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Revidering januari 2023 
Inför planens antagande har Mölndals stad valt att uppdatera underlagsutredningar för 
buller, luft, markmiljö och dagvatten. Uppdateringarna har gjorts utifrån inkomna 
yttranden under granskningen av planförslaget. Vidare har en kulturhistoriskt värdefull 
byggnad behövt rivas av säkerhetsskäl. På grund av dessa förändringar har 
miljökonsekvensbeskrivningen reviderats. Revideringar har gjorts i kapitel 4.1 – 4.5. De 
revideringar som har gjorts har inte medfört påverkan på de slutliga bedömningarna. 

Sammanfattning 
Det kommunägda bolaget MölnDala Fastighets AB (MFAB), planerar en ny stadsdel med 
bostäder handel och arbetsplatser i Mölndal i området Forsåker. Denna detaljplan är den 
första av flera inom Forsåker. Tillsammans syftar de till att knyta samman Mölndals 
centrum och Kvarnbyn samt att skapa en tät levande stadsmiljö inom och i anslutning till 
det före detta pappersbruket. Stadsdelen ska karaktäriseras av Mölndalsåns lopp genom 
stadskärnan och de bevarade kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som finns i 
området. 

De direkta och indirekta konsekvenser som detaljplanen medför på människor, djur, 
växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljön beskrivs kortfattat nedan. 
Konsekvens är en värdering av de effekter som uppkommer. För de miljöaspekter som 
tas upp i denna MKB har konsekvenserna bedömts utifrån följande skala: Positiv 
påverkan, Obetydlig påverkan, Liten påverkan, Måttlig påverkan och Stor påverkan. 

Mark- och grundvatten 

Flera utredningar har genomförts avseende bergteknik, hydrogeologi och geoteknik. 
Arbete med förorenad mark och förorenade byggnader har pågått under flera år och flera 
undersökningar har genomförts. 

Under byggtiden ska skydd av markmiljön säkerställas och de mätbara åtgärdsmålen ska 
efterföljas. Asfalt som avlägsnas ska kontrolleras med avseende på PAH och 
omhändertas på godkänt sätt. Förorenade byggnader måste hanteras på korrekt sätt 
utifrån både miljö och arbetsmiljön. Länshållningsvatten från byggarbetsplatsen får inte 
släppas ut till recipient utan föregående kontroll och tillsynsmyndigheten samt Tekniska 
förvaltningen ska godkänna hantering och avledning.  
Planförslaget bedöms kunna medföra en positiv konsekvens för området då kraven på 
sanering av markmiljön blir strängare i ett område med bostäder. Stabiliteten i området 
kan hanteras på ett samlat sätt. 

I nollalternativet är det troligt att marksanering utförs, men kraven på föroreningsnivå är 
inte lika stränga och det är inte troligt att frågan kan hanteras samlat. Stabilitetsåtgärder 
kommer att utföras, men helhetsgreppet på frågan blir inte lika tydlig. 

Konsekvenserna av genomförandet av detaljplanen jämfört med nollalternativet är 
obetydlig eller positivt för stabiliteten i området som helhet. I och med sanering av 
förorenade jordmassor kommer konsekvenserna för föroreningssituationen i området 



 

 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
 
TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR FORSÅKER, NORDÖSTRA DELEN, MÖLNDALS STAD 

 

 

vara positiv jämfört med nollalternativet, då kraven på markmiljö är strängare för områden 
med bostäder än områden med verksamheter.  

Mölndalsån 

I kapitlet om Mölndalsån undersöks biologiska värden i Mölndalsån, dagvattenhantering, 
VA-hantering och översvämningsproblematik. Flera utredningar har genomförts.  

Mölndalsån påverkas också av ett tillstånd till vattenverksamhet där bland annat 
översvämningsrisker och biologiska värden hanteras och åtgärdena kan utföras oavsett 
vilken detaljplan som gäller.  

Bedömningen är att planens genomförande ger obetydliga till små positiva konsekvenser 
för Mölndalsån. För biologiska värden som fisk, bottenfauna och makrofyter bedöms 
planförslaget ha obetydlig påverkan och inte ge några konsekvenser. För fisk blir 
påverkan däremot positiv av åtgärder som genomförs inom tillstånd till vattenverksamhet.  

Gällande översvämning bedöms konsekvenserna av planförslaget som obetydliga. 
Översvämningsfrågan hanteras i tillståndet till vattenverksamhet som medger 
ombyggnation av Mölndalsån och är obereoende av denna detaljplan. Ombyggnationen 
enligt tillståndet till vattenverksamhet gör dock att översvämningsproblematiken är 
hanterad för detaljplanen. Extrema skyfall kan inom stadsdelen hanteras med styrning av 
ytavrinningen via höjdsättning och konstruktioner. 

Planens genomförande påverkar dagvattenflödet. Ett ökat flöde är att förvänta på grund 
av mer hårdgjorda ytor, men genom föreslagen dagvattenhantering med 
fördröjningslösningar kommer flödet till Mölndalsån istället att minska. Konsekvenserna 
av planen blir små eller obetydliga. 

Föreslagen dagvattenhantering med stor andel gröna lösningar påverkar däremot 
föroreningsnivåerna i dagvattnet positivt. Flera föroreningshalter antas minska.  

Bedömningen är att planens genomförande ger positiva konsekvenser på tillgängligheten 
till Mölndalsån genom att ån öppnas upp där den idag är kulverterad. 

Vid nollalternativet kommer inget helhetsgrepp på dagvattenhanteringen tas för området 
vilket troligtvis ger en mer variation av lösningar och i vilken grad gröna lösningar kommer 
att väljas är osäkert. Tillgängligheten till Mölndalsån kommer troligtvis att begränsas för 
allmänheten då området kommer vara industri/verksamheter 

Luft 

Den lokala luftkvaliteten kring Forsåker påverkas främst av närliggande infrastruktur så 
som E6/E20 och Västkustbanan. En luftutredning har utförts med beräkningar av 
kvävedioxid och partiklar för nuläget och för två olika framtidsscenarion. 

Planförslaget i sig bedöms ha en obetydlig påverkan både jämfört med nuläget och med 
nollalternativet i och med att luftkvaliteten främst påverkas av närliggande infrastruktur.  

Planförslagets påverkan på de som ska bo i Forsåker bedöms bli liten. Miljömålen samt 
MKN kan innehållas, men det finns risk för överskridanden på platser där trafiken kan 
komma att påverka luftmiljön negativt. 

Jämfört med nollalternativet, där någon form av exploatering förväntas, kan planen 
eventuellt innebära positiv påverkan alternativt obetydlig påverkan beroende på vilken 
verksamhet som etableras.  
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Buller och vibrationer 

För att bedöma detaljplanens påverkan samt omgivningens påverkan på känsliga miljöer 
inom planområdet har en buller- samt en vibrationsutredning genomförts. 

Bedömningen är att planens genomförande ger stora konsekvenser gällande 
bullerstörning på kommande bostäder då området ligger nära en hårt trafikerad väg 
(E6/E20) och järnväg, men inarbetade skyddsåtgärder resulterar i att övervägande del av 
bostäderna kan byggas i enlighet med kraven i bullerförordningen, med vissa undantag. 

Detaljplanen i sig kommer inte att medföra någon stor påverkan på bullersituationen för 
omgivningen. 

I nollalternativet kommer inga bostäder att uppföras inom området.  

Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms som stora då det i jämförelse 
kommer bo betydligt fler bullerstörda människor i Forsåker vid planförslaget än vid 
nollalternativet, i och med att inga bostäder alls byggs i nollalternativet. Att etablera 
bostäder i ett bullerutsatt område ställer höga krav på förebyggande åtgärder för att 
boende och arbetande i området ska ha en god bebyggd miljö. Nollalternativet med 
verksamheter i området ställer inte samma krav på åtgärder eftersom det inte innebär 
permanent befolkning i området.  

Vibrationsmätningar i området visar att vibrationerna inte utgör en störning för människor, 
förutsatt att man väljer rätt grundläggning och bjälklag. 

Kulturmiljö 

Planförslaget innebär att bruksområdet förändras och skiftar karaktär. Från ett brokigt 
industriområde präglat av bebyggelse från olika tider och för olika ändamål i produktionen 
och för livet kopplat till pappersbruket, till ett stadslandskap där nya byggnader och 
byggnadsdelar från samma tid utgör en större andel av bebyggelsen. 

Planförslaget innebär såväl positiv som måttlig och stor negativ påverkan på enskilda 
byggnader och på den samlade kulturmiljön inom planområdet. Planförslaget bedöms 
medföra risk att påverka riksintresseområdet för kulturmiljövård, Mölndalsåns 
industriområde och Kvarnbyn [O 29]. Sammantaget bedöms påverkan av planförslaget 
innebära stora konsekvenser för kulturvärden inom planområdet.   

I nollalternativet beskrivs att byggnaderna inte förses med rivningsförbud och inte heller 
med bestämmelser om krav på varsamhet och förbud mot förvanskning av kulturvärden 
om ingen ny detaljplan antas för området. I nollalternativet beskrivs också att det finns en 
stor risk för att de gamla bruksbyggnaderna kommer i konflikt med nya byggnader vid 
exploatering av ny industri i Forsåker och då riskerar att försvinna/rivas. Bedömningen är 
att konsekvensen för bruksmiljöns kulturvärden och de enskilda byggnadernas 
kulturvärden vid ett nollalternativ skulle bli stor. 

Både planförslaget och nollalternativet bedöms ge stora konsekvenser för kulturvärden i 
planområdet men av olika anledningar. Planförslaget innebär rivningar, påbyggnader och 
höga täta och stora strukturer. I nollalternativet finns varken rivningsförbud eller 
bestämmelser för att skydda och värna kulturvärden. 
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Natur 

Flera naturvärdesinventeringar har utförts i samband med planarbetet samt en utredning 
kring förekomst av skyddade arter och en ekosystemtjänstanalys. Flera områden med 
påtagliga naturvärden finns. Det finns värdefulla träd, biotopskyddade alléer och 
rödlistade arter. 

Planens genomförande kommer sammantaget att ge måttliga konsekvenser för 
naturvärdena i området. Majoriteten grönområdena och de värdefulla träden som finns 
inom planområdet kommer att försvinna. Detta påverkar i sin tur livsmiljön för fåglar, 
insekter och andra djur.  

Konsekvenserna på de värdefulla träden i området kommer bli stora i planförslaget då de 
flesta träden kommer att försvinna i samband med exploatering och markarbeten.  

För alléer bedöms konsekvenserna av planförslaget bli måttliga då skyddsåtgärder och 
kompensationsåtgärder vidtas inom området. Nya träd och gröna gränder kommer att 
planteras, men träden är yngre och saknar till exempel värdefulla håligheter och har inte 
samma förutsättningar för biologisk mångfald som de äldre träden som tas ned. 

Planen kommer att påverka den rödlistade arten bolmört och flera fridlysta fåglar. 
Konsekvenserna bedöms bli stora inom planområdet för bolmörten då den kommer att 
försvinna. Konsekvenserna för fåglarna bedöms som måttliga inom planområdet, men 
små för arterna som helhet.  

Konsekvenserna för insekter och fladdermöss bedöms bli små då värdena kopplade till 
insekter är relativt låga och planområdet inte bedöms attraktivt för fladdermöss.  

För ekosystemtjänsterna bedöms totalt sett de negativa effekterna bli små då vissa 
tjänster kommer skippas i området, medan andra kommer stärkas och skyddas. 

I nollalternativet är det mycket troligt att området kommer att utvecklas och bebyggas 
med verksamheter enligt gällande planer. Att det blir påverkan på naturvärden bedöms 
som troligt. Det är däremot svårt att bedöma hur stor påverkan blir då det beror på vad för 
typ av verksamhet som utvecklas på platsen. 

I nollalternativet bedöms konsekvenserna kunna bli jämförbara med planförslaget men 
bedömning är osäker. 

Risker 

Väster om Forsåker går riksväg E6/E20, västkustbanan som är utpekade farligt godsleder 
och samtliga farligt gods-klasser är representerade. En detaljerad riskbedömning har 
gjorts med bedömningar av risker på individnivå och samhällsnivå och vilka 
riskreducerande åtgärder som behöver vidtas. Bedömningen är att skyddsavstånden 
mellan aktuellt planområde och riskkällorna är relativt goda. Individrisken är att betrakta 
som låg och acceptabel. Samhällsrisken hamnar på en acceptabel nivå om de åtgärder 
som beskrivs genomförs. 

I nollalternativet kommer inga bostäder att uppföras inom området.   

Konsekvenserna av planförslaget bedöms som små. Jämfört med nollalternativet så 
kommer en olycka på E6/E20 att innebära en större risk för människors hälsa och 
säkerhet än vid nollalternativet, men risken bedöms kunna begränsas med föreslagna 
åtgärder.  
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Byggskede 

Utbyggnaden av Forsåker nordöstra delen kommer att pågå under flera år och de första 
bostäderna kommer att vara klara för inflyttning innan hela området är utbyggt. För 
genomförandet av detaljplanen finns en utbyggnadsordning med tidplan. 

Under byggtiden kommer olika arbetsmoment att ge upphov till störningar för närboende 
så som till exempel buller, vibrationer, störande ljus, trafik och damning i samband med 
markarbeten och ökat antal transporter. Olika typer av störningar kan pågå under olika 
lång tid, men de är övergående.  

Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna under byggtiden bli måttliga, men 
begränsade i tid. Bedömningen är dock osäker då de utredningar som behövs görs i 
samband med genomförandet. Störningar på mark, vatten och för människor kommer inte 
att kunna undvikas helt, men kan mildras av god planering och information till alla som 
berörs. Konsekvenserna är tillfälliga.  

I nollalternativet kommer inga bostäder att uppföras inom området, vilket minskar risken 
för störningar för boende inom området. Byggnationer kommer sannolikt att ske, men i 
mindre omfattning och med större avstånd till boende som istället kommer att finnas 
utanför planområdet.  

Sociala konsekvenser 

I en övergripande skala kommer detaljplanen att möjliggöra för en socialt fungerande 
stadsdel. Dock finns det målkonflikter mellan hög exploatering och att samtidigt skapa 
stadsmiljöer som är rymliga och hälsosamma med plats för grönska och rekreation. 
Många utmaningar kvarstår och sociala värden och kvaliteter behöver beaktas även 
fortsättningsvis vid både byggnation och förvaltning för att säkerställa en hållbar livsmiljö i 
Forsåker. 

Ur ett barnperspektiv är tät blandstad en utmanande miljö att navigera i och ytor för barn 
behöver prioriteras för att skapa en fungerande livsmiljö för barn och unga.  

Forsåkers centrala läge med närhet till kollektivtrafik, ett välintegrerat gatunät och starka 
stråk innebär goda förutsättningar för en socialt sammanhållen stadsdel och hållbara 
resor.  

I nollalternativet är allmänhetens tillgång till området begränsad och kopplingen mellan 
Kvarnbyn och Mölndals centrum går förlorad. 

Om man jämför ett utbyggt alternativ med nollalternativet bedöms konsekvenserna bli 
positiva eftersom området annars fortsatt kommer vara svåråtkomligt för allmänheten. 
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1 Inledning 

1.1 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 om genomförandeperspektivet i utvecklingen av 
området. 

Sedan plansamrådet 2017 har utgångspunkterna för detaljplanen delvis ändrats. 
Fördjupade utredningar har förbättrat kunskapsläget kring strukturplanens möjligheter och 
utmaningar. Trafikverkets planer för framtida järnväg genom Mölndal har förändrats, vilket 
påverkar Forsåker. För att kunna fortsätta utvecklingen av de delarna som inte påverkas 
av järnvägen har planområdet delats upp i flera olika planer och den aktuella planen 
utgörs av en väsentligt mindre yta än planområdet som var aktuellt i samrådsskedet. Det 
har medfört att den nya bron över motorvägen och järnvägen inte ingår i aktuell plan.  

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). 

1.2 Syfte med detaljplanen 
Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa en tät levande stadsmiljö inom och 
i anslutning till det före detta pappersbruket. Stadsdelen ska karaktäriseras av 
Mölndalsåns lopp genom stadskärnan och de bevarade kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna som finns i området.  

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 ska länka samman östra och 
västra Mölndal och utveckla ett område med en stadsmässig struktur och karaktär med 
olika bebyggelsetypologier och byggnader i olika höjdskala.  

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 
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tillgängliggöra Mölndalsån för allmänheten och möjliggöra anläggningar för att ta ut 
energi ur åns överskottsvatten.  

Med detaljplanen möjliggörs också 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, med sin centrala placering, 
möjliggör för 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.  

1.3 Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34 § ska en behovsbedömning utgöra underlag för 
beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Mölndals stad har 
gjort en behovsbedömning för aktuellt planförslag och bedömningen är att detaljplanen 
innebär betydande miljöpåverkan. Till grund för behovsbedömningen ligger en checklista 
för värdering av detaljplanens konsekvenser som också används för avgränsning av 
MKB. Eftersom detaljplanen bedöms innebära betydande miljöpåverkan upprättas denna 
MKB som en särskild handling. 

1.4 Förutsättningar 
Forsåker är en värdefull plats i Mölndal som genomgår stora förändringar. Utvecklingen 
av området sker inte bara i och med denna detaljplan utan pågår även inom befintlig 
detaljplan som till exempel utformning av Mölndalsån, stabiliserande åtgärder på grund 
av geotekniska förutsättningar och förändringar i byggnadsbeståndet.  

Forsåker är ett centralt område som vars utveckling kommer att påverka även 
omkringliggande stadsdelar. Avvägningar mellan intressen kommer att behöva göras. 
Vilka avvägningar som är gjorda och vilka konsekvenser som blir av Forsåkers utveckling 
beskrivas i denna MKB. 

1.5 Ordlista 
Bruksområdet – det område som vuxit fram längs Mölndalsån med industribebyggelse, 
bostadshus och byggnader som innehållit lokaler för fritid och handel, allt kopplat till 
pappersindustrin. 

Forsåker/Forsåkerområdet – Området som ingår i planprogrammet. 

Detaljplan 1 – det område som ingick i samrådet och som består av aktuellt planområde 
samt detaljplan 1B. Flera underlagsutredningar är gjorda inom denna avgränsning. 

Forsåker östra delen – det planområde som beskrevs i samrådshandlingarna. Samma 
område som detaljplan 1. 

Detaljplan 1A (DP1A)– Nordöstra delen av Forsåker, arbetsnamn på aktuellt planområde. 
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Forsåker nordöstra delen – aktuellt planområde som bedöms i denna MKB. 
Arbetsnamnet för området har varit DP1A. 

Planområdet/Detaljplaneområdet – Aktuellt område, dvs Forsåker nordöstra delen som 
omfattas av det nya planförslaget. Samma område som DP1A. 

Detaljplan 1B (DP1B) – Sydvästra delen av Forsåker som kommer hanteras i en annan 
detaljplan än denna. 

Detaljplan 2 – Nordvästra delen av Forsåker som kommer hanteras i en annan detaljplan 
än denna. 

Industrikärnan - ligger inom planområdets norra del och innehåller industribyggnader   
från 1800-talet till sent 1900-tal med koppling till pappersindustrin.   
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2 Forsåker 

2.1 Nulägesbeskrivning 
Forsåker är ett område som ligger i den sydöstra delen av Mölndals centrum. Området 
har ända sedan 1700-talet varit av industriell karaktär med framförallt pappersindustri och 
produktion ända fram till 2005/2006 då området successivt avvecklades. På 
pappersbruket har det bedrivits både massatillverkning och maskinell produktion av 
papper och kartong. Det har även funnits en sulfitfabrik och ett syratorn. Även efterarbete, 
vidareförädling samt lagerhantering har skett i olika byggnader inom fabriksområdet.  

År 2009 köpte Mölndals Stad marken inom Forsåker för att vidareutveckla området och 
sedan 2014 ägs marken av MölnDala Fastighets AB (MFAB).  

Forsåker ligger i ett centralt läge i Mölndal med både E6/E20 och Västkustbanan som 
passerar på områdets västra sida. Mölndals centrum ligger strax nordväst om området 
och där ligger Mölndals största knutpunkt för kollektivtrafik och nationell tågtrafik. 

Befintlig bebyggelse i området är centrerad till områdets norra del och består framförallt 
av gamla industribyggnader som till största delen idag står oanvända. Det finns även 
andra bruksbyggnader i området, varav vissa står tomma och andra används för 
verksamheter eller som boende för privatpersoner. 

Då området har brukats under lång tid förekommer omfattande ledningsdragning för 
vatten, brandvatten, avlopp, och dagvatten inom området. En stor del av dessa lokala 
ledningar har aldrig lägesbestämts.  

I norra delen av planområdet rinner även Mölndalsån i nordost-sydvästlig riktning och 
överdäckas idag delvis av industribyggnaderna. Mölndalsåns lopp är i den nordöstra 
delen av området av artificiell karaktär då den passerar i betongrännor innan den längre 
nedströms övergår i en mer naturlig och meandrande sträckning med vegetations-
beklädda slänter. Söder om ån breder gamla odlingsmarker ut sig med en gammal 
fruktträdgård och gräsmarker.  

I figur 2-1 finns en översiktlig bild över situationen i området idag och föreslagen 
plangräns. 

Utveckling av området pågår redan idag inom de delar som kan utföras inom befintliga 
detaljplaner. Exempelvis pågår ombyggnad av den del av Mölndalsån som rinner igenom 
området. 2019-04-26 erhölls tillstånd för vattenverksamhet från Mark- och miljödomstolen 
(Mål nr M 4861-16) för att bland annat bygga om befintlig betongränna och överdäckning, 
att anlägga två nya bypass-rör, en ”vattenplats” och en ny bro över Mölndalsån. I 
tillståndet ingår även ombyggnad av befintliga erosionsskydd som behöver rustas upp i 
underhållsyfte.  
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Figur 2-1 I nuläget utgörs planområdet av äldre industriverksamhet (f.d. pappersbruk) samt 
äldre frukt- och trädgårdsodlingar. Svart streckad linje är detaljplanegräns. 
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2.2 Gällande planer och skyddsområden 

2.2.1 Översiktsplan 

Den nu gällande översiktsplanen för Mölndals stad antogs av kommunfullmäktige  
den 29 mars 2006 (ÖP06). I översiktsplanen är nuvarande markanvändningen i Forsåker 
utpekad som verksamheter och endast en mindre del av området i det sydvästra hörnet 
är utpekad med förändrad markanvändning för ny bebyggelse, se utdrag av 
översiktskartan i figur 2-2. 

Förutsättningarna i centrala Mölndal har ändrats sedan ÖP06 antogs, till exempel har 
pappersbruket som fanns i Forsåker avvecklat sin verksamhet och lokalerna står idag till 
stor del tomma utan verksamheter. 

 

Mölndals stad arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen. 
Planförslaget var ute på samråd i maj-juli 2018 och håller nu på att revideras för att gå på 

Forsåker 

Figur 2-2. Gällande markanvändning och förslag till förändrad markanvändning i 
centrala Mölndal enligt Översiktsplan 06. 
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utställning under 2022. I den digitala översiktskartan som var aktuell för samrådet våren 
2018 är markanvändning för Forsåker satt som tätortsbebyggelse, se utdrag i figur 2-3. 

2.2.2 Fördjupning av översiktsplan för Mölndalsåns dalgång 

År 2016 antog Göteborg stad och Mölndals stad tillsammans en fördjupad översiktsplan 
för Mölndalsåns dalgång. I delen som ligger inom Mölndals stad ingår Forsåker som ett 

Forsåker 

Figur 2-3. Översiktskarta för Mölndals stad i samrådsunderlaget för ny översiktsplan. Samråd 2018 
(Mölndals stad, 2020). 
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område. Området är utpekat som bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor för i 
huvudsak bostäder, arbetsplatser, service, mindre grönytor med mera samt som ett 
område med höga kulturvärden, för utdrag ur översiktskartan se figur 2-4. Inom 
Forsåkerområdet föreslås en stadsförnyelse med blandad bebyggelse och service som 
dessutom ska knytas samman med Mölndals innerstad med nya gång- och 
cykelförbildelser (Göteborg stad och Mölndals stad, 2017). Till skillnad från den 
övergripande översiktsplanen från 2006 så tillåter den fördjupade översiktplanen 
bebyggelseområde i hela Forsåkerområdet som i översiktsplanen var angivet till 
verksamhetsområde.  
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Figur 2-4. Utdrag ur översiktskartan över delen inom Mölndals kommun som ingår i den 
fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång. 
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2.2.3 Gällande detaljplaner 

Forsåker omfattas idag av ett antal gällande detaljplaner, se figur 2-5.  

 

Figur 2-5 Karta över gällande detaljplaner som finns i området idag.  

Vidare listas alla detaljplaner nedan, se tabell 2-1.. I huvuddelen av det nya 
detaljplaneområdet avses marken enligt gällande detaljplaner att användas för 
industriändamål.  
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Tabell 2-1 Gällande detaljplaner inom planområdet 

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 1987/6 1987 Allmänt ändamål 
(Kvarnbyskolan) 

Gata 

DP 1988/13 1988 Småindustri 

Parkering 

Gata/gatuplantering 

DP 2000/8 2000 Huvudgata 

GC-väg 

 

2.2.4 Kommande detaljplaner 

Planeringen och exploateringen av Forsåker har i programskedet omfattat hela Forsåker. 
I detaljplaneskedet har området delats upp i tre olika detaljplaner varav denna detaljplan 
som heter detaljplan för Forsåker, nordöstra delen (benämnd Detaljplan 1A i det 
övergripande arbetet med Forsåker) är den första. Övriga två detaljplaner är benämnda 
Detaljplan 1B och Detaljplan 2, se Figur 2-6. Hur de kommande detaljplanerna kommer 
att se ut är inte fastställt. 

Anledningen till uppdelningen är Trafikverkets planer kring framtida järnväg som går 
längsmed områdets västra kant. Detaljplan 1B ligger i den sydvästra delen av området 
medan detaljplan 2 omfattar den nordvästra området av Forsåker.  
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Figur 2-6 Kartbild av föreslaget planområde och kommande planer i Forsåker. Forsåker 
nordöstra delen är grön, kommande DP 1B är gul och kommande DP 2 är blå. 

2.2.5 Strandskydd 

Området längs med Mölndalsån är inte strandskyddat i de detaljplaner som gäller idag 
inom planområdet. Strandskyddet återinträder automatiskt när en ny detaljplan träder i 
kraft. För Mölndalsån i Forsåker skulle det omfatta själva ån och till 100 meter från 
strandlinjen.  

För att möjliggöra den planerade exploateringen i Forsåker behöver strandskyddet 
upphävas från strandlinjen så att bara själva ån förblir strandskyddad. Anledningen är att 
det område där strandskyddet upphävs behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse, att utveckla och binda samman Mölndals centrala delar. 

Detaljplanen bedöms ändå utöka allmänhetens tillgång till Mölndalsån genom att den 
idag övertäckta delen av ån öppnas upp och att Forsåkersområdet blir mer tillgängligt 
med fler och tydligare entréer. Mölndalsån kommer huvudsakligen omges av mark 
planlagd som allmän plats. På så sätt säkerställs och förstärks möjligheten till fri passage 
för allmänhet längs med större delar av åsträckan. 

2.2.6 Vattenskyddsområden 

Inga vattenskyddsområden finns inom eller angränsar till planområdet. Närmaste 
vattenskyddsområdet är området Rådasjön som ligger cirka 2 km öster om Forsåker 
uppströms i Mölndalsån. Det finns vidare inga kända planer på nya vattenskyddsområden 
i närheten. Enligt Vattensystem i Sverige (Viss) är den närmaste dricksvattenförekomsten 
Rådasjön som redan omfattas av vattenskyddsområde enligt ovan. 
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2.2.7 Riksintressen 

I den norra delen överlappar planområdet med ett riksintresse för kulturmiljövård. Väster 
om planområdet ligger flera riksintressen för kommunikation. Närliggande riksintressen 
beskrivs noggrannare under respektive rubrik nedan. Inga riksintressen för energi, 
försvaret, naturvård, yrkesfiske eller värdefulla mineraler och ämnen finns inom eller i 
närheten av området. Riksintressena redovisas i förhållande till planområdet. 

Kulturmiljövård 

Riksintresseområdet för kulturmiljövård, Mölndalsåns industriområde och Kvarnbyn [O 
29], överlappar planområdet i den nordöstra delen.  

Att området är av nationellt intresse motiveras enligt följande:  

Koncentrerad kvarnmiljö och industrimiljö vid Mölndalsån, vars kraftiga fall nyttjas för 
kvarndrift i större skala sedan medeltiden med stor betydelse för den tidigindustriella 
utvecklingen i Göteborg.  

Den riksintressanta berättelsen och miljön kommer till uttryck genom:  

• Mölndalsåns fall, industribebyggelse främst från 1800-talets senare hälft, bl a 
kvarn från 1858 vid kvarnfall 24, Lilla Götafors f.d pappersbruk, Götafors f.d. 
sulfitfabrik och kvarnlämningar.  

• Bostadsbebyggelse från 1700- och 1800-talet i form av kvarngårdar och egna 
hem. 

• Oregelbundet gatunät med trappor och slingrande lider.  

Kommunikation 

Väster om planområdet ligger flera riksintressen för kommunikation.  

För vägar finns ett befintligt riksintresse för vägen E6/E20 genom Västra Götalands län 
från Trelleborg till Strömstad och riksgränsen.   

E6 utgör en viktig väg för långväga resor och transporter. Det är ett viktigt stråk för 
näringslivets transporter då den bland annat är betydelsefull för internationella 
godstransporter via Göteborgs Hamn. Vägen är även utpekad som primär transportled för 
farligt gods och på sträckan genom Mölndal är arbetspendling mellan Kungsbacka och 
Göteborg omfattande. E6 ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport Network 
och är av särskild internationell betydelse.  
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För järnvägen finns även där ett befintligt riksintresse i form av Västkustbanan. 
Västkustbanan är av internationell betydelse och ingår också i det av EU utpekade Trans-
European Transport Network. Banan sträcker sig från Göteborg till Lund och är en 
mycket viktig sträcka för person- och godstågstrafiken. Banan ingår även i det utpekade 
strategiska godsnätet. Förbi Forsåker är järnvägen elektrifierad, dubbelspårig och 
snabbtågsanpassad. Delen Göteborg-Kungsbacka, som passerar Mölndals kommun, 
trafikeras av pendeltågstrafik och plattformsförlängningar planeras för att möjliggöra trafik 
med längre pendeltåg. Möjlig framtida utveckling innefattar utbyggnad till fyrspår. 

Vidare finns det ett riksintresse för framtida utveckling av järnvägen som passerar 
Forsåker. Den framtida korridoren avser att möjliggöra den framtida Götalandsbanan som 
planeras vara en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg via bland annat 
Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås. Riksintressets slutliga utbredning kommer 
att beslutas under 2022 och berör planområdet i dess nordvästra delar, se figur 2-7. 

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 riksintresse kommunikation för 
den framtida Götalandsbanan. 
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Figur 2-7 Riksintresse kommunikation. Källa Mölndals stad 

2.2.8 Kulturmiljöprogram 

Mölndals stad har tagit fram ett kulturmiljöprogram som började gälla i mars 2018. 
Kulturmiljöprogrammet är en revidering av det tidigare kulturmiljöprogrammet från 2000 
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och innehåller stadens strategier för kulturmiljöarbetet och presenterar även ett urval av 
områden som speglar kommunens kulturhistoriska utveckling från forntid fram tills idag. 

Kulturmiljöprogrammet (Möl182) ska ligga som en grund i det strategiska arbetet inom 
kommunen. Sedan 2014 finns det nationella mål för kulturmiljöarbetet framtagna som 
även ska vara vägledande i det strategiska arbetet på regional och kommunal nivå. I 
Mölndal har det beslutats att kulturmiljöprogrammet ska användas som ett värdefullt stöd 
och verktyg för all samhällsplanering och att de utpekade kulturmiljöerna ska ses som en 
angelägen samhällsresurs.  

Stora delar av planområdet ingår i en av de utpekade kulturmiljöerna som listas i 
kulturmiljöprogrammet (Forsåker – Bruksområdet). Området representerar den långa 
kontinuiteten av papperstillverkning som funnits vid Mölndalsfallen.  

2.3 Planförslag 
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 som bostäder, kontor, närservice, skola, förskolor och kultur. Hela Forsåker kan 
komma att rymma upp till cirka 3 000 bostäder och cirka 5 000 arbetsplatser när det är 
fullt utbyggt. Den nu aktuella detaljplanen rymmer cirka 1 900 bostäder och cirka 60 000 
m2 bruttoarea 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 sexton 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 tillgänglighet till årännan. 

• Ett mobilitetshus för mobilitetstjänster och parkering av bil och cykel. 

• Nya kvarter för bebyggelse med blandat innehåll på ömse sidor om 
Kvarnbygatan. 
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• Nya kvarter med primärt ny bostadsbebyggelse söder om Mölndalsån. 

• En skola och en förskola. 
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3 Förutsättningar och bedömningsgrunder 

3.1 Metod 
Denna MKB har tagits fram parallellt med planhandlingen för att anpassa planen på bästa 
möjliga sätt efter rådande förhållanden på platsen. Under MKB-arbetet har bedömningar 
delats med Mölndals stad som tagit med det i sina avvägningar kring planförslaget.  

Planförslaget och nollalternativet beskrivs i kapitel 2.3 och kapitel 3.2. 
Konsekvensbedömningen av nollalternativet och planförslaget beskrivs under respektive 
miljöaspekt i kapitel 4. Under varje miljöaspekt redovisas förutsättningar samt 
konsekvenser av nollalternativ och planförslag.  

I miljökonsekvensbeskrivningen används en skala för att värdera konsekvenserna, se 
kapitel 3.4 nedan. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen 
av bedömd miljöpåverkan. Skalan beskriver såväl positiva som negativa konsekvenser.  

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete för att stärka positiva konsekvenser eller mildra 
negativa konsekvenser av planförslaget redovisas under respektive miljöaspekt där så är 
relevant. En samlad bedömning av hur planen påverkar miljömål och riksintressen 
beskrivs sedan under kapitel 6. 

3.2 Nollalternativ 
I en miljökonsekvensbeskrivning ska nollalternativet beskriva vad om 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 i området. Det innebär att den tillåtna 
markanvändningen i området till största del kommer att tillåta industriell verksamhet samt 
handel i vissa mindre delar. Att ett så pass centralt område som Forsåker i Mölndals stad 
fortsatt kommer vara obebyggt är osannolikt då platsen har bra anknytningar till både 
centrala Mölndal, kollektivtrafik och bra anslutningar till E6/E20. Nollalternativet utgår 
därför ifrån att området kommer att bebyggas med någon form av industriell verksamhet. 
Vilket typ av industriell verksamhet som området skulle kunna exploateras med är idag 
inte säkert, men med tanke på läget är sannolikheten för att det skulle vara någon 
miljöfarlig verksamhet eller någon verksamhet som orsakar lukt-, luft- eller 
bullerföroreningar i större omfattning mindre troligt. Området skulle fortsättningsvis inte 
vara mer tillgängligt för allmänheten än idag och attraktiviteten för allmänheten att vilja 
använda det som rekreationsområde skulle minska då de grönområden som finns idag 
skulle bebyggas med verksamheter. I och med att tillgängligheten och attraktiviteten av 
området skulle minska om området byggdes ut med mer industrimark skulle även 
kopplingen mellan den östra/sydöstra sidan av Forsåker (bland annat Kvarnbyn) och 
Mölndal centrum försvagas.  

År 2019 erhölls ett tillstånd för vattenverksamhet gällande flytt och ombyggnad av 
Mölndalsån och anläggande av ”bypass-rör” m.m. inom Forsåker (Vänersborgs tingsrätt 
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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. Anläggandet av erosionsskydd och lekbottnar kommer 
kräva vegetationsborttagning i delar av den nedre å-miljön men till nollalternativets 
referensår (2040) ska detta område ha återplanterats och fått naturlig strandzon igen. 
Den nedre å-miljön ligger utanför aktuellt planområde. 

Industrikärnan i Forsåker är utpekat som ett kulturhistoriskt viktigt område i Mölndal. 
Bebyggelsen i området är grunden till det kulturhistoriska värdet. Byggnaderna har inget 
juridiskt skydd utöver att de är utpekade i kulturmiljöprogrammet (Mölndals stad, 2018). 
Detta innebär att byggnadsnämnden måste ta ställning till om byggnaden har ett sådant 
värde att den anses vara särskild värdefull och om detta värde påverkas av det ansökta 
bygglovet. För att skydda byggnaderna ytterligare behövs skydd enligt detaljplanen, 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 försvinna/rivas. 

3.3 Avgränsningar 
Geografisk avgränsning 
Detaljplanens gränser ger en geografisk avgränsning för MKB:n och projektets direkta 
påverkan på miljön och människors hälsa. Detaljplanen kan dock påverka och påverkas 
av värden, verksamheter, infrastruktur och vattenverksamheter som finns utanför området 
men inom planens influensområde. Om influensområdet varierar inom vissa tekniker 
redovisas det under respektive miljöaspekt som beskrivas senare i denna MKB.  

Avgränsning i tid 
I MKB:n bedöms konsekvenserna av detaljplanen huvudsakligen när den är genomförd, 
vilket bedöms kunna bli 2040 (referensår). Även nollalternativet har 2040 som referensår.  

Bedömningar av konsekvenserna görs också för själva genomförandet där det är 
relevant. Ett exempel på en miljöaspekt av betydelse för genomförandet är buller under 
tiden byggnation pågår. 
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Avgränsning av miljöaspekter 
I arbetet med behovsbedömningen för detaljplanen har Mölndals stad också bedömt vilka 
miljöaspekter som särskilt ska utredas och bedömas i MKB:n. I behovsbedömningen 
gjordes en avgränsning till följande miljöaspekter: 

• Buller 

• Luft 

• Naturmiljö 

• Mark- och vatten 

• Kulturmiljö 

• Sociala konsekvenser 

• Risk  

• Trafik 

Vidare arbete med detaljplanen och utredningar kopplade till den har bekräftat 
avgränsningen. Miljöaspekten mark- och vatten som förändrats till Mark- och grundvatten 
och ytvatten har lyfts ur och hanteras under rubriken Mölndalsån. Trafik har inget eget 
kapitel, men är en viktig del i kapitlen om buller och luft samt i avsnitt om riksintressen.   

3.4 Bedömningsgrunder 
De direkta och indirekta konsekvenser som detaljplanen medför för människor, djur, 
växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljön beskrivs nedan.  

Konsekvens är en värdering av de effekter som uppkommer. För de miljöaspekter som 
tas upp i denna MKB har konsekvenserna bedömts utifrån en 5-gradig skala som kan 
vara både positiv och negativ: 

Positiv påverkan används vid bedömningen att detaljplanen resulterar i bättre 
förhållanden än nuläget. Konsekvenserna bedöms som positiva. 

Obetydlig påverkan används vid bedömningen att detaljplanen i stort saknar betydelse 
för bedömd aspekt. 

Liten påverkan används vid bedömningen att detaljplanen i begränsad omfattning 
påverkar bedömd aspekt, men risk för skada eller olägenhet av egentlig betydelse för 
människors hälsa eller miljön föreligger inte. Konsekvensen bedöms som liten. 

Måttlig påverkan används vid bedömningen att detaljplanen påverkar bedömd aspekt, 
men att risken för skada eller olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön är 
måttlig och kan begränsas med skyddsåtgärder. Konsekvenserna bedöms som måttliga. 

Stor påverkan används vid bedömningen att detaljplanen påverkar bedömd aspekt, 
vilket innebär risk för skada eller olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön. 
Skyddsåtgärder krävs för att undvika påtaglig skada. Konsekvenserna bedöms som 
stora. 
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3.5 Förorenade områden – generella riktvärden 
Naturvårdsverkets generella riktvärden anger föroreningshalter i mark under vilka risken 
för negativa effekter på människor, miljö och naturresurser normalt är acceptabla. Vad 
området har för planerad markanvändningen visar på vilka aktiviteter som kan antas 
förekomma i det aktuella området och därmed vilka grupper som exponeras och i vilken 
omfattning det förväntas ske. Angiven markanvändning påverkar även vilka krav som kan 
ställas på skydd av markmiljön i området. När markföroreningar utreds är det 
Naturvårdsverkets generella riktvärden som bedömningen skett mot: 

• Känslig markanvändning, KM. Områden där markkvaliteten inte begränsar val av 
markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas 
permanent inom området under en livstid utan risk att skadas av föroreningar i 
marken. Marken kan användas för bland annat bostäder, jordbruk, skolor och 
liknande. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. 
Skyddsnivån är satt för att markens förmåga att utföra ekologiska processer inte 
begränsas.  
 

• Mindre känslig markanvändning, MKM. Markkvaliteten och dess föroreningsnivå 
begränsar val av markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De 
exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin 
yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Marken 
bedöms kunna stödja de ekologiska funktioner som krävs av markanvändningen, 
till exempel odling av prydnadsväxter, gräs och annan vegetation för att förhindra 
damning och erosion. Djur bör också tillfälligt kunna vistas inom området. 
Riktvärden har därför valts som motsvarar skydd av 50 procent av marklevande 
arter. Även grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter samt ytvatten skyddas.  

 
(Naturvårdsverket, 2009) 

 
Om den förväntade markanvändningen avviker från de generella förutsättningarna för 
exponering av människor, krav på miljön i området eller spridningsförutsättningar kan 
även platsspecifika riktvärden tas fram baserade på ovan riktvärden och lokala 
förutsättningar. Det har skett inför denna plan och beskrivs noggrannare under  
kapitel 4.1. 

3.6 Buller – förordningar, allmänna råd och andra riktlinjer 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2015:216 trädde i kraft 1 juni 
2015. I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även 
bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader.  
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Enligt 1 § i förordningen ska följande bestämmelser tillämpas vid bedömning av om 
kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § Plan- och 
bygglagen (2010:900) är uppfyllt: 

1. Vid planläggning, 

2. I ärenden om bygglov och 

3. I ärenden om förhandsbesked. 

3 §  Buller från spår- och vägtrafik bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 m2 gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 
att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 
fasad. 

4 §  Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a 
plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 
att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

5 §  Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 
ändå överskrids bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

Rekreationsområden i tätort 

För stadsparker finns inga nationellt gällande riktvärden. I en rapport från Naturvårds-
verket visar forskning på att ekvivalentnivån under vistelsen i parken inte bör överskrida 
50 dBA för att ljudmiljön ska uppfattas som ”god” av parkens besökare (Naturvårdsverket, 
2005). För att en normalhörande person ska uppfatta vanligt tal någorlunda tydligt 
rekommenderar världshälsoorganisationen (WHO) att förhållandet på ljudnivån mellan 
talet och bakgrundsbruset är minst 15 dBA. En normal röststyrka ligger på cirka 60 dBA 
vilket gör att bakgrundsbruset för ett normalt samtal inte bör överskriva 45 dBA. För full 
talförståelse rekommenderas en bakgrundsnivå på cirka 35 dBA. (Folkhälsomyndigheten, 
2019). Känsliga grupper kan behöva ännu lägre bakgrundsnivå för tillfredsställande 
taluppfattbarhet.  
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Skol- och förskolegårdar 

För skol- och förskolegårdar används Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller 
på skolgård från väg- och spårtrafik”, (Naturvårdsverket, 2017). För riktvärden, se Tabell 
3-1. 

Tabell 3-1 Riktvärden för buller på skolgård  

Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 
för dygn [dBA]  

Maximal ljudnivå  
[dBA] 

De delar av gården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet.   

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården  55 70* 

* Bör inte överskridas mer än 5ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn under tiden skolgården nyttjas.  

Generellt brukar samtliga ytor för vistelse utomhus räknas till de delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Endast övriga ytor såsom parkering, 
förråd etc. räknas generellt som övriga vistelseytor. I denna utredning har hela 
skolgårdarna behandlats som ytor för lek, vila och pedagogisk verksamhet eftersom det 
ännu inte är planerat hur ytorna ska användas.  

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus rekommenderas ekvivalent 
ljudnivå 30 dBA och maximal ljudnivå 45 dBA i utbildningslokaler (Folkhälsomydigheten, 
2014). 

Allmänna råd om buller från byggarbetsplatser 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15) är 
tillämpliga vid byggnationer, se tabell 3-2. Dessa riktvärden kommer att vara tillämpliga 
då byggnation sker.  
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Tabell 3-2. Utomhusriktvärden för byggbuller, ekvivalent ljudnivå i dBA. 

Utomhusriktvärden för byggbuller 

Områdesanvändning 

Ekvivalent ljudnivå i dBA 

Dag 

(kl 07-19) 

Kväll 

(kl 19-22, samt 

lör- sön- och 

helgdag kl 07-19) 

Natt 

(kl 22-07) 

Bostäder och 
vårdlokaler  60 50 45 

3.7 Miljökvalitetsnormer, MKN 

3.7.1 MKN Buller 

Den 1 juli 2004 trädde förordningen (2004:675) om omgivningsbuller i kraft. Enligt 
förordningen (2004:675) om omgivningsbuller ställs krav på att kommuner med en 
befolkning på över 100 000 invånare samt Trafikverket, vart femte år ska göra 
bullerkartläggningar och därefter ta fram och fastställa åtgärdsprogram för att minska 
bullerstörningar. Mölndal stad har cirka 70 000 invånare och berörs därför inte av 
kartläggningen.  

Med förordningen infördes även en miljökvalitetsnorm för buller. Miljökvalitetsnormerna 
eftersträvar att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Det 
är kommuner och myndigheter som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs. Som 
tidigare nämnts så är det endast kommuner med ett invånarantal över 100 000 som 
omfattas av förordningen 2004:675 men trots det så ska även kommuner med ett mindre 
antal invånare sträva efter att begränsa buller i kommunen, vilket styrs av bland annat de 
allmänna hänsynsreglerna och förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. 

3.7.2 MKN Luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477) omfattar Forsåker och det finns idag 
normer beträffande kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, 
partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly och ozon. 
MKN luft gäller generellt för luften utomhus, dock förekommer undantag/riktlinjer att MKN 
inte ska tillämpas. Inget av dessa undantag berör denna detaljplan. Normerna uttrycks 
som gränsvärdesnormer som innebär att miljökvalitetsnormerna för luft inte får över- eller 
underskridas och som målsättningsnormer som innebär att vissa föroreningsnivåer ska 
eftersträvas eller inte bör över- eller underskridas (Naturvårdsverket, 2019). I tabellerna 
nedan redovisas MKN för luftföroreningar. Med aritmetiskt medelvärde avses summan av 
alla värden dividerat med antalet värden. 
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Tabell 3-3. MKN för kväveoxid. 

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och kväveoxider i utomhusluft 

Normvärde Skydd för 
människors hälsa 

Maximalt antal överskridanden 

Årsmedelvärde 40 µg/m³ Aritmetiskt medelvärde 

Dygnsmedelvärde 60 µg/m³ 7 ggr per kalenderår 

Timmedelvärden 90 µg/m³ 175 ggr per kalenderår om 
föroreningsnivån aldrig överstiger 200 

µg/m³ under 1 timme mer än 18 ggr per 
kalenderår 

Tabell 3-4. MKN för svaveldioxid. 

Miljökvalitetsnormer för svaveldioxid i utomhusluft 

Normvärde Skydd för 
människors hälsa 

Maximalt antal överskridanden 

Dygnsmedelvärde 100 µg/m³ 7 ggr per kalenderår förutsatt att nivån 
aldrig överskrider 125 µg/m³ luft mer än 3 

ggr per kalenderår 

Timmedelvärden 200 µg/m³ 175 ggr per kalenderår om 
föroreningsnivån aldrig överstiger 350 

µg/m³ under 1 timme mer än 24 ggr per 
kalenderår 

 

Tabell 3-5. MKN för partiklar som PM10. 

Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) i utomhusluft 

Normvärde Skydd för 
människors hälsa 

Maximalt antal 
överskridanden 

Årsmedelvärde 40 µg/m³ Aritmetiskt medelvärde 

Dygnsmedelvärde 50 µg/m³ 35 ggr per kalenderår 
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Tabell 3-6. MKN för partiklar som PM2,5. 

Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM2,5) i utomhusluft 

Normvärde Skydd för 
människors hälsa 

Maximalt antal 
överskridanden 

Årsmedelvärde 25 µg/m³ Aritmetiskt medelvärde 

 

Tabell 3-7. Gränsvärden och mål för övriga luftföroreningar 

Miljökvalitetsnormer för övriga parametrar i utomhusluft 

Ämne Normvärde Skydd för 
människors 

hälsa 

Maximalt antal 
överskridanden 

Kolmonoxid 
(Gränsvärdesnorm) 

Dygnsmedelvärde 10 mg/m3 Ej över 
åttatimmarsmedelvärde 

under ett dygn 

Ozon 
(målsättningsnorm) 

Dygnsmedelvärde 120 µg/m³ Ej över 
åttatimmarsmedelvärde 

under ett dygn 

Bensen 
(Gränsvärdesnorm) 

Årsmedelvärde 5 µg/m³ Aritmetiskt medelvärde 

Bensen(a)pyren 
(målsättningsnorm) 

Årsmedelvärde 1) 1 ng/m³ Aritmetiskt medelvärde 

Arsenik 
(målsättningsnorm) 

Årsmedelvärde 1) 6 ng/m³ Aritmetiskt medelvärde 

Kadmium 
(målsättningsnorm) 

Årsmedelvärde 1) 5 ng/m³ Aritmetiskt medelvärde 

Nickel 
(målsättningsnorm) 

Årsmedelvärde 1) 20 ng/m³ Aritmetiskt medelvärde 

Bly (Gränsvärdesnorm) Årsmedelvärde 1) 0,5 µg/m³ Aritmetiskt medelvärde 

1) Beräknat vid provtagning och mätning av PM10 under ett kalenderår 
 

3.7.3 MKN Vattenkvalité 

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitén regleras i Vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660). MKN ska enligt huvudregeln i 4 kap. 2 § fastställas så att tillståndet i 
vattenförekomsterna inte försämras, ett så kallat icke-försämringskrav. 
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Vattenförvaltningsarbetet pågår i 6 års cykler, där MKN fastställs i början av varje cykel 
av Vattendelegationen.  

Aktuell vattenförekomst heter Mölndalsån, Stensjön till sammanflödet med 
Kålleredsbäcken. Den aktuella ekologiska statusen i vattenförekomsten är klassad 2019-
08-27 och bedöms vara ”måttlig”’. Den kemiska ytvattenstatusen, klassad 2020-03-27, 
bedöms till ”uppnår ej god ” men den kemisk ytvattenstatus utan allt överskridande 
ämnen (kvicksilver och bromerade difenyletrar) bedöms statusen till ”god”.  

MKN:s kvalitetsmål, fastställd 2021-12-20, för Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet 
med Kållerödsbäcken är för: 

Ekologisk status - ”Måttlig ekologisk status 2027” 

Motivering, sammanfattning: Det är kvalitetsfaktorerna fisk, konnektivitet i vattendrag och 
morfologiskt tillstånd i vattendrag som bedöms påverkade och tekniskt svåra att åtgärda 
så att god ekologisk status kan uppnås till 2027. Trots det mindre stränga kravet ska alltid 
bästa möjliga ekologiska status, som kan åstadkommas med rimliga åtgärder, uppnås i 
vattenförekomsten. Det får inte heller ske några försämringar i förhållande till den status 
som gällde vid tidpunkten för normsättningen. 

Kemisk ytvattenstatus - ”God kemisk ytvattenstatus”, men med undantag för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar samt för bromerade difenyleter. 

Motivering till undantagen, sammanfattning: Undantag i form av mindre strängt krav har 
satts för kvicksilver och bromerade difenyletrar. Skälet för undantag är att det bedöms 
vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver och bromerade difenyletrar till de 
nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den största påverkan av kvicksilver 
består av atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga, globala atmosfäriska utsläpp 
från tung industri och förbränning av stenkol. Problemet bedöms ha en sådan omfattning 
och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. För 
bromerade difenyletrar beror problemet främst på påverkan från långväga luftburna 
föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas 
tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av kvicksilver och 
bromerade difenyletrar får dock inte öka. Utöver det finns också en tidsfrist för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar till 2027. Det beror på kunskapsbrist gällande påverkan från 
förorenade områden. 

4 En sammanfattning och beskrivning av gällande parametrar som kan 
påverkas av planen inom planområdet har tagits fram av Medins AB 
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under 2019 (Medins Havs och vattenkonsulter AB, 2019) och finns i 
Bilagor 
.  
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5 Miljöaspekter 

5.1 Mark- och grundvatten 
Afry (tidigare ÅF) har genomfört utredningar avseende bergstekniska, geotekniska och 
hydrogeologiska förutsättningar (Afry, 2021-12-22). Structor har tagit fram flera 
utredningar angående markföroreningar, hänvisningar se nedan. 

5.1.1 Förutsättningar  

Bergteknik 

Inom projektet har undersökningar av strukturgeologi, risk för blocknedfall och ytliga ras 
samt radonförekomst utretts (ÅF Infrastructue AB, 2017-10-16). Berggrunder i anslutning 
till detaljplaneområdet består generellt av en rödgrå till gråröd medelkornig, ibland 
ögonförande gnejs med 5-10 cm breda pegmatitgångar. 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. 

Hela Forsåkerområdet har mätts av med en kontinuerlig mätning av total gammastrålning 
som sedan har kompletterats med stationär mätning av radiumhalter. De uppmätta 
nivåerna på gammastrålningen ligger på cirka 0,10-0,15 mikrosievert per timma (μSv/h), 
vilket gör att området klassas som normalriskområdet. Radiumhalten från de stationära 
mätningarna varierar mellan 35,8 Bq/kg och 50,6 Bq/kg. Värdena klassar området till 
lågradonmark. 

Hydrogeologiska förhållanden 

De hydrogeologiska förhållandena är relativt komplex inom området. I huvudsak sker en 
grundvattenströmning från de mer högbelägna delarna närmast fastmarkområdena i öster 
ned mot Mölndalsåns dalgång i väster. Dock har Mölndalsåns fåra inom de övre delarna i 
nordost en dränerande effekt eftersom ån har skurit sig ned genom sedimenten till 
underliggande friktionsjordlager. Grundvattentrycket i området varierar, till exempel ligger 
trycknivån i nivå med markytan inom industriområdet norr om ån medan trycknivån ligger 
flera meter under markytan inom de högre delarna söder om ån. Inom områdets västra 
delar där det finns mäktiga lerlager märks att trycknivåerna är reglerad av den dränering 
som sker i nordost. 

Murar 
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Sex stycken befintliga murar inom planområdet har inspekterats, se figur 5-1. Mur 1 och 2 
fungerar som stödmurar. Det gör också delvis mur 3 och 6. Mur 4 och 5 är murar i 
kanalen. 

För samtliga murar bedömdes att växtlighet bör hållas undan för att undvika rotskador. 
Mur 1 och 2 bedömdes vara i godtagbart skick. Mur 2 bedöms inte uppfylla erforderliga 
krav på totalstabilitet för dagens förhållanden där muren är som högst. Stabiliteten blir 
tillfredsställande med höjdsättning enligt detaljplanen då den innebär en höjning av 
markytan framför muren. Mur 3 består av tre delar varav två behöver åtgärdas. För 
kanalmurarna 4 och 5 bedömdes erosionsskyddet vara skadat, men resterande 
murkonstruktion som godtagbar. Mur 6 har skador i betongen som behöver åtgärdas. 

 
Figur 5-1 Inspekterade murar 
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Geotekniska förhållanden 

Planområdet har delats in i fem delområden för att beskriva förutsättningarna och de 
geotekniska förhållandena, se figur 5-2. 

 
Figur 5-2 Områdesindelning. Rött streck visar planområdet. 

Delområde 1, Norra delen 
Delområde 1 är relativt plant och nivån varierar mellan cirka +12 i väster till cirka +18 i 
öster. I nordöstra delen, utanför planområdet, lutar området brant uppåt och berg i dagen 
samt bergskärningar finns synligt längs med Kvarnbygatan. Det finns berg i dagen på tre 
ställen och risken för blockutfall bedöms låg och bergskärningarna är delvis förstärkta. 
Det är stora jorddjup i den västra delen av området, 30 meter och djupare. Jorddjupen blir 
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grundare ju längre österut man kommer. Delområdet består till största delen av 
postglacial sand. Även glacial lera, sandig morän och berg förkommer i områdets kanter.  

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 
Inom delområde 2 finns det tidigare industriområdet med en del äldre byggnader som 
bevaras.  

Inom området är marken relativt flack utan större nivåskillnader. Norr om delområdet är 
nivåerna högre längs med Kvarnbygatan och parkområdet i nordväst. Jorddjupet varierar 
inom delområdet och bedöms vara störst i norr och nordväst och grundare mot öst. 
Utifrån utförda sonderingar inom delområdet bedöms jorddjupet variera mellan cirka 20 
meter i de djupare delarna till cirka 2,5 meter i de grundare partierna. Delar av de nu rivna 
byggnaderna i områdets västra del har varit grundlagda på berg.  

Delområde 3, Å-område 
Delområde 3 är området kring Mölndalsån i Forsåkers centrala delar. Mölndalsån är 
delvis kulverterad på sträckan. Tidigare har ån varit överbyggd. Inom områdets sydvästra 
delar ligger ån i en kanalliknande fåra.  

Topografin varierar mycket inom det aktuella området. Området utgörs av höjdpartier 
med slänter ner mot Mölndalsån. Ån har skurit sig ner genom sedimenten och dess 
botten faller från cirka nivå +12 till +9 inom den kulverterade delen i nordost, ned till nivå 
cirka +1 innan korsningen med Nämndemansgatan nedströms aktuellt planområde, d.v.s. 
nivåskillnaden mellan åbotten och angränsande markytor varierar.  

På åns västra sida har stora terrasseringsarbeten utförts genom åren, såväl som 
utfyllnader och avschaktningar.  

Även öster om ån utgörs marken av tidigare industrimark. En större slänt finns strax öster 
om ån. Efter de avschaktningar som utförts i området under våren 2021 varierar 
marknivån vid de tidigare branta erosionsslänterna öster om Mölndalsån mellan +16 och 
+14 meter. Nedanför den avschaktade ytan har en mindre tryckbank anlagts på nivå cirka 
+10 meter.  

Jorddjupet varierar inom området. Från det berg i dagen som finns i öst och nordöst ökar 
jorddjupet åt väster och uppgår i planområdets sydvästra del till cirka 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. Under svämsedimenten finns lera 
med varierande mäktighet som vilar på ett lager friktionsjord på berg. 

Svämsedimentens mäktighet avtar åt söder, och leran är där överst utbildad som 
torrskorpa.  
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Inom Mölndalsåns övre delar minskar lerlagrets mäktighet eller försvinner helt. I 
anslutning till åbotten kan berg i dagen förväntas framträda eftersom ån har eroderat sig 
ner genom jordlagren.  

Vattenkvoten och kornflytgränsen i leran varierar mellan 55 % och 80 %. Lerans densitet 
varierar mellan cirka 1,55 kN/m3 och cirka 1,70 kN/m3. Sensitiviteten i leran varierar 
mellan 12 och 138. De höga värdena för sensitiviteten är uppmätta centralt i området. Vid 
en CPT-sondering har det framkommit en indikation på att det finns ett större 
sammanhängande område med högsensitiv lera eller kvicklera inom den östra höglänta 
delen centralt inom området, se figur 5-3 (blå markering).   
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Figur 5-3 Ungefärliga gränser för områdesindelningarna samt område med högsensitiv 
lera/kvicklera. Gul markering är gräns för detaljplanen. Orangea linjer visar ungefärligt läge 
på de sektioner med jordlagerföljd som beskrivs vidare i rapporten.  

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 
Delområde 4, sydöstra delen, är Norra Forsåkersgatan samt omgivande bebyggelse med 
bostäder och verksamheter. I norra delen av området är nivån cirka +26 vid Norra 
Forsåkersgatan och i sydöstra hörnet av detaljplanen är nivån cirka +23. Generellt lutar 
området från nordöst ner mot sydväst. Det finns berg i dagen. 

Generellt är jorddjupen inom delområde 4 relativt grunda. I norra delen av området visar 
utförda sonderingar att jorddjupet varierar mellan cirka 5 och 7 meter djup väster om 
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Norra Forsåkersgatan. I södra delen av området är jorddjupen något större och bedöms 
utifrån utförda sonderingar variera cirka 12 till 20 meter djup väster om Norra 
Forsåkersgatan.  

Jordegenskaperna för eventuell lera som förekommer under friktionsjorden bedöms 
liknande delområde 3. 

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.   

Delområde 5, Sydvästra delen 
Delområde 5 består av fruktträdgården och området söder om Privatvägen.  

Området är generellt plant och lutar svagt ner mot Mölndalsån i väster. Nivån varierar 
mellan cirka + 17 och + 10. Vid utförda sonderingar varierar jorddjupet mellan cirka 24 
och 45 meter djup. Det bedöms möjligt att större jorddjup än så kan förekomma. 
Stabiliteten inom planområdet bedöms tillfredställande då inga större variationer i nivå 
förekommer inom området.   

Ytterligare stabilitetsutredningar av slänter mot Mölndalsån inom 
delområde 3, 4 och 5 

Stabiliteten mot Mölndalsån in mot planområdet har utretts vidare för att utreda risken för 
eventuella skred som har påverkan på detaljplaneområdet.  
 
Ytterligare stabilitetsutredningar gjordes inom delområde 3, 4 och 5, se figur 5-4. 
Området delades in utefter lerans egenskaper. 
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Figur 5-4 Planskiss med utredda sektioner 

Erosionsskydd (utanför planområdet) 
Erosionsskyddet längs hela Mölndalsåns sträckning inom planområdet ska ses över. 
Mölndalsån kommer även fortsättningsvis att till stor del att vara kanaliserad och ligga i 
tråg av betong eller i en stensatt kanal. Utanför aktuellt planområde, inom de lågläntare 
delarna i väster, Forsens nedre del, utformas åfåran med slänter försedda med 
erosionsskydd av i huvudsak sten- och grusmaterial alternativt med strandskoningar av 
t.ex. träpålar. Detta kommer att utföras inom erhållet tillstånd för vattenverksamhet, se 
avsnitt 5.2.1. Det är viktigt att förhindra ev. fortsatt erosion även inom denna del av 
Mölndalsån, då detta kan försämra släntstabiliteten inom sydvästra delen av aktuellt 
planområde.  



  

   

 
 
 
 

39 (194) 
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

Förorenade områden 

Under 2015 utförde ÅF en platsspecifik riskbedömning med förslag till övergripande 
mätbara åtgärdsmål och åtgärdsrekommendationer gällande befintliga föroreningar i 
samband med exploateringen av Forsåkerområdet. I utredningen har en riskutredning 
utförts och platsspecifika riktvärden tagits fram vilka sedan har omsatts till de mätbara 
åtgärdsmålen för att säkerställa att inga miljö- och hälsorisker kopplade till förorenad 
mark kvarstår vid en exploatering. (ÅF Infrastructure, 2015) 

Under 2016 fick Structor Miljö Väst AB i uppdrag att sammanfatta föroreningssituationen i 
marken inom hela Forsåkerområdet, samt bedöma vilka risker som föreligger och ta fram 
principer för de åtgärderna som behöver vidtas. (Structor miljö Väst AB, 2016) 

Det har bedrivits industriell verksamhet i Forsåker i mer än 200 år. De verksamheter som 
historiskt har verkat i området har inte förorenat marken i betydande omfattning förutom 
under en kort tid i början av 1900-talet då tillverkning av sulfitsprit skedde via rostning av 
svavel och pyrit. Däremot har stora utfyllnader gjorts i och med en omgrävning av 
Mölndalsån för att kunna utnyttja kraften i ån bättre. Utfyllnaderna har gjorts med 
naturliga jordar från området som blandats med förorenade fasta avfall så som slagg, 
skrot, askor m.m.  

De föroreningar som utifrån historiska verksamheter kan förväntas förekomma i förhöjda 
halter i marken inom området är de som oftast förekommer i fyllnadsmassor i stadsmiljö, 
d v s tungmetaller som bly, koppar och zink samt tjärämnen som PAH.  

Den sista verksamhetsutövaren inom Forsåker genomförde i samband med upphörandet 
av sin produktion (2011) undersökningar och sanering av tre mindre delområden 
däribland det s.k. Syratornet. Länsstyrelsen godkände åtgärderna 2012, trots att 
betydande föroreningar kvarlämnats vid Syratornet.  

Sedan början av 2000-talet har flertalet miljötekniska undersökningar genomförts i 
Forsåker. Samtliga undersökningar finns listade i PM Markföroreningar inom Forsåker 
(Structor miljö Väst AB, 2016). Undersökningarna visar sammanfattningsvis att: 

• Marken inom större delen av området är lätt kontaminerat av tungmetaller och PAH 
i halter som ligger mellan Naturvårdsverkets generella riktvärden vid känslig 
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). 
Föroreningarna är knutna till fyllnadsmassor och mulljord som finns i den övre 
metern. Närmare Mölndalsån är mäktigheten av lätt kontaminerad fyllning större.  

• Inom delar av det gamla industriområdet består de hårdgjorda ytorna av tjärasfalt 
med höga halter av PAH. 
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• Högre halter av tungmetaller och PAH (>MKM) finns i den igenfyllda å-fåran i 
planområdets västra del. I detta område är fyllnadsmassornas mäktighet upp till 5 
meter.  

• Inga eller låga föroreningshalter finns i grundvatten i området, då aktuella 
föroreningar är nästan olösliga i vatten. Spridningen av föroreningar från området 
är obetydliga. 

Den sammanfattande tolkningen av föroreningsbilden som går att utläsa från tidigare 
utredningar visas i figur 4-5.  

 

 

 

Under 2017 fick Structor miljö Väst AB i uppdrag att komplettera sin tidigare utredning 
(Structor miljö Väst AB, 2016) och ÅFs utredning (ÅF Infrastructure, 2015) inom blivande 
parkmark och göra en del kompletterande provtagningar. Utredningen har sedan 
reviderats ytterligare (Relement Miljö Väst AB, 2022-10-13) för att delar av parken även 

Figur 5-5. Tolkad föroreningsrisk inom Forsåker. 

 

Teckenförklaring 
   Halter under känslig markanvändning 
  Halter över känslig markanvändning 
  Halter över mindre känslig markanvändning 
  Halter över farligt avfall 
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kommer att användas som utemiljö för en förskola och för att länsstyrelsen i sitt 
granskningsyttrande ansett att vistelsetiden i parken ska motsvaras av vistelsetiden för 
bostadsmark. 

Utifrån denna kompletterande utredning framgår det att föroreningshalterna i ytlig mulljord 
inom både området närmast Mölndalsåns mer naturliga delar och Rudströmska 
trädgården ligger i nivå eller strax över åtgärdsmålen.  

Utöver dessa utredningar finns också resultaten från de miljötekniska undersökningarna 
redovisade per kvarter för att ge en tydlig bild av förutsättningarna inför avtalsskrivning. 
Dessa redovisningar innehåller ingen ny information utan är till för att underlätta för 
entreprenörer och byggherrar att förstå hur föroreningssituationen ser ut för respektive 
område. 

Vidare har även en översiktlig miljöinventering av industribyggnader som ska bevaras 
inom området utförts av Relement under 2017–2019 (Relement Miljö Väst AB, 2019). 
Byggnaderna som är inventerade är uppförda under första halvan av 1900-talet och de 
flesta är uppbyggda av betong eller lättbetong och har fasader av tegel eller putsat tegel. 
Invändigt är många av byggnaderna tömda på inventarier och står ouppvärmda men viss 
installation så som el, ventilation och rör finns kvar i byggnaderna. Under åren som 
byggnaderna uppfördes användes en del miljö- och hälsofarliga byggmaterial varför 
denna inventering bedömdes som nödvändig. Mycket av de farliga ämnena har 
avlägsnats när byggnaderna tömdes men det finns fortsatt en del inventarier kvar i 
byggnaderna som innehåller farliga ämnen. Det finns även ett antal byggnader som 
fortfarande används som har kvar äldre invändiga inventarier.   

Inventeringen visar på att måttligt förhöjda till höga halter av tungmetallerna zink, bly, 
koppar och krom förekommer frekvent i färg och kakel på betonggolv och betongväggar i 
samtliga inventerade byggnader. I byggnader hittades också asbest och PAH:er. Inne i 
byggnaderna är det vanligt med löst material av färg och damm som släppt på väggarna 
vilket kan innehålla höga halter av tungmetaller.  

Oljor har påträffats inkapslat i kvarlämnad utrustning så som hissar och dörrstängare. 
Oljan är fortfarande inkapslad och inget tyder på några omfattande oljeutsläpp i 
byggnaderna. Mindre fläckar av oljar kan dock ses på vissa golv och dessa bedöms 
komma från maskiner som smörjt med smörjoljor.  

Då många av byggnaderna är uppförda på 50-talet är det stor risk att påträffa tjära i 
byggmaterialet. Inga synliga tjärade konstruktioner påträffades under inventeringen men 
det kan finnas längre ner i till exempel takkonstruktionerna som byggts över vid olika 
renoveringar.  
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Sannolikheten för att PCB ska finnas i byggnaderna är liten då de flesta byggnaderna 
uppfördes innan användningen av PCB började. Asbest har påträffats i vissa byggnader i 
kvarlämnande värmerör och i svartlim under golv. Blåbetong som avger gammastrålning 
har hittats i en byggnad vilket kan ge förhöjda halter av radongas i den berörda 
bygganden.  

Det saknas nationella riktvärden för föroreningar i byggnader och saneringar kommer att 
behöva göras utifrån riskbedömningar och i samråd med tillsynsmyndigheten. 

5.1.2 Konsekvenser 

Bergteknik 

De bergstekniska förutsättningarna påverkar inte möjligheten att utveckla planområdet. 
Det är däremot viktigt att beakta bergförhållandena vid sprängning, se punkt under 
åtgärder.  

Området är generellt klassat som lågradonmark.  

Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms bli obetydliga.  

Geoteknik och stabilitet 

Utredningar har gjorts för fem delområden och fördjupade utredningar har gjorts inom tre 
av dessa. Med nyttjande av ytor och höjdsättning enligt föreslagen detaljplan erfordras 
ingen lastbegränsning inom området med avseende på stabiliteten.  

Vid alla schaktarbeten under olika arbetsskeden i samband med utbyggnaden av 
området måste släntstabiliteten beaktas. Det är därför av största vikt att all fortsatt 
planering och projektering sker i nära samarbete med geoteknisk expertis.  

Inom delområde 2 kommer nya kvarter och byggnader anläggas i direkt anslutning mot 
slänter i östra delen av delområdet.  

Inom delområde 3 har stabilitetsförbättrande åtgärder i form av avschaktningar och 
avflackning av de branta slänterna på åns södra sida utförts under våren 2021 för att 
säkerställa befintliga slänters stabilitet. Med höjdsättning enligt föreslagen detaljplan sker 
vidare avschaktningar vilket ger ytterligare förbättring av stabiliteten. All planerad 
bebyggelse förutsätts att grundläggas på spetsbärande pålar och inverkar således inte 
negativt på stabiliteten.   

Konsekvenserna av genomförandet av detaljplanen bedöms bli obetydliga till små och 
positiva jämfört med nollalternativet då stabiliteten i hela området hanteras och säkras 
genom detaljplanen.    

Förorenade område 

De påvisade föroreningarna i marken inom större delen av området bedöms 
sammantaget innebära små eller obetydliga risker för människors hälsa och miljön vid 
den planerade markanvändningen. Människors hälsa skulle kunna påverkas om de 
utsätts för föroreningarna genom direktkontakt då aktuella föroreningar inte är flyktiga 
eller lösliga i vatten, till exempel i form av intag av jord, hudkontakt, inandning av 
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damm/ångor eller genom diffust intag i form av exempelvis intag av grönsaker som odlats 
i området.  

Tjärasfalten och de mäktigare fyllningarna inklusive kvarlämnade föroreningar vid 
Syratornet i södra delen av området bedöms innebära större risker än resterande ytor.  

Riskvärderingen (Relement Miljö Väst AB, 2022-10-13) visar på att åtgärder behövs i 
parkmiljöerna då halterna för bly och PAH ligger strax över de mätbara åtgärdsmålen. I 
flera av områdena kan sanering utföras i samband med teknisk schakt, men i områden 
med träd kommer provtagning att utföras gällande biotillgängligheten av bly. I 
riskvärderingsmodellen antas att 100% av bly är tillgängligt för upptag i kroppen, men det 
är sannolikt att biotillgängligheten är lägre vilket i så fall kan leda till ett lägre 
åtgärdsbehov. Utifrån resultaten av provtagningen av biotillgängligheten görs en ny 
riskvärdering kring bly och PAH i samråd med tillsynsmyndigheten för att fastställa 
åtgärdsbehovet i parkmarken. Om inte tillräcklig riskreducering kan uppnås föreslås 
schaktmetod som tar hänsyn till befintliga rötter alternativt får träden tas ner.  

Den fördjupade riskbedömningen (ÅF Infrastructure, 2015) påvisar att det finns ett behov 
av riskreduktion inom området inför exploatering. Inför exploatering har förslag på 
övergripande samt mätbara åtgärdsmål tagits fram i samråd med tillsynsmyndigheten.  

Nedan beskrivs föreslagna övergripande mål (ÅF Infrastructure, 2015) 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. 

o Åtgärdsmålet uppfylls genom riskreducerande schaktsanering i 
kombination med teknisk schakt. Hantering av eventuellt förorenade 
massor, återanvändningsmassor, betong och länshållningsvatten styrs 
av ett miljökontrollprogram och en plan för rivning. 

• Odling ska kunna förekomma inom parkområden och bostadsmark utan risk för 
oacceptabla hälsorisker. 

o Kommer ej uppfyllas då det inom planområdet har bedömts att 
naturvärdena i parkområdena är mer värdefulla än möjligheten att odla 
direkt i marken (Structor Miljö Väst AB, 2017). Det kommer däremot vara 
möjligt att odla om odlingen inte sker direkt i marken, utan till exempel i 
pallkragar.  

• Skydd av markmiljön ska säkerställas för respektive markanvändningstyp och djup. 
o Säkerställs med att de mätbara målen i tabell 4-1 efterföljs. 
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• Från markföroreningssynpunkt delas området in i tre markavändningstyper, 
bostadsmark av stadskaraktär, parkmark och verksamhetsområden inkl. 
gatumark.  

o De användningar som plankartan medger kan sorteras in under dessa tre 
markanvändningstyper. 

• Byggnader med bevarandevärde ska kunna anpassas och användas inom 
verksamhetsområden utan att oacceptabla hälsorisker uppkommer. 

o Befintliga byggnader som ska vara kvar ska undersökas avseende 
eventuella 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.  

• Betong från byggnader som rivs ska, efter utsortering av förorenad betong och 
armeringsjärn, kunna återanvändas som fyllnadsmaterial inom området utan att 
miljörisker uppkommer. 

o Allt byggnadsmaterial ska hanteras på ett miljöriktigt sätt, prover har tagits 
på byggnadsmaterialet. Förorenad betong ska transporteras till godkänd 
behandlingsanläggning/deponi. Återanvändning av godkänd betong bör 
kunna utföras inom området.  

• Målsättningen är att Mölndalsåns vattenkvalitet långsiktigt ska förbättras genom 
omvandling av området. 

o För att inte försämra Mölndalsåns skyddsvärde så ska de riktlinjer och 
riktvärden för utsläpp av förorenat vatten som har tagits fram av Mölndals 
stad (Mölndals stad, 2018-10-19) följas avseende utsläpp av 
länshållningsvatten. Framtida verksamhetsutövare ska visa hur 
länshållningsvattnet avses att hanteras, eventuellt renas samt 
kontrolleras före utsläpp. 

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

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

De mätbara målen uttrycker vad som krävs för att uppnå de övergripande åtgärdsmålen 
och ska säkra så att riskreduktion utförs med syfte att skydda människor och miljö. Målen 
är kopplade till ämnen, ämnesgrupper och halter för så väl yt- som djupjord, se tabell 4-1. 
Målen är även fördelade för marknyttjandet; bostadsmark, verksamhetsområden samt 
parkmark (ÅF Infrastructure, 2015). I den kompletterande utredningen (Relement Miljö 
Väst AB, 2022-10-13) reviderades de mätbara åtgärdsmålen för parkmark för bly och 
PAH-H för att motsvara de värden som gäller för bostadsmark. 
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Tabell 5-1 Mätbara åtgärdsmål för Forsåker. 

Ämne/ 
ämnesgrupp 

Bostadsmark Verksamhets- 
områden Parkmark 

Ytjord Djupjord Ytjord Djupjord Ytjord Djupjord 
Arsenik 10 40 25 75 10 40 
Barium 200 300 300 900 200 300 

Bly 70 400 400 1200 701 400 
Kadmium 1,2 20 20 60 0,7 20 

Kobolt 20 35 35 105 20 35 
Koppar 80 200 200 600 80 200 

Krom tot. 80 150 150 450 80 150 
Kvicksilver 0,35 0,4 2,5 7,5 0,8 10 

Nickel 70 120 120 660 70 120 
Vanadin 100 200 200 600 100 200 

Zink 250 500 500 1500 250 500 
PAH-L 3 15 15 45 3 15 
PAH-M 3,5 3,5 20 60 10 40 
PAH-H 1,8 10 10 30 1,81 10 

Alifater >C12-C16 100 500 500 1000 100 500 
Alifater >C16-C35 100 1000 1000 2500 100 1000 
Aromater>C10-C 3 15 15 45 3 15 
Aromater >C16-

C35 
10 40 40 120 10 40 

PCB 7 st. 0,015 0,5 0,25 0,75 0,008 0,6 
 

Konsekvenserna för föroreningssituationen i området bedöms i planförslaget bli positiva 
jämfört med nuläget eftersom föroreningar kommer att försvinna från området både från 
marken och från byggnader. Fler föroreningar antas tas bort vid planförslaget jämfört med 
ett nollalternativ då markanvändningen vid nollalternativet är industrimark vilket godtar en 
högre halt av föroreningar än vad bostadsmark gör. Konsekvenserna i nollalternativet 
jämfört med nuläget bedöms bli oförändrade eller något positiva. 

 

 

 
1 Reviderat värde enligt Structors riskbedömning för parkmiljö. 
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5.1.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen 

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 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.   

Geoteknik och stabilitet 

Med nyttjande av ytor och höjdsättning enligt detaljplan erfordras ingen lastbegränsning 
inom området med avseende på stabiliteten.  

Vid alla schaktarbeten under olika arbetsskeden i samband med utbyggnaden av 
området måste släntstabiliteten beaktas. Det är därför av största vikt all fortsatt planering 
och projektering sker i nära samarbete med geoteknisk expertis.  

Inom delområde 3 ska bebyggelse grundläggas på spetsbärande pålar. 

Förorenade områden 

Byggtiden  
Skydd av markmiljön ska säkerställas för respektive markanvändningstyp och djup. Detta 
säkerställs med att de mätbara målen i tabell 4-1 efterföljs. 
Asfalt som avlägsnas ska kontrolleras med avseende på PAH. Asfalt med en PAH-halt på 
300 mg/kg eller mer ska hanteras som farligt avfall och måste omhändertas på godkänt 
sätt.  

Under ombyggnationen av de befintliga industribyggnaderna i området måste de farliga 
ämnena som påvisats i byggnaderna hanteras på korrekt sätt utifrån både miljö och 
arbetsmiljön. 

Återanvändning av godkända massor och material ska ske i så stor utsträckning som 
möjligt under byggtiden. 

Under byggtiden ska hanteringen av eventuella förorenade massor, 
återanvändningsmassor, betong och länshållningsvatten styras av ett 
miljökontrollprogram och en masshanteringsplan för att säkerställa god hantering. 

Länshållningsvatten från byggarbetsplatsen får inte släppas ut till recipient utan 
föregående kontroll och tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen, Mölndals stad) samt 
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Tekniska förvaltningen ska godkänna hantering och avledning. Mölndals stad har riktlinjer 
för rening av dagvatten (Mölndals stad, 2018-10-19) som ska följas. 

5.1.4  Slutlig bedömning 

Planområdet har utretts med avseende på bergteknik, stabilitet och förorenade områden.  

Konsekvenserna av genomförandet av detaljplanen jämfört med nollalternativet är 
obetydlig eller positivt för stabiliteten i området som helhet. I och med sanering av 
förorenade jordmassor kommer konsekvenserna för föroreningssituationen i området 
vara positiv jämfört med nollalternativet, då kraven på markmiljö är strängare för områden 
med bostäder än områden med verksamheter.  

5.2 Mölndalsån 

5.2.1 Förutsättningar 

I Forsåkers norra del rinner Mölndalsån genom området från Kvarnbyn och in under 
järnvägen/E6/E20. Genom Forsåker är Mölndalsån kraftigt modifierad och rinner idag till 
stora delar kulverterad eller i ett betongtråg. Endast de sista cirka 250-300 meterna innan 
ån rinner in under järnvägen har en mer naturlig å-fåra med bevuxna strandbrinkar. 
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, se figur 
4-6. Från det att betongtråget börjar upp till Kvarnbyn öster om planområdet definieras 
det som ett definitivt vandringshinder. 
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Befintligt til lstånd för vattenverksamhet 

2019-04-26 erhölls från Mark- och miljödomstolen (Mål nr M 4861-16) ett tillstånd för 
vattenverksamhet för att bland annat bygga om befintlig betongränna och överdäckning, 
att anlägga två nya bypass-rör, en ”vattenplats” och en ny bro över Mölndalsån. Syfte 
med åtgärden är att förbättra flödeskapaciteten genom området, minska risken för 
översvämning och öka säkerheten för personer som befinner sig i området. I tillståndet 
ingår även ombyggnad av befintliga erosionsskydd som behöver rustas upp i 
underhållsyfte. Åtgärderna kan utföras oavsett detaljplan och är redan påbörjade varför 
de inte bedöms som konsekvenser av planen utan ses istället som förutsättningar. 

I tillståndet ställs även krav på kompensationsåtgärder och skyddsåtgärder innan, under 
och efter byggtiden. I befintliga och tillkommande strömområden ska minst 800 m2 
biotopsförbättrande insatser utföras för att förbättra lek- och uppväxtmöjligheterna för lax 
och öring. Dessa åtgärder utförs i den nedre delen av ån som har ett mer naturligt flöde. I 
anläggningen ska det dessutom anläggas fungerande ålyngelledare på de platser där det 
behövs för att skydda ålen under dess vandring. Vidare kommer häckningsholkar för 
strömstare och forsärla sättas upp under lämpliga broar/fundament.  

Figur 5-6. Nuvarande situation av Mölndalsån sett österifrån ner 
över Forsåkers industrikärna. 
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När erosionsskydden ska upprustas enligt tillståndet måste vegetationen längs med delar 
av ån tas ner för att arbetsmaskiner ska kunna komma åt att utföra arbetet. Samtidigt 
kommer även ovan nämnda kompensationsåtgärder för fisk utföras för att begränsa 
arbetet i vatten så mycket som möjligt. Efter arbetet ska strandzonen återplanteras med 
vegetation vilket kommer ske i samråd med kommunens park- och naturförvaltning samt 
med naturvårdssakkunnig. Arbetena med erosionsskydd och lekområdena för lax och 
öring ligger utanför planområdet.  

Ytterligare ansökan om tillstånd til l vattenverksamhet 

I Forsåker finns ett vattenkraftverk som varit i bruk fram till år 1988. Befintlig damm samt 
intag till kraftverket har dock varit i full aktiv drift fram till år 2006. I och med omdaningen 
av Forsåkerområdet i Mölndal, är tanken att åter starta ett vattenkraftverk på samma plats 
där det tidigare vattenkraftverket låg, detta för att kunna förse den nya stadsdelen med 
lokalt producerad förnyelsebar el.  

För ombyggnad och för driften av kraftverket erfordras tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.  

Flödesregimen, som är viktig för den lokala miljön nedströms sammanflödet mellan 
kraftverkskanal/bypasser och å-rännan, kommer inte att påverkas av planerad 
kraftverksdrift. Vatten som passerat kraftverkets turbiner kommer att flöda samman med 
vatten från å-rännan i nedre delen av bypass-systemet, där vattnets rörelseenergi 
dämpas innan det rinner ut i ån vid Diagonalbron.  

Ljudemissionen från kraftverksbyggnaden bedöms vara begränsad då turbinen är i drift. 
Med ekvivalenta ljudnivåer som högst 40 dBA på 10 meters avstånd från 
kraftverksbyggnaden klaras Naturvårdsverkets riktvärde för både dag-, kvälls- och 
nattperioden för bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler.   
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Figur 5-7 Illustration som visar planerad stadsdel och kraftverkets lokalisering i plan. Av 
figuren framgår även redan tillståndsprövade anläggningar (ljusblå textruta). Bypass-
ledningarna är belägna under mark och redovisas ej i ovanstående illustration. Källa: MKB 
till tillståndsansökan Ombyggnation samt drift av vattenkraftverk mm i Forsåker 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Mölndalsån omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten, vilka har beskrivits under kapitel 
3.7.3.  

Översvämning  

Höga vattenstånd i Mölndalsån har historiskt varit ett problem. Flödet varierar kraftigt och 
de tidvis höga flödena medför problem, inte bara med hänsyn till översvämningsrisken, 
utan också för att å-rännan med dess kanter kan utgöra en farlig miljö att vistas vid.  
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I Mölndals Stads översiktsplan beskrivs miljö- och riskfaktorer i kommunen där bland 
annat översvämningar i Mölndalsån är en punkt. I ÖP påtalas att vid planering och 
nybyggnad i närheten av Mölndalsån ska hänsyn tas till översvämningsrisken. I dagsläget 
bevakas flödet kontinuerligt för att i tid kunna dämma systemet uppströms och undvika 
översvämningar. 

En översvämningsutredning har med anledning av detta tagits fram i samband med 
detaljplanearbetet (Sweco, 2017). I utredning har översvämningssituationen kring 
Mölndalsån vid höga flöden studerats samt översvämningssituationen intill planerad 
bebyggelse och på väg och markytor vid skyfall. 

Mölndalsåns flöde genom området regleras uppströms vid Stensjö dämme. Nedre delen 
av Mölndalsån inom Forsåker, påverkas även av regleringarna nedströms vid Gårda 
dämme och slussen i Göteborg, samt av Göta älvs vattennivå om den är högre än 
normalt. Flödet ut ur detaljplaneområdet begränsas av trummorna under 
Nämndemansgatan och en före detta järnvägsbro intill. 

Medelvattenföringen i den aktuella delen av ån är cirka 3,8 m3/s men spannet mellan låg- 
och högvattenflöden kan variera mellan under 1 m3/s till cirka 10 m3/s. Det har dock vid 
enstaka tillfällen förekommit flödestoppar upp till cirka 24 m3/s. SMHI indikerar att det i 
framtiden skulle kunna förvänta flöden ända upp till 30 m3/s. Med ombyggnationen enligt 
angivet tillstånd för vattenverksamhet som tidigare beskrivits kommer Mölndalsån genom 
Forsåker vara dimensionerat för att under normala förhållande klara flöden mellan  
15-20 m3/s. Vid kortare tillfällen kommer systemet även klara flöden upp till 30 m3/s. 
Enligt Swecos utredning är översvämningssituationen acceptabel i och med att arbetena i 
tillståndet för vattenverksamhet utförts. 
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Figur 5-8 Vattenutbredning vid extremflöden I Mölndalsån 

Vad gäller skyfall har två separata scenarion studerats, Svenskt vattens 
rekommenderade 100-årsregn med en klimatfaktor på 25% och Köpenhamnsregn 
(inträffade i Köpenhamn 2/7-11). Plötslig, intensiv och kraftig nederbörd har statistiskt en 
koncentration till juli och augusti (SMHI, 2015 och SMHI, 2012). Höga flöden i Mölndalsån 
har enligt tillgängliga mätserier från Mölndals kvarnby främst inträffat under vinterhalvåret. 
Att ett skyfall skulle inträffa då flödet i Mölndalsån redan är högt, motsvarar statistiskt en 
mycket lång återkomsttid med anledning av variationen i de hydrologiska 
förutsättningarna mellan årstider. 

Fisk 

Den nedre delen av Mölndalsån nedströms å-rännan, hyser höga fiskeribiologiska värden 
genom att delar av strömsträckan fungerar som reproduktionslokal för lax och öring 
(Huskvarna ekologi, 2016). Några andra kända leklokaler för dessa arter, förutom på en 
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kortare strömsträcka direkt nedströms E6/E20, finns inte i Mölndalsån. Däremot 
förekommer ett fåtal lekplatser för lax i Kålleredsbäcken, som mynnar ut i Mölndalsån 
strax nedströms E6/E20, där det tidigare utförts vissa biotopförbättrande åtgärder. De få 
kvarvarande lek- och uppväxtområdena för lax och öring i Mölndalsån är således 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 (Mål nr M 4861-16) ska 
biotopsförbättrande åtgärder utföras som kompensationsåtgärd så de attraktiva 
områdena ökar till minst 800 m2. Detta ska utföras oavsett gällande detaljplan.  

Det befintliga betongtråget genom fabriksområdet utgör ett definitivt vandringshinder för 
såväl uppvandrande lax som öring. Fallhöjden genom fabriksområdet uppgår till 12 meter 
vilket ger en snittlutning på 3 % (betydligt brantare ställvis). Detta innebär på vissa 
sträckor mycket höga strömhastigheter eftersom botten i tråget utgörs av en slät 
betongyta. Om lax och/eller öring mot förmodan skulle ta sig upp förbi betongtråget finns 
det ytterligare ett definitivt stopp vid ”Nedre damm”, precis i gränsen till plangränsen för 
detaljplanen. 

Å-rännan utgör även ett mycket svårt hinder för uppvandrande ålyngel. Även om ålyngel 
har en förmåga att ta sig förbi fuktiga vertikala ytor så torde strömningsförhållandena i 
betongtråget starkt begränsa antalet uppvandrande ålyngel. Med utbyggnaden enligt 
tillståndet så ska, som tidigare nämnt, ålyngelledare anläggas i ån vilket förbättrar 
situationen för arten.  

Bottenfauna 

En bottenfaunaprovtagning inom berörda delar av Mölndalsån utfördes under maj 2015 
(Calluna AB, 2015). Tre punkter undersöktes vilka visas i figur 5-9.Ingen av punkterna 
ligger inom planområdet då det inte finns någon naturlig botten inom dessa ytor men 
precis uppströms och nedströms planområdet ligger provtagningspunkter. Bottenfaunan 
visade allmänt på hög ekologisk status i ån. Det fanns inga tecken på vare sig försurning, 
organisk belastning eller allmänt miljöstörande ämnen vid någon av provpunkterna. 
Utifrån denna undersökning bedöms bottenfaunan inte heller vara regleringspåverkad, 
men särskild beräkning av taxaindex har inte gjorts. En regleringspåverkad fauna är i 
allmänhet artfattig och har låg förekomst av bland annat dagsländor, bäcksländor och 
nattsländor. Så är inte fallet i Mölndalsån. Ån är dock påverkad av rätning, kanalisering, 
dagvatten med flera hydromorfologiska påverkansfaktorer, men det ger inget tydligt 
avtryck i bottenfaunan.  
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Utifrån bottenfaunan bedömdes naturvärdena vara höga i den övre delen (punkt 1 och 2) 
av ån vilket motiveras av förekomsten av två relativt ovanliga arter. Längst nedströms 
(punkt 3) bedömdes naturvärdena vara allmänna då ingen ovanlig taxa påträffades.  

Inga sällsynta eller rödlistade arter påträffades. Faunan är typiska för rinnande vatten där 
vattenhastigheten tidvis kan vara hög och där vattenkvaliteten är god. 

 
Figur 5-9 Mölndalsån genom Forsåker samt provtagningsplatser för bottenfauna. 
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Makrofyter 

I samband med bottenfaunaprovtagningen utfördes även en makrofytinventering (Calluna 
AB, 2015). Ån har vid Forsåker ingen rik flora av makrofyter varken i fråga om täthet, 
artantal eller sällsynta arter. De arter som påträffades vid inventeringen är allmänna och 
förekommer glest. Nedströms i Mölndalsån utanför Forsåker förekommer dock sällsynta 
och rödlistade undervattensväxter i form av spetsnate och knölnate. Förutsättningarna för 
såväl spetsnate som knölnate bedömdes ej vara gynnsamma i aktuell del av ån på grund 
av alltför hårt bottensubstrat i kombination rådande strömförhållanden. 

VA-hantering 

Markera Mark Göteborg AB har tagit fram en VA-utredning (Markera Mark Göteborg AB, 
2021) i samband med detaljplanearbetet för Forsåker med principlösningar till VA-
försörjningar av området.  

Inom Forsåker finns inga dokumenterade vatten- eller spillvattenledningar men det finns 
allmänna ledningar runtomkring området. Nya vatten- och spillvattenledningar kommer 
anläggas i området och samtliga fastigheter ska anslutas till kommunalt vatten- och 
avlopp. 

VA-utredningen omfattar hela Forsåkersområdet och föreslagen lösning för dricksvatten 
och spillvatten är uppbyggda för en fungerande VA-anläggning för hela området. 
Detaljplanen har delats upp i två områden, på grund av osäkerheter i vilken mark 
Trafikverket behöver ta i anspråk för framtida järnvägsutbyggnad. Eftersom 
Forsåkersområdet delats upp i flera detaljplaner kommer vissa VA-anordningar som är 
nödvändiga för ett fungerande VA-nät inom Forsåker nordöstra delen att vara placerade 
utanför detaljplanens område som de en till två pumpstationer som är föreslagna, se 
Figur 5-10. De behöver dock anläggas och tas i drift i samband med utbyggnation av 
ledningsnät för nu gällande planområde. Mark för pumpstationer och ledningar till och 
från måste säkras i samband med fastställande av detaljplanen. 
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Figur 5-10 Pumpstationerna ligger utanför detaljplaneområdet. 

Dagvattenhantering 

Mölndals Stad har en dagvattenstrategi, antagen 2016-09-13. Dagvattenstratgin 
överensstämmer väl med Svenskt vattens publikationer2 P105 och P110. Staden har 
även tagit fram riktlinjer för rening av dagvatten, antagna 2018-10-19.  

Nedan redovisas huvudprincipen för Mölndals Stads dagvattenstrategi:  

• Dagvattnet ska ses och utnyttjas som en positiv resurs i stadsbyggandet. 
Utformningen ska integreras i den byggda och planerade miljön och styras av 
funktionella och estetiska principer.   

• Hanteringen av dagvatten ska ske i robusta system och säkerhets- och 
skötselfrågor ska beaktas redan i planeringsskedet.   

• Dagvattnet ska i första hand omhändertas och renas nära källan. Den naturliga 
vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas.   

• Dagvattenanläggningar ska utformas så att byggnader, infrastruktur och 
samhällsfunktioner kan hantera extrem nederbörd med dagens- och framtida 
klimat utan allvarliga skador på anläggningar och människors hälsa.   

• 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.  

En dagvattenutredning har tagits fram (Markera Mark Göteborg AB, 2022) för 
Forsåkersområdet innan planen delades och utredningens förslag avser hela området, 

 
2 P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering och P110 Avledning av dag-, drän- och 
spillvatten Svenskt vatten 
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men tar också hänsyn till att systemet kommer att byggas ut vid olika tidpunkter. 
Utredningen har reviderats efter granskningen av planförslaget med förtydliganden om 
fördröjningar för specifika kvarter vilket inte påverkar denna MKB. Tabell 4-3 har 
uppdaterats med säkrare siffror för flöden och fördröjning då projekteringen kommit 
längre. Revideringen har inte påverkat några bedömningar i MKB. 

Förutsättningarna för dagvattenhantering är framtagna i samråd med Mölndals Stad, 
MölnDala Fastighets AB samt hämtade ur Svenskt vattens publikationer; P105 och P110.  

Tillrinningen till Mölndalsån genom Forsåkersområdet sker i huvudsak från de bebyggda 
och höglänta bergspartierna i öster och nordost. Aktuellt avrinningsområde med 
ytvattendelare syns i figur 5-11. Tillsammans med befintliga kommunala 
dagvattenledningar som finns i ytterkanterna av utredningsområdet. Vid flöden som 
uppstår utöver vad de befintliga dagvattenledningarna är dimensionerade för avleds 
dagvatten på markytan.  

Recipienten för samtliga dagvatten- och avledningssystem är Mölndalsån.  

 
Figur 5-11 Avrinningsområde med ytvattendelare och befintligt dagvattensystem inklusive 
avledningspunkter. 
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Figur 5-12 Indelning av delavrinningsområden inom Forsåkersområdet. Delar av A1, A3, A4 
och A7 ligger utanför aktuellt planområde.  

För beräkningar av flöden för exploateringen har ett regn med en återkomsttid på 30 år 
och en varaktighet på 10 min använts som det dimensionerande regnet. Detta regn 
svarar mot klassificeringen ”Centrum- och affärsområden” i Svenskt Vatten P110. Vid 
utredning av översvämningssituationen i området och beskrivning av dagvattenhantering 
vid extremflöden har regn med återkomsttid 100 år använts.  

Forsåkersområdet har delats in i 7 stycken delavrinningsområden, se figur 5-12. Flödena 
har beräknats utifrån nuvarande förhållanden och i ett utbyggt alternativ utan 
fördröjningsåtgärder och ett utbyggt alternativ med fördröjningsåtgärder. De beräknade 
flödena visas i tabell 5-2.  

 
Tabell 5-2 Förväntat dagvattenflöde före- och efter exploateringen utan- och med fördröjning 
inom allmän platsmark  

Avrinningsområde Flöde innan 
exploatering 
(l/s) 

Flöde efter 
exploatering utan 
fördröjning (l/s) 

Flöde efter 
exploatering med 
fördröjning (l/s) 

A1-A7 inklusive yta 
för Mölndalsån och 

slänter 

3 900 5 900 2 450 

 
Mölndals Stad ansvarar för dagvattenhanteringen inom gatumarken/allmän mark och 
respektive fastighetsägare ansvarar för dagvattenhantering inom sin kvartersmark. I 
beräkningarna har inte fördröjningseffekter inom kvartersmark tagits med.  
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För val av krav på en fördröjningsnivå som ska gälla för Forsåkersområdet i sin helhet, 
dvs både för allmän platsmark och kvartersmark, har en separat utredning utförts. 
Fördröjningskravet för dagvatten inom området är satt till 20 mm per m2 hårdgjord yta. 
För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar och ökade nederbördsmängder har en 
klimatfaktor på 1,25 (+ 25 %) enligt Svenskt Vatten P110:s rekommendationer använts i 
samtliga flödes- och fördröjningsberäkningar. 

Vid extremflöden, d.v.s. flöden som uppstår utöver vad den föreslagna 
dagvattenanläggningen är dimensionerad för ska ytliga avrinningsvägar (sekundära 
rinnvägar) säkras upp inom området. Detta för att inte orsaka olägenheter för byggnader 
och andra anläggningar. I översvämningsutredningen har regnhändelsen 100-årsregn 
med en klimatfaktor på 25 studerats och ligger till grund för nedan beskrivna förslag på 
höjdsättning och åtgärder.  

5.2.2 Förslag på principlösningar för hantering av VA och dagvatten 

VA-hantering 

Distribution av dricksvatten och uppsamling av avloppsvatten sker genom de allmänna 
vatten och avloppsledningarna. Dessa omfattar huvudledningar i gator och allmän 
platsmark samt servisledningar till de enskilda fastigheterna fram till den 
förbindelsepunkten. Spillvattnet inom Forsåker kommer avledas med självfallssystem till 
en alternativt två pumpstationer i den västra delen av området. Tryckledning leder 
spillvatten från pumpstationen alternativt pumpstationerna norrut till befintlig 
självfallsledning i korsningen Järnvägsgatan och Kvarnbygatan.   

Brandposter kommer placeras ut i hela området för att täcka räddningstjänstens behov 
vid brandsläckning. Brandposterna kommer placeras ut med maximalt 150 meter mellan 
varje brandpost för att inte avståndet ska överstiga 75 meter från uppställningsplatser till 
brandposter. 

Dagvattenhantering 

Generellt är kvarten utformade med innergårdar med goda möjligheter till att grönytor kan 
skapas. Kvarteren inom framförallt det gamla fabriksområdet saknar en liknande 
gårdsmiljö. Den del av Mölndalsån som är kulverterad ska öppnas upp för att synliggöra 
åns hela sträckning genom området. Synligt dagvatten ger en större förståelse för vart 
vattnet tar vägen samt bidrar till en trevligare stadsbild.  
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5.2.3 Konsekvenser 

MKN vattenkvalitet 

En bedömning av planförslagets påverkan på MKN vatten gjordes 2019 (Medins sjö- och 
Åbiologi AB, 2019). Bedömningen inkluderar även kommande detaljplan 1B vilken inte 
ingår i denna MKB utan hanteras i en kommande detaljplan.  

Planförslagets antagande innebär inga direkta arbeten i Mölndalsån. Arbeten i 
vattendraget är kopplade till tillståndet för vattenverksamhet som erhölls 2019-04-26 och 
som utförs oavsett gällande detaljplan. Arbete i vatten kan behöva utföras om tillstånd till 
vattenkraftverket erhålls. MKN kopplat till arbetet i vatten har hanterats i tillståndsansökan 
och beskrivs inte vidare i denna MKB. Planens möjliga påverkan på MKN för vatten är 
kopplat till åtgärder på land i strandzonen till ån.  

En genomgång av relevanta kvalitetsfaktorer har gjorts och visas i Bilagor 

. Bedömningarna för de biologiska kvalitetsfaktorerna bottenfauna och kiselalger visar att 
god eller hög status fortsatt uppnås. För fisk bedöms möjligheterna att uppnå god status 
som goda, inte minst efter genomförandet av de substratförbättrande åtgärder som 
tillgodoser större lek- och uppväxtområden för laxfisk (i enlighet med erhållet tillstånd för 
vattenverksamhet).  

De vattenkemiska förhållandena i Mölndalsån bedöms inte förändras och en fortsatt god 
vattenkvalitet kommer att kunna upprätthållas.  

Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd med åtta parametrar bedöms inte påtagligt 
förändras i planförslaget, då de allra flesta parametrar inte berörs av planerade arbeten. 
Kvalitetsfaktorn bedöms som fortsatt otillfredsställande. I VISS anges status för 
morfologiskt tillstånd som dålig.  

Genomförande av detaljplan för Forsåker, nordöstra delen innebär att området runt den 
artificiella delen av ån kommer att förvandlas från ett industriområde till en modern urban 
stadsdel. Det medför att mycket fler människor kommer att röra sig i området varför 
störningar från omgivningen bedöms vara relevant. Mölndalsån bör inte exponeras för 
mycket, till exempel genom anläggning av gångvägar med gatuljus utefter åkanterna 
mycket nära vattnet och avsaknad/brist på vegetationsklädda strandzoner. Det är framför 
allt för den nedre delen av området som inte ingår i planförslaget för Forsåker nordöstra 
delen där havsvandrande laxfisk förekommer och förekomsten av laxfisk är en mycket 
viktig faktor för att vattenförekomsten ska kunna uppnå god ekologisk status.  

I ett nollalternativ har inte frågan angående MKN utretts men det kan antas att krav på att 
inte försämra MKN skulle ställas på den typen av verksamheter som kan bli aktuella i 
nollalternativet vilket resulterar i en liknande bedömning som i planförslaget. 

Översvämning 

Vid extrema skyfall över planområdet kommer sannolikt lokala översvämningar på 
markytan att inträffa. Genom att styra ytavrinningen med höjdsättning och konstruktioner 
för dagvattenhantering, kommer skaderisken att minimeras. 
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Risken för att Mölndalsån ska översvämmas bedöms vara acceptabel när 
ombyggnationen av Mölndalsån enligt erhållet tillstånd har utförts. Åtgärdernas kommer 
utföras innan arbetena med en antagen detaljplanen kommer att starta.  

Området anpassas, i linje med Svenskt Vattens rekommendationer, till minst ett 100- 
årsregn med en klimatfaktor på 25 % för att undvika att skador på byggnader uppstår. 
Vidare åtgärder diskuteras under avsnitt Dagvattenhantering. 

Konsekvenserna för planförslaget bedöms som obetydliga. Gällande konsekvenser för 
nollalternativet skulle ytterligare utredningar krävas utifrån vilket typ av exploatering som 
skulle utföras innan en bedömning kan göras avseende skyfall. 
Översvämningsproblematik i Mölndalsån hanteras utanför planförslaget i tillstånd till 
vattenverksamhet varför konsekvenserna bedöms likvärdiga mellan planförslaget och 
nollalternativet.  

Fisk 

Detaljplanen inkluderar inte de arbetena som erhållit tillstånd i och med miljödomen med 
mål nr M 4861-16. Dessa arbeten kommer vara aktuella oavsett gällande detaljplan och 
utreddes i samband med tillståndsansökan. De tillkommande delarna från detaljplanen 
som skulle kunna påverka Mölndalsån är den tillkommande bebyggelsen i närheten av 
Mölndalsån. Aktuellt planområde inkluderar den delen av Mölndalsån som idag går i 
betongtråg eller är kulverterad under kommande industrikärnan. Då betongtråget bedöms 
ha mycket lågt värde för fisk på grund av sin släta substratlösa botten bedöms inte 
byggnader längs med ån inne i planområdet påverka förekomsten av fisk i ån. Antalet 
människor som rör sig längs med ån nedströms planområdet antas öka i och med att fler 
flyttar in i Forsåker. Dock bedöms inte områdena med högre fiskeribiologiska värden 
påverkas då det kommer finnas en vegetationsbård längs med ån som minskar att 
störningarna från både närboende och ljus och ljud nå ner till åfåran. Slänterna vid den 
mer naturliga delen av ån är relativt branta så risken att stigar ska uppstå precis intill 
vattendraget är mycket liten.  

Konsekvenserna för de fiskeribiologiska värdena i ån bedöms som obetydliga i 
planförslaget. Beroende på typ av industriell verksamhet i ett nollalternativ kan påverkan 
på fisken bli liknande eller större än i planförslaget.  

Bottenfauna 

Den bottenfaunaundersökningen som har utförts i ån har gjorts uppströms och nedströms 
planområdet. Värdena som redovisas i undersökningen bedöms vara knutna till ytor 
utanför planområdet då den delen av ån som ligger inom planområdet är en väldigt 
substratlös yta i och med betongtråget. Detaljplanen bedöms inte påverka bottenfaunan 
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genom ändrad vattenkvalitet då det framför allt är tillgången på fosfor, samt rådande 
surhetstillstånd som påverkar bottenfaunan. Tillgången på fosfor i vattenförekomsten 
bedöms inte påverkas av planerade åtgärder, ej heller förhållanden som bidrar till ökad 
försurning, utan det påverkas av faktorer längre uppströms i Mölndalsån. 
Flödesförändringar samt andra förändringar av fysisk karaktär, till exempel försämrat 
bottensubstrat, närområde och kantzoner som kan påverka bottenfaunasamhället 
negativt bedöms inte uppkomma efter genomförda åtgärder.   

Konsekvenserna för bottenfaunan i planförslaget bedöms som obetydliga. Om den 
verksamheten som anläggs i nollalternativet ökar tillskottet av fosfor eller försurande 
ämnen till Mölndalsån kan ett nollalternativ påverka förekomsten av bottenfauna och i så 
fall skulle konsekvenserna bli negativa. Om det däremot utformas en industri som inte 
påverkar Mölndalsån bedöms konsekvenserna som obetydliga.  

Makrofyter 

Inom planområdet, i betongtråget, bedöms det vara främst påväxtalger som kan etablera 
sig. Andra typer av makrofyter kräver mer bottensubstrat. Kiselalger är liksom 
bottenfaunan beroende av fosfor och surheten i vattnet, vilka påverkas av andra faktorer 
längre uppströms i vattensystemet och inte från åtgärder inom planområdet.    

Konsekvenserna för makrofyter bedöms som obetydliga. Om verksamheten som anläggs 
i nollalternativet ökar tillskottet av fosfor eller försurande ämnen till Mölndalsån kan ett 
nollalternativ påverka förekomsten av makrofyter och i så fall skulle konsekvenserna bli 
negativa. Om det däremot utformas en industri som inte påverkar Mölndalsån bedöms 
konsekvenserna som obetydliga. 

VA-hantering 

Distribution av dricksvatten och uppsamling av spillvatten kommer att hanteras i 
detaljplanen, men vissa åtgärder utanför planområdet är nödvändiga.  

Tryckledningen för spillvatten behöver passera Mölndalsån, troligen via en konstruktion i 
bron. Om det blir aktuellt med arbete i anslutning till Mölndalsån kommer en anmälan om 
vattenverksamhet att behöva lämnas in till länsstyrelsen.    

Pumpstationen kan komma närmare byggnader i kommande detaljplan än vad som 
rekommenderas och risken för lukt kan behöva hanteras. 

I nollalternativet kommer en utbyggnad av VA-nätet sannolikt också att behövas och det 
är troligt att den liknar den hantering som föreslås i planförslaget. Förmodligen kommer 
placering av pumpstationer inte behöva ske i närheten av byggnader. Nollalternativet och 
planförslaget bedöms som likvärdigt. 

Dagvattenhantering 

Andelen hårdgjorda ytor ökar i området vilket minskar möjligheten för infiltration i marken 
och resulterar i en högre avrinning till Mölndalsån. Behovet av att fördröja dagvattnet 
kommer att behöva hanteras i hela området. Både allmänna platsmarker så som vägar, 
gränder och samtliga kvarter med sina byggnader och innergårdar. Samtliga markytor 
ska kunna klara att fördröja regn upp till 20 mm per m2.  
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Inom allmän mark beräknas det totala fördröjningsbehovet till cirka 2 650 m3 och inom 
kvartersmark är det beräknat till cirka 1 900 m3, beroende på hur kvarteren utformas. 
Beräknade fördröjningsbehov för respektive delområde visas i tabell 5-3. Utformning 
bestäms av fastighetsägaren men öppna gröna lösningar eller fördröjningsåtgärder på 
taken ska eftersträvas, både för de boendes trevnad skull och för att rening av dagvatten 
är högre i gröna lösningar än i underjordiska magasin. 
 

Tabell 5-3 Beräknade fördröjningsbehov per avrinningsområde. Delar av A1, A3, A4 och A7 
ligger utanför aktuellt planområde. 

Avrinningsområde Erf. Fördröjningsvolym 
(m3) 

Erf. Fördröjningsvolym 
inkl klimatfaktor 1.25 (m3) 

A1 699 874 

A2 249 311 

A3 128 160 

A4 223 279 

A5 415 518 

A6 382 477 

A7 22 28 

Totalt 2118 2647 

 

Totalt inom planområdet beräknas cirka 70 % av behovet av fördröjning inom allmän 
mark kunna ske genom fördröjning i öppna gröna lösningar.  

Kvarter med gårdsmiljöer har goda möjligheter till gröna fördröjningsmetoder för att kunna 
uppfylla fördröjningsbehovet. De allmänna platsmarkerna på den södra sidan av 
Mölndalsån (A1-A4) kommer att kunna ha goda möjligheter och förutsättningar till gröna 
fördröjnings- och reningsmetoder, dels inom gatumiljöerna men även inom parkmarken. 
Området kommer att ha förutsättningar att fördröja mer än 20 mm per m2 i vissa delar 
med rätt metoder, vilket fungerar som en extra säkerhetsbuffert för områden som inte 
klarar av att fördröja eller rena sin andel dagvatten. I industrikärnan kommer 
möjligheterna till fördröjning och rening av dagvatten vara begränsade då området redan 
idag är bebyggt och möjligheten till gårdar och gröna dagvattensystem är begränsade. 
Stora delar av området är redan asfalterat och möjligheterna till grönska är väldigt 
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begränsat i stadsdelen. Likande problem finns i kvarteren norr om industrikärnan som 
även det till viss del redan är bebyggt och utrymmet för gröna lösningar är begränsade. I 
dessa kvarter är de gröna lösningarna begränsade till åtgärder på byggnadernas tak. För 
att klara fördröjningskraven i industrikärnan och området norr om industrikärnan kommer 
underjordiska lösningar att behövas i området. Dessa typer av fördröjningslösningar är 
inte lika effektiva på att rena dagvattnet från föroreningar i dagvattnet. 

Om 70% av fördröjningsmetoderna är gröna lösningar kommer föroreningsnivån i 
dagvattnet förbättras gentemot dagsläget, se Tabell 5-4. För att helt säkerställa de ytor 
som behövs för dagvattenhantering i allmän platsmark kommer ytterligare detaljstudier att 
behöva genomföras i projekteringsskedet. Inom samtliga delavrinningsområden ger den 
föreslagna dagvattenhanteringen goda reningseffekter. De flesta värdena ligger under 
Mölndals stads målvärden och de värden som fortfarande ligger över målvärdet är 
väsentligt mycket lägre än i nuläget. Om inga gröna fördröjningsmetoder används är det 
dock bara några ämnen vars koncentrationer sjunker till under Mölndals stads målvärden.  

Tabell 5-4 Föroreningar i dagvatten per avrinningsområde. Delar av A1, A3, A4 och A7 ligger 
utanför aktuellt planområde. 

 

Föroreningsberäkningarna baseras på uppmätta ytor för respektive avrinningsområde A1-
A7, uppskattning av befintlig markanvändning och framtida markanvändning.  

Beräkning av totala föroreningsmängder (kg/år) för befintlig markanvändning, framtida 
markanvändning utan rening och framtida markanvändning med rening har utförts enligt 
tabell 4-5 för hela planområdet. Överskridande av befintlig markanvändning är markerat 
med grått i resultattabellen. 
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Tabell 5-5 Beräknade totala föroreningsmängder (kg/år) för hela Forsåkersområdet  

 

Inom respektive delavrinningsområde ger den föreslagna dagvattenhanteringen goda 
reningseffekter. För totala föroreningsmängder som når Mölndalsån ger en jämförelse 
mellan befintlig markanvändning och framtida markanvändning med föreslagna 
reningsåtgärder en reduktion på samtliga föroreningar förutom ett litet överskridande för 
bensen. 

Konsekvenserna av planförslaget väntas ge ett ökat dagvattenflöde då infiltrerbar mark 
kommer att exploateras. Dagvattenutredningen har visat att gröna fördröjningslösningar i 
kombination med tekniska lösningar där de gröna inte är möjliga kommer att ge ett 
minskat dagvattenflöde och en förbättring av kvaliteten på dagvattnet. Konsekvenserna 
kommer därmed att bli positiva. 

Konsekvenserna av förorenat dagvatten till Mölndalsån kommer bli positiv i jämförelse 
med nollalternativet, om 70 % av dagvattenhanteringen är av gröna lösningar. MKN för 
den kemiska vattenkvalitén kommer vara oförändrad eller förbättrad jämfört med nuläget 
och troligen även jämfört med nollalternativet. 
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För konsekvenser och påverkan på Mölndalsån avseende markföroreningar, se  
avsnitt 5.1. 

5.2.4 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen 

Länshållningsvatten från byggarbetsplatsen får inte släppas ut till recipient utan 
föregående kontroll och tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen, Mölndals stad) samt 
Tekniska förvaltningen ska godkänna hantering och avledning. Mölndals stad har riktlinjer 
för rening av dagvatten (Mölndals stad, 2018-10-19) som ska följas. 

VA-hantering 

VA-utredningen omfattar hela Forsåkersområdet, inte bara Forsåker nordöstra delen. Det 
innebär att de en till två pumpstationer som är nödvändiga är för fungerande VA-
hantering inom Forsåker nordöstra delen är placerade utanför detaljplanens område. 
Mark för pumpstationer och ledningar till och från måste säkras i samband med 
fastställande av detaljplanen. 

Tryckledningen för spillvatten behöver passera Mölndalsån, troligen via en konstruktion i 
bron. Om det blir aktuellt med arbete i anslutning till Mölndalsån kommer en anmälan om 
vattenverksamhet att behöva lämnas in till länsstyrelsen.    

För att minimera risken för luktproblem från spillvattenpumpstationerna är allmänna 
rekommendationer att placera dessa med ett avstånd på över 50 meter till närmaste 
bebyggelse. Om problem med lukt skulle uppstå kan stationerna kompletteras med kol- 
och UV-filter i efterhand. 

Dagvattenhantering 

För att klara att uppfylla de fördröjnings- och reningsbehov av dagvatten som finns inom 
området måste olika tekniska lösningar användas och anpassa efter respektive kvarter 
och område. Som extra säkerhet för att uppnå en god dagvattenhantering inom 
planområdet i sin helhet föreslås även att åtgärderna inom allmän platsmark, 
”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. 

Det är viktigt att planera så att gårdar och gators höjdsättning anpassas för att säkra en 
god ytavrinning och inte orsaka några instängda områden som hindrar ytavrinning. Det är 
även viktigt att ge systemet en robust utformning då höga vattenhastigheter kan uppstå 
på grund av de stora höjdskillnaderna i området.  

Dränering av källarvåningar kan inte anslutas till självfall utan får pumpas upp till 
självfallssystemet. 

Underjordiska garage och parkeringshus ska förses med oljeavskiljare och avledning får 
ske genom pumpning till spillvattenledning. 

Inom kanaldelen för Mölndalsån är det viktigt att i detaljprojekteringsskedet studera 
avledningen av dagvattensystem genom håltagningar i murarna. Detta för att minimera 
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risken för oönskad uppdämning när nivån i Mölndalsån är hög. Anslutningar ska därför 
utföras nedströms trösklarna i kanalen, i höjd med den föreslagna Vattenplatsen. 

Det kommunala ledningsnätet för dagvatten har utloppspunkter i Mölndalsån och släpps 
till dagvattenhateringen i framtida Åparken och sedan vidare till Mölndalsån. Även om 
Åparken i sig inte kommer anläggas vid byggnation av den nordöstra delen behöver yta 
för avledning av dagvatten genom området säkerställas vid fastställande av detaljplan för 
Forsåker, nordöstra delen”. Till exempel kan tillfälliga diken anläggas i området som idag 
består av vegetation och grusad yta för en kontrollerad avledning av dagvatten. 

Nedan finns en kort beskrivning av metoder som kan användas för att uppnå önskad 
fördröjnings- och reningskapacitet. Oljeavskiljare kommer användas i anslutning till 
parkeringar och parkeringshus i första hand.  

• Gröna tak/Sedumtak: Innebär att taken kläs in med vegetation vilket minskar 
den totala avrinningen, fördröjer vattnet och renar det från föroreningar.  

• Ytvattenrännor/kanaler: Ytvattenrännor kan utföras som öppna och som täckta 
med intagsgaller eller slitsar.  

• Regnträdgårdar: Innebär planteringar som tar upp, fördröjer samt renar 
dagvattnet genom sedimentation och upptag av näringsämnen som finns i 
dagvatten till växtligheten i trädgården.  

• Genomsläppliga ytskikt: För att minska avrinningen av dagvatten från 
gårdsytor, parkeringar, gång- och gatustråk kan ytan förses med ett 
genomsläppligt ytskikt med fördröjning i marköverbyggnaden. Kombinationen 
med skelettjordar (se nedan) kan vara en möjlighet för att få både bärighet och 
en god växtetablering.  

• Skelettjordar runt träd: Innebär att en extra tillväxtzon skapas för rotsystemet 
där jord som förstärks (ofta med makadam) komprimeras till tillfredsställande 
bärighet runt träd för att ge möjlighet till rotsystemet att växa friare.  

• Dagvattenkasetter: Innebär att ett plastblock med en hålrumsvolym på  
cirka 95% läggs ner i marken för att fördröja dagvatten. En dagvattenkassett tar 
cirka 2/3 av den ytan som ett traditionellt fördröjningsmagasin fyllt med grovt 
material skulle ha gjort. 

• Rörmagasin: Innebär att polyetenrör eller betongrör läggs ner i marken, 
anpassade efter önskade fördröjningsbehov. Dagvattnet leds till rören med 
ledningar och tappas av genom strypt utloppsledning för att erhålla önskad 
fördröjningseffekt.  
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• Oljeavskiljare: Innebär att dagvattnet leds till en tank i vilken eventuellt oljespill 
separeras från dagvattnet innan det går vidare ut i dagvattensystemet. 

De gröna metoderna (skelettjordar/gröna tak/regnträdgårdar) både fördröjer och renar 
dagvatten från föroreningar i större utsträckning än de mer tekniska lösningarna 
(dagvattenkasetter, ytvattenrännor och rörmagasin). Utifrån brist på plats kan inte endast 
gröna metoder användas, utan i vissa delar av Forsåker kommer även underjordiska 
magasin behövas för att klara fördröjningskraven på 20 mm per m2.  

Genom att kombinera dessa åtgärder utifrån varje kvarters förutsättningar kommer det att 
vara möjligt att fördröja de volymer som krävs inom planområdet. 

Inom allmän mark finns det olika förutsättningar och möjligheter för dagvattenhantering, 
beroende på utformning och tillgänglig yta. I dagvattenutredningen finns en 
sammanställning av de arealer som de olika gröna fördröjningsmetoderna kräver i 
respektive delområde.  

Grönytefaktor 

Grönytefaktor är ett kvalitativt styrbegrepp som kan användas i kommunikationen mellan 
kommun och byggaktör för att säkerställa grönska och viktiga ekosystemtjänster på 
kvartersmark och allmän plats. Inom planområdet används grönytefaktor som ett 
komplement för att ytterligare förbättra dagvattenhanteringen, men grönytefaktorn bidrar 
också till andra kvaliteter som livsmiljöer för växter och djur och trivsamma utemiljöer för 
de som ska bo inom planområdet. 
I planbestämmelserna säkerställs en minsta andel mark som har funktionen infiltration av 
dagvatten och en minsta andel tak med vegetation och i avtal säkerställs de resterande 
kvalitetshöjande åtgärderna. 

5.2.5 Slutlig bedömning 

Bedömningen är att planens genomförande ger obetydliga till positiva konsekvenser för 
Mölndalsån. För biologiska värden som bottenfauna och makrofyter bedöms planförslaget 
ha obetydlig påverkan och inte ge några konsekvenser. Gällande fisk förbättras 
möjligheterna till lek genom de åtgärder som görs utanför planområdet inom tillstånd till 
vattenverksamhet. Förhoppningen är att mer lekande fisk uppehåller sig i Mölndalsån och 
då bör tillgängligheten direkt till ån begräsas så att störningar från ljud och ljus minimeras. 
Det är dock av större vikt strax utanför planområdet då Mölndalsån i planförslaget 
huvudsakligen är i en betongränna som inte är en attraktiv miljö för fisk.  

Vad gäller översvämning bedöms konsekvenserna av planförslaget som obetydliga. 
Översvämningsfrågan hanteras i tillståndet till vattenverksamhet som medger 
ombyggnation av Mölndalsån och beror inte direkt av planen. Ombyggnationen enligt 
tillståndet till vattenverksamhet gör att översvämningsproblematiken är hanterad. Extrema 
skyfall kan hanteras med styrning av ytavrinningen via höjdsättning och konstruktioner. 

Planens genomförande påverkar dagvattenflödet. Ett ökat flöde är att förvänta på grund 
av mer hårdgjorda ytor, men genom föreslagen dagvattenhantering med 
fördröjningslösningar kommer flödet istället att minska. Konsekvenserna av planen blir 
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små eller obetydliga.Vidare väntas föreslagen dagvattenhantering med stor andel gröna 
lösningar påverka föroreningsnivåerna i dagvattnet positivt.  

Bedömningen är att planens genomförande ger positiva konsekvenser på tillgängligheten 
till Mölndalsån genom att ån öppnas upp där den idag är kulverterad.  

Jämfört med nollalternativet är bedömningen att skillnaden mot planförslaget blir liten. 
Troligen blir tillgängligheten större i planförslaget. Översvämning och biologiska värden 
påverkas mer av tillståndet till vattenverksamhet än av planförslaget eller nollalternativet. 
I planförslaget arbetas mycket med dagvattenhanteringen och rening av dagvatten med 
gröna lösningar. I nollalternativet saknas möjligheten att ta ett samlat grepp kring frågan 
varför bedömningen är att planförslagets konskevenser är positiva i förhållande till 
nollalternativet. 

5.3 Luft 
Luften och luftkvalitén i samhället påverkar både människor och miljön. Ett av Sveriges 
miljömål är Frisk luft och innebär att ”luften ska vara så ren att människor samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas”. Att utsättas för luftföroreningar kan påverka 
människor negativt genom att orsaka sjukdomar och förkorta den förväntade livslängden 
medan det för miljön kan orsaka växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, 
försurning och klimatförändringar.  

Luftföroreningar utomhus kommer från ett stort antal källor som t.ex. trafiken (som i 
närheten av vägar och i stadsmiljö är den dominerande källan), uppvärmning, 
långdistanstransport och industriprocesser. Partiklar (PM10), kvävedioxid (NO2) och vissa 
organiska ämnen (t.ex. bensen, eten och polyaromatiska kolväten) är exempel på 
föroreningar som orsakar många olika typer av besvär och sjukdomar. 

Mölndal Stad har genomfört mätningar och beräkningar av luftkvalitet3 sedan 1989 och 
resultaten visar på att halterna av kvävedioxid generellt minskar i Göteborgsområdet, 
inklusive Mölndal. År 2016 och 2017 överskreds dock vissa av riktvärdena för 
miljökvalitetsnormerna (MKN) i hela Göteborgsområdet, även i Mölndal. Tidigare år har 
inte MKN överskridits. Det största bidraget till kvävedioxid i Mölndal kommer från 
vägtrafiken (87%) och från industrin (12%). De hårdast trafikerade vägarna i Mölndal är 
E6/E20, samt Gamla Kungsbackavägen som går parallellt med E6/E20. 

En luftutredning för kvävedioxid och partiklar har genomförts för den aktuella detaljplanen 
(WSP, 2021).  

 
3 Utförs av Göteborgs luftvårdsprogram 
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Komplettering efter granskningen 

Länsstyrelsen lämnade i sitt granskningsyttrande synpunkter på vilka spridningsmodeller 
som använts vid beräkningarna i luftutredningen. Den första synpunkten gällde hur den 
valda modellen tar hänsyn till byggnadernas effekt på spridningsbilden över området och 
den andra synpunkten gällde hur modellen tar hänsyn till risk för inläckage av 
luftföroreningar från större närliggande väg. Luftutredningen har därför kompletterats med 
förtydliganden och ytterligare beräkningar (WSP, 2022). I kompletteringen redogörs för att 
modellen tar hänsyn till byggnaders effekt på spridningsbilden via en tilläggsmodul som 
använts vid beräkningarna för planförslaget. I kompletteringen görs också nya 
beräkningar för området runt Kvarnbygatan med en modell som tar hänsyn till inläckage 
från E6/E20. Val av område och modell har stämts av med Länsstyrelsen. 

Resultatet av utredningen samt kompletterande PM sammanfattas i följande avsnitt. Mer 
detaljerad information om de beräkningar som utförts hittas i underlagsrapporten samt 
kompletterande PM. 

Resultatet av utredningen sammanfattas i följande avsnitt. Mer detaljerad information om 
de beräkningar som utförts hittas dessa i underlagsrapporten. 

5.3.1 Förutsättningar  

Den lokala luftkvaliteten kring Forsåker påverkas främst av närliggande infrastruktur så 
som E6/E20 och Västkustbanan. I luftutredningen har beräkningar utförts på kvävedioxid 
och partiklar för nuläget (år 2018) och för två olika scenarion. Scenario 1 baseras på att 
endast detaljplan för Forsåker, nordöstra delen är utbyggd och att ingen byggnation av 
Götalandsbanan är utförd. Prognosåret för scenario 1 är 2027. Scenario 2 baseras på 
prognosåret 2040 och innebär att samtliga detaljplaner inom Forsåkerområdet är fullt 
utbyggt samt att Götalandsbanan är fullt utbyggd med nya spårlägen. Dessutom har varje 
scenario beräknats på två olika sätt där framtida teknikutveckling både har räknats med 
och inte. Detta för att få en bättre förståelse för vilken påverkan detta kommer att ha för 
luftmiljön i Forsåker. Det är framför allt teknikutvecklingen av fordonsflottan som avses 
här, där utsläppen från vägfordon förväntas fortsätta minska över tid i takt med att färre 
fordon drivs på fossila bränslen.    

Beräkningarna baseras på utsläpp från vägtrafik genom att använda ett medelvärde för 
trafiken som passerar under ett vardagsdygn samt med hjälp av detta beräkna vilken 
årsmedeldygnstrafik (ÅDT) detta innebär. Eventuella utsläpp från järnvägstrafiken har inte 
räknats med då tidigare studier visat att den påverkan av partikelhalter som kommer från 
järnvägstrafiken endast är måttlig utomhus och därmed inte kommer att innebära ett 
problem för denna detaljplan. 

Detaljplanen påverkan bedöms dels utifrån miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft (se 
avsnitt 3.7.2) och dels utifrån de miljömål som regeringen satt upp för att förbättra 
luftmiljön. MKN är, till skillnad från miljömålen, juridiskt bindande. Tillstånd får inte heller 
ges till nya verksamheter som bidrar till att MKN överskrids. MKN ska uppfyllas på platser 
där människor normalt vistas och omfattar utomhusluft, dock med undantag för 
arbetsplatser, vägtunnlar samt tunnlar för spårburen trafik.   
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Det miljömål som rör luftmiljön kallas ”Frisk luft” och syftar till att begränsa och minska 
mängden luftföroreningar. Miljömålen ska snarare fungera som riktvärden och är inte 
juridiskt bindande. Frisk luft innebär enligt riksdagen att ”Luften ska vara så ren att 
människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”. Målen har preciserats 
för bland annat NO2 och PM10.  

• Halten av kvävedioxid ska inte överstiga 20 µg/m3 luft beräknat som ett 
årsmedelvärde eller 60 µg/m3 luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil). 

• Halten av partiklar (PM10) ska inte överstiga 15 µg/m3 luft beräknat som ett 
årsmedelvärde eller 30 µg/m3 luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

Mölndals Stad har infört egna miljömål som skiljer sig något från det riksdagen har satt 
upp. De mål som Mölndals Stad har satt upp omfattar luftmiljön för bostäder, skolor och 
förskolor och ska uppnås till 2022. De mål som gäller är följande:  

• Halten kvävedioxid (NO2) får inte överskrida 60 µg/m3 vid bostäder, skolor eller 
förskolor, under fler än 175 timmar per år eller överstiga 20 µg/m3 i 
årsmedelvärde.  

• Halten partiklar (PM10) får inte överskrida 30 µg/m3 vid bostäder, skolor eller 
förskolor, under fler än 35 dygn per år eller överstiga 15 µg/m3 i årsmedelvärde.  

Målen som Mölndals Stad har satt upp för bostäder, skolor och förskolor är därmed 
strängare än de miljökvalitetsnormer som generellt gäller för utomhusluft.  

Beräkningspunkterna har placerats så nära emissionskällorna som möjligt för att ta reda 
på om MKN riskerar att överskridas. Beräkningshöjden på punkterna har satts till 1,5 
meter över marken, då detta motsvarar den höjd vid vilken människor normalt vistas.   

Efter granskningen av planen har beräkningarna kompletterats med att området runt 
Kvarnbygatan har kontrollerats med en modell som tar bättre hänsyn till inläckage från 
E6/E20. Dessa beräkningar har utförts för nuläget och worst-case (2027) för NO2 och 
nuläge samt worst-case (2040) för partiklar.  

5.3.2 Konsekvenser 

Utsläpp från trafik, främst från den närliggande trafikleden E6/E20 samt från trafiken 
längs Kvarnbygatan, antas vara den största källan till luftföroreningar inom planområdet. 
Generella prognoser visar att de utsläpp som trafiken genererar kommer att minska över 
tid allt eftersom teknikutvecklingen går framåt. Om de generella prognoserna är felaktiga 
och mängden trafik istället ökar riskerar delar av planområdet som ligger nära E6/E20 
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och Kvarnbygatan att få värden som överskrider MKN för kvävedioxid och PM10, på 
grund av det korta avståndet till utsläppskällorna.  

Resultat för kvävedioxid (NO2) 

Generellt visar beräkningarna på en minskning av luftföroreningshalterna jämfört med 
nuläget, både för års-, dygns- och timmedelvärde samt med hänsyn till förväntad 
teknikutveckling. Detta trots att exploateringen av Forsåker kommer att bidra till ökad 
trafikering. Den förväntade teknikutvecklingen av fordonsflottan bedöms dock bidra till att 
emissionerna för kvävedioxid kommer att minska i framtiden.  

Beräkningarna visar att scenario 1 med och utan teknikutveckling inte bidrar till att MKN 
överskrids med avseende på års-, dygns och timmedelvärde för totalhalten av NO2.  

De flesta beräkningspunkter klarar miljömålen för årsmedelvärde av NO2 i scenario 1 
utan teknikutveckling, och nästan alla klarar MKN i scenario 2. Dock klaras inte 
timmedelvärdet i scenario 1, oavsett teknikutveckling eller ej.  

 

Tabell 5-6 Totalthalt NO2 för Scenario 1 jämfört med MKN och Mölndals miljömål  
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Figur 5-13 Resultat för kvävedioxid (årsmedelvärden) i scenario 1 med teknikutveckling. 

I scenario 2 med teknikutveckling klaras MKN för samtliga medelvärden (års, dygns- och 
timmedelvärde). De beräkningar som gjorts utan hänsyn till förväntad teknikutveckling 
visar att MKN klaras på samtliga punkter utom vid en längs Kvarnbygatan, där både tim- 
och dygnsmedelvärde överskrids.  
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För scenario 2 utan teknikutveckling klaras miljömålet för årsmedelvärdet av kvävedioxid 
endast i drygt en tredjedel av beräkningspunkterna. Då teknikutvecklingen räknats med 
klaras miljömålen för årsmedelvärde däremot i nästan alla punkter. Timmedelvärdet ligger 
dock en bra bit över miljömålet och klaras därmed inte.  

 
Tabell 5-7 Totalhalt NO2 för Scenario 2 jämfört med MKN och Mölndals miljömål   

 

Beräkningarnas visar att samtliga punkter vid förskolor och skolor ligger under MKN, 
både med och utan teknikutveckling. Även vid vistelseytor, så som parkmiljöer och 
torgplatser beräknas MKN klaras, både med och utan förväntad teknikutveckling. Även 
miljömålet klaras för års- och dygnsmedelvärde inom samtliga områden.  
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Figur 5-14 Resultat för årsmedelvärde för kvävedioxid i scenario 2 med teknikutveckling. 

De kompletterande beräkningarna kring Kvarnbygatan med hänsyn taget till inläckage 
från E6/E20 bekräftar att MKN kan innehållas för scenario 1, som för NO2 bedöms bli 
worst-case eftersom utsläppen tros minska i och med hårdare krav på fordon.  
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Gällande Mölndals stads preciserade miljökvalitetsmål så underskrids årsmedelvärdet i 
stora delar av utredningsområdet, men längs Kvarnbygatan och flera av fasaderna 
överskrids det preciserade miljömålet med avseende på timmedelvärden, se figur Figur 
5-15. 

 

 
Figur 5-15 98e percentilen av timmedelvärdena för NO2 för beräkningsåret 2027 för 
utredningsområdet.  

Resultat för partiklar (PM10) 

Skillnaden mellan nuläge och prognosåren 2027 och 2040 visar att halterna av partiklar 
kan komma att öka något, både vad gäller års- och dygnsmedelvärdet. Dock beräknas 
totalhalterna av partiklar fortsatt att ligga under riktvärdet för MKN samt miljömålen.  

Vad gäller partiklar visar beräkningarna att MKN för års- eller dygnsmedelvärde inte 
riskerar att överskridas inom scenario 1, varken med eller utan teknikutveckling. I 
scenario 1 klaras även miljömålet avseende års- och dygnsmedelvärde, även här både 
med och utan förväntad teknikutveckling.  

Även i scenario 2 klaras MKN för års- och dygnsmedelvärde. Även miljömålet uppnås, 
avseende års- och dygnsmedelvärdet i de flesta av beräkningspunkterna undantaget 
området närmast Kvarnbygatan.  
Tabell 5-8 Totalhalt för PM10 för scenario 1 & 2, med och utan teknikutveckling jämfört med 
MKN och miljömål. 

 

Samtliga beräkningspunkter vid förskolor och skolor visar att MKN klaras i samtliga 
beräkningsfall, både med och utan teknikutveckling. Även miljömålet klaras vad gäller 
års- och dygnsmedelvärde vid förskolor och skolor.  
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Detsamma gäller för beräkningspunkter vid parker och torg, där både MKN och 
miljömålet klaras för båda scenarion samt oavsett om teknikutveckling räknats med eller 
inte.  
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Figur 5-16 Resultat för årsmedelvärde för partiklar i scenario 2 med teknikutveckling. 

 
De kompletterande beräkningarna kring Kvarnbygatan med hänsyn taget till inläckage 
från E6/E20 bekräftar att MKN kan innehållas för scenario 2 i hela utredningsområdet. 
 
Gällande Mölndals stads preciserade miljökvalitetsmål så överskrids både 
timmedelvärdet och årsmedelvärdet längs Kvarnbygatan, se figur Figur 5-17 för 
redovisning av årsmedelvärdet. 
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Figur 5-17 Årsmedelvärdet av PM10 för 2040-scenariot för utredningsområdet. 

5.3.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen 

Denna detaljplan bedöms kunna genomföras utan större åtgärder för luftmiljön. Dock 
finns det anpassningar som kan vara lämpliga att vidta för att så långt som möjligt 
förbättra luftmiljön. Minskat användande av dubbdäck och minskad, eller ingen, sandning 
kommer att bidra positivt till att minska halten partiklar i luften. Säkra att gator städas och 
att dammbindning utförs där så behövs, för att minska mängden partiklar som rörs upp i 
luften av passerande trafik. Dessa åtgärder kan dock inte regleras i en detaljplan. 

Beräkningarna visar att de högsta halterna av kvävedioxid och partiklar finns vid 
Kvarnbygatan samt i de punkter som ligger närmast E6. Närmast E6 kommer det dock 
inte att finnas några ytor där människor generellt kommer att vistas, däremot skulle 
följande anpassningar kunna genomföras i övriga delar av Forsåker för att förbättra 
luftmiljön och bidra till att miljömålen nås:  

Minska mängden trafik genom att förbättra och effektivisera kollektivtrafiken, öka andelen 
cykelbanor m.m. 

• Förbättra möjligheterna för fossilfria elbilar, t.ex. genom att säkra en god tillgång 
till laddstationer 

• Placera busshållplatser där det finns god luftgenomströmning för att förbättra den 
miljö där människor ofta vistas. Undvik därmed hållplatser vid trånga gaturum, 
eller på platser nära trafikljus där fordon kan bli stående på tomgång, bromsar 
och accelererar mer än vanligt.  
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5.3.4 Slutlig bedömning 

Trots att beräkningarna utförts med konservativt antagande om halter och 
teknikutveckling visar beräkningarna av kvävedioxid att majoriteten av 
beräkningspunkterna klarar MKN efter utbyggnaden av den aktuella detaljplanen för 
Forsåker nordöstra delen. Detsamma gäller även för det scenario där övriga detaljplaner 
inom Forsåker är fullt utbyggda. Det är endast i en punkt vid Kvarnbygatan där tim- och 
dygnsmedelvärdet beräknas överskridas i scenario 2 utan förväntad teknikutveckling. Det 
är högst osannolikt att det inte kommer att ske någon teknikutveckling till år 2040, då det 
redan i dagsläget sätts hårdare krav på utsläpp av kvävedioxid för nytillverkade bilar. 
Beräkningarna visar att då teknikutvecklingen räknas in i scenario 2 så kommer MKN att 
klaras även vid denna beräkningspunkt, vilket alltså måste ses som det mest troliga 
scenariot.  

Vad gäller partiklar (PM10) beräknas halterna vid samtliga punkter klara MKN. Däremot 
är framtidsscenariot avseende partiklar svårare att bedöma, då man inte ser samma 
nedåtgående trend som för kvävedioxid. Därför skiljer sig inte resultaten åt på samma 
sätt som för kvävedioxid när man utelämnar alternativt räknar in teknikutvecklingen i 
framtidsprognosen. Bakgrundshalterna av partiklar visar inte några stora skillnader mot 
nuläget, vilket främst beror på att partiklar beror av antalet fordon som passerar samt hur 
stor andel av dessa som har dubbdäck.  

Beräkningarna visar att miljömålen delvis överskrids vid Kvarnbygatan vad gäller halterna 
av kvävedioxid. Trenden vad gäller kvävedioxid är på nedgång, så resultatet måste tolkas 
som ett absolut värsta scenario. Det är troligt att kvävedioxidhalterna fortsätter minska, 
vilket skulle innebära att miljömålet troligtvis kommer att klaras strax efter år 2027. 
Beräkningarna visar att halterna av partiklar vid Kvarnbygatan också överskrider de 
värden som satts upp i miljömålen. Troligen kommer MKN för PM10 att sänkas i 
framtiden, vilket bör leda till att arbetet för lägre partikelhalter intensifieras i samhället 
generellt och därmed också möjligheten att uppnå miljömålet.   

Det kommer att krävas att hela samhället bidrar till förändringar för att halterna av 
kvävedioxid ska minska. Ambitionen för denna detaljplan ska vara att inte bidra till att öka 
halterna av kvävedioxid, men den största förändringen kommer att ske när fordonsflottan 
ställs om till att bli fossilfri.  

Detaljplanen i sig bedöms ha en obetydlig påverkan både jämfört med nuläget och med 
nollalternativet i och med att luftkvaliteten främst påverkas av närliggande infrastruktur. 
Det planerade bostadsområdet kommer visserligen att innebära att det skapas en viss 
mäng trafik i området, vilket i sin tur kommer att innebära vissa utsläpp till luft. En av 
områdets stora fördelar är dock läget med närhet till service och kollektivtrafik, vilket 
minskar behovet av att daglig bilanvändning. Den aktuella detaljplanen för Forsåker 
nordöstra delen innebär också att då bostäder byggs i området så höjs kraven för att 
säkerställa en god luftmiljö. En god planering av trafikmiljön och en framtida 
teknikutveckling som innebär minskade utsläpp till luftmiljön innebär att de negativa 
effekterna bör minska över tid.  
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Detaljplanens påverkan på de som ska bo i Forsåker bedöms bli liten. Miljömålen samt 
MKN kan innehållas, men det finns risk för överskridanden på platser där trafiken kan 
komma att påverka luftmiljön negativt. 

Jämfört med nollalternativet, där någon form av exploatering förväntas, kan planen 
eventuellt innebära positiv påverkan alternativt obetydlig påverkan beroende på vilken 
verksamhet som etableras.  

Den slutliga bedömningen är därmed att planen, jämfört med nollalternativet kommer att 
ha en obetydlig påverkan.  

5.4 Buller och vibrationer 
För att bedöma detaljplanens påverkan samt omgivningens påverkan på känsliga miljöer 
inom planområdet har en buller- samt en vibrationsutredning genomförts (WSP, 
Bullerutredning Forsåker - Nordöstra delen, 2021-06-16 rev 2022-10-12) samt (WSP, 
Vibrationsutredning Forsåker - nordöstra delen, 2021-12-15) Hänsyn har tagits till 
ljudkällor från närliggande väg- och spårtrafik. Bullerutredningen reviderades efter 
granskningen av planförslaget med nya data för järnvägstrafiken och nya uppgifter om 
hastighetsbegränsningar på vissa gator. Ändringarna påverkade slutsatserna i 
bullerutredningen. Utöver nya data har beräkningar gjorts av bullerpåverkan på 
omgivande bebyggelse i det fall detaljplanen Forsåker nordöstra delen inte genomförs. 
De genomförda utredningarna, sammanfattas i följande avsnitt. Gällande standarder, 
använda metoder och beräkningssätt återfinns i originalrapporterna. 

Bedömningsgrunderna för buller redovisas i avsnitt 3.7.1.  

Bullerutredningen baseras på två olika scenarion för bullersituationen beroende på hur 
angränsande exploatering utvecklas. Scenario 1 baserat på att endast detaljplan för 
Forsåker, nordöstra delen är utbyggt och att ingen byggnation av Götalandsbanan är 
utförd. Scenario 2 innebär att hela Forsåker-området är fullt utbyggt samt att 
Götalandsbanan är fullt utbyggd med nya spårlägen. Prognosåret är 2040. I samband 
med revideringen togs även ett tredje scenario fram där detaljplanen för Forsåker 
nordöstra delen inte blir av och hur det påverka befintlig bebyggelse med avseende på 
buller. 

För bedömningsgrunder av komfortstörning avseende vibrationer finns en svensk 
standard SS 460 48 61 ”Vibrations och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av 
komfort i byggnader”. Trafikverket har tagit fram egna riktvärden för buller och vibrationer 
från trafik på väg och Järnväg TDOK 2014:1021. Naturvårdsverket har tillsammans med 
dåvarande Banverket tagit fram riktlinjer för komfortstörande vibrationer i ”Buller och 
vibrationer från spårburen linjetrafik” Dnr.S02- 4235/SA60. 
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Bullerutredningen har gjorts kvartersvis och kvartersnumren återfinns i Figur 5-18.  

 
Figur 5-18 Kvartersnummer Forsåker Nordöstra delen. 

5.4.1 Förutsättningar 

Kvarter 22 och 51 planeras vara skolor och förskolor. För skolor finns riktvärden för 
ljudnivå inomhus och på vistelseytor utomhus. Det förutsätts här att ljudnivån inomhus 
beaktas vid byggnadsprojektering och att ljudnivån utomhus vid fasad därmed inte är av 
intresse i detta skede.  

Bostäder är planerade att kunna byggas i resterande del av Forsåker, med undantag för 
de tidigare nämnda kvarteren med skola/förskola samt byggnader i Industrikärnan och 
inom kvarter 30.  

I dagsläget finns det inga skolor eller bostäder inom Forsåker. Det har därför inte utförts 
några beräkningar/simuleringar av nuläget.  

Inom detaljplan DP1B och DP2, mellan kvarter 34 och 35 samt mellan kvarter 35 och 37 
planeras bullerskyddsåtgärder i form av bullerskyddsskärmar uppföras för att minska 
trafikbullret från E6. Bullerskärmarna kommer att bli cirka 6 meter höga. Effekten av 
dessa har räknats med i scenario 2. 

Det förekommer vissa osäkerheter i de beräkningar som utförts, bland annat vad gäller 
utformningen av Götalandsbanan, som ännu befinner sig i utredningsskedet, den slutliga 
sträckningen för järnvägen är alltså inte beslutad. Det finns även osäkerheter vad gäller 
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höjd på byggnader, terrängförhållanden eller framtida förändringar i standard på vägar, 
spår och räls, som kan påverka bullerberäkningarna. Resultaten av de beräkningar som 
gjorts för denna detaljplan ska därmed tolkas som ett underlag för att studera 
förutsättningarna för exploatering med bostäder inom området, och inte som ett underlag 
för projektering.  

För skolor har beräkningar genomförts utan att ta hänsyn till de byggnader som planeras 
byggas. Detta har gjorts för att få fram ett bullerresultat som inte är beroende av hur 
byggnaderna placeras, vilket kan innebära en större frihet vid eventuella förändringar vid 
projekteringen.  

Ljudnivåer inom parkmiljöer bör ligga på mellan 45-50 dBA, alternativt 10-20 dBA lägre 
än omgivningen, för att upplevelsen av bullerfrihet ska vara tillräcklig. Denna 
rekommendation har använts som grund vid bedömningen av parkmiljöerna inom denna 
detaljplan.  

5.4.2 Konsekvenser 

Buller 

Bostäder  

Scenario 1 
 
I figur 5-19 redovisas de ljudnivåer som beräknats för den aktuella detaljplanen för 
Forsåker nordöstra delen.  

För de slutna kvarter bedöms en gemensam uteplats kunna ordnas på innergårdarna så 
att ekvivalentnivån på 50 dBA och maxnivån på 70 dBA inte överskrids i enlighet med 
bullerförordningen, med undantag för kvarter 9 och 38, där någon form av 
bullerdämpande åtgärd kommer att krävas.  

I kvarter 11, 12 och 14 överskrids inte ekvivalentnivån vid gårdsfasaden och bostäder 
bedöms kunna byggas i enlighet med bullerförordningen.  

I kvarter 09 överskrids 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad mot gatan på det översta 
planet och 55 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids mot gården. Genomgående lägenheter 
kan därför inte placeras här, utan lägenheter under 35 m2 bör planeras mot gatan. 
Enkelsidiga lägenheter kan planeras mot innergården utan begränsningar på storlek. 

I kvarter 13 och 38 behöver bostäderna planeras så att minst hälften av bostadsrummen i 
bullerexponerade lägenheter är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
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70 dBA maximal ljudnivå kan klaras. Mindre lägenheter kan planeras där ekvivalent 
ljudnivå ligger under 65 dBA.  

 

 
 

Figur 5-19 Dygnsekvivalent ljudnivå för scenario 1 för Forsåker nordöstra delen, ljudnivå 
över mark.  

Inom kvarter 31 kan bostäder planeras fritt i halva kvarteret. Vid södra och västra fasaden 
överskrids 60 dBA ekvivalent ljudnivå och även 65 dBA på vissa våningsplan. För de 
våningsplan där 65 dBA överskrids kan inte lägenheter mindre än 35 m2 planeras. 
Genomgångslägenheter kan planeras men dessa behöver bli relativt stora för att hälften 
av rummen ska kunna planeras mot gården.  

Inom kvarter 39 överskrids 60 dBA ekvivalent ljudnivå på de två övre planen i kvarterets 
norra hörn samt så överskrids 55 dBA mot gården. Genomgående lägenheter bör därmed 
inte läggas här, utan här bör planeras för mindre lägenheter (under 35 m2). Enkelsidiga 
lägenheter kan läggas mot gården, oavsett storlek. Även vid västra fasaden överskrids 60 
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dBA på de två översta våningsplanen, men här kan genomgående lägenheter med minst 
hälften av rummen mot gården planeras alternativt mindre lägenheter (under 35 m2). 

Inom kvarter 40 behöver hälften av bostadsrummen läggas mot gården för att klara 
riktvärdena. På översta planet i den högre delen av byggnaden kommer det att bli svårare 
att lägga genomgående lägenheter, då endast en del av fasaderna mot öster och söder 
klarar riktvärdena på 55 dBA. Mindre lägenheter bör därför förläggas här. Enkelsidiga 
lägenheter kan byggas mot gården oavsett storlek.  

Inom kvarter 30 ska det inte byggas bostäder, byggnaderna omfattas därmed inte av 
några riktlinjer.  

Inom kvarter 10 överskrids ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid de flesta fasader på den 
högre byggnadens översta sex plan. Här kan därmed mindre lägenheter (under 35 m2) 
planeras. En gemensam uteplats kan anordnas på gården mellan de båda planerade 
byggnaderna.  

Inom kvarter 21 och 23 kan bostäder planeras fritt. Eftersom det inte finns någon 
kvartersmark i anslutning till dessa byggnader planeras uteplatser på byggnadernas tak. 
Dock kommer bullerskyddande åtgärder vara nödvändiga.  

Inom kvarter 32 överskrids 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasaderna som vetter mot 
Kvarnbygatan. Det är dock ändå möjligt att bygga bostäder här om lägenheterna 
planeras så att minst hälften av bostadsrummen ligger mot fasad som klarar riktvärdena 
eller vid till exempel hörn som lägenheter mindre än 35 m2. I den norra delen av 
byggnaden klaras riktvärdet vid samtliga fasader, vilket innebär att lägenheter kan 
utformas utan begränsningar.  

Inom kvarter 41 klaras riktvärdena vid fasaderna mot sydöst. Bostäder kan därmed 
planeras här men förutsättning att minst hälften av bostadsrummen läggs mot denna 
fasad. Kvartersmark med möjlighet för uteplats finns endast på byggnadens norra sida, 
där den ekvivalenta ljudnivån överskrids med 5 dBA. Längs Kvarnbygatan finns en 
stenmur, men möjligheten att nyttja denna som bas för en bullerskärm kan vara 
begränsad då muren är värdefull av kulturhistoriska skäl. Att förlägga en uteplats på 
byggnadens tak har diskuterats, men då riktvärdena överskrids även här är detta inte 
möjligt utan bullerdämpande åtgärd.  

För befintliga byggnader planeras bostäder i B10V, B10Ö, B16, B17 och B18. Samtliga 
av dessa klarar riktvärdet om 60 dBA ekvivalent ljudnivå och vore därmed lämpliga för 
bostäder. Det saknas dock kvartersmark för uteplats i anslutning till dessa byggnader, 
därför har möjligheten för uteplats på taken diskuterats. Riktvärdena för ekvivalent och 
maximala ljudnivåer varierar dock från strax under till strax över riktvärde. Uteplatser är 
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därmed inte lämpliga här utan bullerdämpande åtgärd. Det enda undantaget är för B18 
där riktvärdet klaras på den lägre byggnaden.  

Se figur 5-20 för en översikt över vilka kvarter som kräver åtgärder eller anpassningar 
avseende buller.  

 
Figur 5-20 Översikt över vilka bostäder som behöver anpassas med hänseende till rådande 
bullersituation för scenario 1. 

 
Scenario 2 
 
I figuren nedan redovisas de ljudnivåer som beräknats för ett utbyggt Forsåker (scenario 
2). 
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Figur 5-21 Beräkningar för dygnsekvivalent ljudnivå i scenario 2 - fullt utbyggt Forsåker, 
ljudnivåer över mark. 

För majoriteten av de slutna kvarteren kommer det vara möjligt att anlägga uteplats, med 
undantag av kvarter 8 där ekvivalent ljudnivå överskrids med 1-2 dBA.  

Inom scenario 2 klaras ekvivalent ljudnivåer för gårdsfasad (60 dBA), vilket innebär att 
bostäder kan utformas fritt i kvarter 08, 09, 13, 19, 20, 38, 39 och 40. Detta kommer att 
vara möjligt så länge hälften av bostadsrummen kan läggas mot gården. 

Bostäder planeras i kvarter 31. Detta kommer att vara möjligt så länge hälften av 
bostadsrummen kan läggas mot gården. Genomgångslägenheter behöver bli stora för att 
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klara att hälften av rummen vetter mot gården och inte heller lägenheter mindre än 35 m2 
kan planeras på vissa våningsplan då ekvivalent ljudnivå överskrider 65 dBA.  

För de fristående byggnader som planeras att byggas utan gårdsrum saknas riktvärden 
för kvarter 30 och 37, då det inte planeras byggas bostäder här.  

I kvarter 10 kan bostäder planeras fritt. Det finns möjlighet att anlägga en uteplats mellan 
byggnaderna, utan risk att överskrida riktvärdena för uteplats. Även i kvarter 17 kan 
bostäder planeras fritt med uteplats på taket som placeras enligt beräkningarna. I nuläget 
planeras dock parkering i det området. 

Bostäder kommer att kunna planeras med fri utformning i kvarter 21 och 23. Däremot 
saknas utrymme för uteplats på marknivå kring dessa kvarter, därför är förslaget att nyttja 
taken för detta syfte. Här överskrids dock riktvärdet både för ekvivalent och maximala 
ljudnivåer. Det är därmed inte lämpligt att anlägga uteplats här utan skyddsåtgärder.  

Inom kvarter 32 överskrids den ekvivalenta ljudnivån mot fasaderna som ligger mot 
Kvarnbygatan. Utformningen av lägenheterna behöver därför anpassas, så att minst 
hälften av bostadsrummen vetter åt annat håll, som beskrivs i scenario 1. På samma sätt 
är det endast möjligt att utforma mindre lägenheter inom delar av de övre våningsplanen. 
Enkelsidiga lägenheter som vetter mot gården kan planeras utan begränsning. I den 
norra delen av byggnaden kan lägenheter planeras fritt. En gemensam uteplats är möjlig 
att utforma utan risk att riktvärden överskrids.  

Vad gäller befintliga byggnader ska B2, B4, B13, B14, B213 och B217 inte innefatta 
bostäder och omfattas därför inte av riktvärden. Precis som i scenario 1 kan bostäder 
utformas inom kvarter B10V, B10Ö, B16, B17 och B18 utan risk för bullerpåverkan.  

Däremot är flera av taken inte lämpliga som uteplats utan skyddsåtgärder, enligt gällande 
förslag. För kvarter B17 och B18 klaras dock gällande riktvärden, vilket innebär att 
uteplats kan ordnas här utan skyddsåtgärder. För kvarter B18 föreslås uteplats ordnas på 
den lägre byggnaden i öster.  

Se figur 5-22 för en översikt över vilka kvarter som kräver åtgärder eller anpassningar 
avseende buller.  
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Figur 5-22 Översikt över vilka bostäder som behöver anpassas med hänseende till rådande 
bullersituation för scenario 2. 

Skolor 

Beräkningarna har gjorts utan bebyggelse för att utreda vilket bullerskydd som kan 
behövas oberoende av byggnadernas placering eftersom placeringen kan komma att 
ändras. Den ekvivalenta ljudnivån inom kvarter 22 kommer att vara 50-60 dBA vilket gör 
att pedagogisk verksamhet inte är lämplig utan åtgärder, se Figur 5-23. Beräkningar har 
också gjorts med byggnader placerade enligt strukturplanen och även då saknas 
tillräckligt skydd eftersom beräkningarna visar en ekvivalent ljudnivå på 50-52 dBA på 
gården och 56 dBA på idrottshallens tak. Åtgärder kommer att krävas för att sänka 
ljudnivån i utomhusmiljöerna, både i markplan och på idrottshallens tak, som planeras 
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nyttjas för utevistelse. Marknivåerna är ännu inte bestämda men de kommer att sänkas 
vilket väntas ge lägre ekvivalent ljudnivå. Lägre marknivåer kommer också att påverka 
hur åtgärderna utformas, till exempel placering av bullerskärm. 

 
Figur 5-23 Beräknad ekvivalent ljudnivå för scenario 1 och 2 inom kvarter 22 utan nya 
byggnader på skolområdet. 

Även inom kvarter 51 har beräkningar gjorts utan byggnader. I scenario 1 visas att 
förutsättningarna att skapa yta för pedagogisk verksamhet är små och att de är bättre i 
scenario 2, se Figur 5-24. Med byggnad placerad enligt strukturplanen förbättras 
situationen för scenario 1 och med skyddsåtgärder kan riktvärdet innehållas. För scenario 
2 innehålls riktvärdet på hela skolgården om byggnaden placeras som i strukturplanen. 
Inga skyddsåtgärder behövs.  

 
Figur 5-24 Beräknad ekvivalent ljudnivå för scenario 1 och 2 inom kvarter 51 utan nya 
byggnader på skolområdet. 
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Parker och torg 

På Vattentorget och i båda parkerna, Åparken och Rudströmska trädgården beräknas 
ljudnivån bli 50-60 dBA. Ljudnivåerna bör vara mellan 45-50 dBA för att ge tillräcklig 
bullerfrihet. För torget och båda parkerna krävsåtgärder för att minska bullernivåerna. För 
scenario 2 är ljudnivåerna något lägre. 

Vid Vattentorget kommer vattnet i Mölndalsån troligtvis bidra till att maskera en del buller 
från omgivningen, det är dock osäkert hur stor denna effekt kan komma att bli.  

Påverkan på omgivande bostäder om planen inte genomförs 

Vid både scenario 1 och 2 beräknas ljudnivåer bli lägre i angränsning till planförslagets 
norra och östra gräns, framför allt för att byggnaderna kommer att ha en avskärmande 
effekt. I söder ses dock en liten ökning på grund av ökad trafik i området om planen 
genomförs. 

Vibrationer 

Vibrationsutredningen visar att maximalt uppmätta komfortsvibrationsnivå vid 
Kvarnbygatan från tung trafik uppgår till maximalt 0,26 mm/s RMS. Beroende på vilken 
typ av grundläggning och bjälklag som kombineras i byggnaderna finns det enligt 
utredningen en risk att riktvärdet på 0,4 mm/s RMS vid en byggnad 15 meter från 
Kvarnbygatan överskrids.  

Vad gäller vibrationer från spårbunden trafik har en sammanställning gjorts som visar 
avståndet som krävs från järnvägen kopplat till typ av grundläggning och bjälklag för att 
inte 0,4 mm/s RMS ska uppnås. Avstånden varierar mellan cirka 10 meter från järnvägen 
med pålad grundläggning och styva betongbjälklag jämför med upp till 200 meters 
avstånd från järnvägen om grundläggning är en platta på marken och byggnaden har 
veka träbjälklag.  

5.4.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen 

Skolgårdar 

Då utformningen av skolmiljöerna ännu inte är helt klar har en komplett bulleranalys inte 
kunnat genomföras. Den analys som gjorts med rådande förutsättningar visar dock tydligt 
att någon form av skyddsåtgärd kommer att krävas för att klara de riktvärden som gäller 
för skolor och förskolors utemiljö. I första hand bör byggnader placeras för att få en 
bulleravskärmande effekt. Detta kan sedan kompletteras med bullerskärmar där detta 
behövs. De kvarter där skolor planeras bör detaljstuderas när byggnadsutformningen är 
bestämd för att säkerställa ljudnivån. 
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För de planerade skolgårdarna i kvarter 22 och 51 kommer det att krävas både 
byggnader och bullerskärmar för att klara riktvärdena, för båda scenarion. Beräkningar 
utan byggnader visar att bullerskärmar på minst 4 meter behövs för att riktvärdena ska 
kunna innehållas, därför är det troligtvis bättre att skapa skyddade områden med hjälp av 
byggnader och skärmar. Inom kvarter 22 är det fortfarande oklart vilka markhöjder som 
kommer att gälla, därför kommer lämpliga åtgärder för att dämpa buller att behöva 
genomföras i samband med projekteringen. Bullerskydd kommer även att krävas om 
idrottshallens tak ska komma att nyttjas för utevistelse.   

Inom kvarter 51 innebär scenario 1 att riktvärdena inte klaras, medan detta uppnås i 
scenario 2.  

Om bullerskydden vid skolgårdarna samordnas med bullerskydd för Rudströmska parken 
kommer ljudnivån på 50dBA att klaras inom båda skolgårdar samt inom parkmiljön. En 
bullerskärm kan då kombineras med skolbyggnaderna för att skapa ett längre 
sammanhängande bullerskydd. Skärmarna bör utformas så att de absorberar buller, för 
att minska reflektioner mot byggnaderna på andra sidan gatan.  

En bullerskärm kommer att krävas för den södra delen av kvarter 51 enligt de 
beräkningar som genomförts för scenario 1. Detta är dock inte nödvändigt i scenario 2, 
bullerskärmen kan därför anläggas tillfälligt, tills övriga detaljplaner har byggts ut. Se 
Figur 5-25 för ett exempel på hur en bullerskärm skulle kunna anläggas mellan 
byggnaderna.  
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Figur 5-25 Exempel på hur skärm och byggnad kan kombineras för att sänka ljudnivån i 
kvarter 22, 51 och Rudströmska trädgården med scenario 2. Siffror visar ekvivalent ljudnivå. 

Uteplatser 
Inom kvarter 21 och 23 kan riktvärdena klaras genom att anlägga 1,5 meter höga 
bullerskärmar på byggnadernas tak.  

För uteplats inom kvarter 41 kan uteplats lösas på olika sätt. En uteplats i markplan är 
endast möjligt norr om byggnaden. För att skapa en uteplats som klarar riktvärdet 
behöver den befintliga muren kompletteras med en 2 meter hög skärm. Inklusive murens 
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höjd skulle den totala höjden då bli knappt 4 meter. Det är även möjligt att nyttja 
byggandens tak för uteplats, men då krävs en 2 meter hög bullerskärm.  

Inom kvarter B16 är uteplats endast möjligt på taket, då det saknas kvartersmark för detta 
syfte. För att klara riktvärdet för uteplats behövs en 1,5 meter hög bullerskärm.  

Inom kvarter B10V, B10Ö och B17 kommer det att krävas 2,5-4 meter höga och 
absorberande skärmar för att kunna nyttja taken som uteplats. Inom kvarter B17 krävs 
dock inga åtgärder i scenario 2.  

Parker och torg 
Det finns inga riktvärden för buller i parker, men tillräcklig bullerfrihet eftersträvas.  

I Rudströmska parken bör ljudnivån sänkas med 5 dBA för att parken ska bli relativt 
bullerbefriad. Beräkningar visar att en 2 meter hög och absorberande skärm som 
placeras längs med gatan väster om området skulle bidra till att sänka ljudnivån tillräckligt 
mycket. En sådan skärm skulle även bidra till att dämpa buller på skolgårdarna inom 
kvarter 22 och 51, framför allt om skärmen kan ansluta direkt till skolbyggnaderna.  

Vattentorget utsätts för buller från flera olika håll vilket gör det svårt att påverka ljudnivån. 
Även här skulle den ekvivalenta ljudnivån behöva sänkas med 5dBA för att nå den 
ljudnivå som rekommenderas för att en park ska upplevas som tillräcklig bullerbefriad från 
omgivande bullerkällor. Gröna fasader och en låg (1 meter), vägnära skärm kunna bidra 
till att minska bullret med 3-4 dBA.  

Bostäder 
De delar av kvarter 31 som har bullernivåer över 65 dBA kräver en särskild omsorg. En 
lösning kan vara kreativ projektering med placering av trapphus, tvättstugor och liknande 
funktioner i de kritiska lägena, men det kan också bli frågan om annan användning än 
bostad varför plankartan justeras så att kontor kan förekomma i kvarter 31. 

Vibrationer 

Val av grundläggning och bjälklag påverkar risken för störning genom komfortstörande 
vibrationer. Förutsättningarna för att minska denna risk behöver följa med vid det fortsatta 
projekterings- och byggskedet.  

5.4.4 Slutlig bedömning 

Området Forsåker exponeras för buller från framför allt Västkust-/Götalandsbanan, 
E6/E20 och planerade lokalgator. Ekvivalentnivån överskrider riktvärdet 60 dBA vid fasad 
vid flera av de planerade kvarteren. Bebyggelsen behöver därför till stor del utformas så 
att minst hälften av bostadsrummen kan vändas mot en sida där 55 dBA ekvivalentnivå 
och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids vid fasad. Uteplatser i de slutna kvarteren 
klarar i de flesta fall ljudnivåer utan behov av bullerdämpande åtgärder, däremot kräver 
de flesta uteplatser som planeras på taken någon form av bullerdämpande åtgärd. Det 
kommer också finnas byggnader och kvarter där det är svårt att ordna godtagbara 
uteplatser. 

För att tillgodose att det skapas utrymmen som är lämpliga för pedagogisk verksamhet 
krävs att skolgårdarna skyddas från buller. Skärmning kan till exempel skapas genom att 



  

   

 
 
 
 

95 (194) 
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

placera byggnader på ett sätt som bidrar till att dämpa buller samt komplettera med 
bullerskärmar.  

För att dämpa ljudnivåer inom parkmiljöer kan exempelvis låga, vägnära skärmar 
användas, och/eller gröna fasader som absorberar och därmed reducerar buller.  

Ljudmiljön inom samtliga bostadskvarter kommer att behöva detaljstuderas i kommande 
skeden för att säkerställa en god ljudmiljö. 

Bedömningen är att planens genomförande ger stora konsekvenser på bullerstörning av 
bostäder då området ligger nära hårt trafikerad väg och järnväg, men inarbetade 
skyddsåtgärder resulterar i att övervägande del av bostäderna kan byggas i enlighet med 
kraven i bullerförordningen med vissa undantag. 

Detaljplanen i sig kommer inte att medföra någon stor påverkan på bullersituationen på 
omgivningen (undantag under byggskede, se vidare avsnitt 5.8). Planen kan ha en positiv 
effekt på närliggande bostäder då de planerade byggnaderna bidrar till skärmning av 
buller från motorväg och järnväg. 

Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms som stora då det i jämförelse 
kommer bo betydligt fler människor i Forsåker vid planförslaget än vid nollalternativet, i 
och med att inga bostäder alls byggs i nollalternativet. Att etablera bostäder i ett 
bullerutsatt område ställer höga krav på förebyggande åtgärder för att boende och 
arbetande i området ska ha en god bebyggd miljö. Nollalternativet med verksamheter i 
området ställer inte samma krav på åtgärder eftersom det inte innebär permanent 
befolkning i området.  

Vibrationsmätningar i området visar att vibrationerna inte utgör en störning för människor i 
området, förutsatt att man väljer rätt grundläggning och bjälklag. 

 

5.5 Kulturmiljö 

5.5.1 Förutsättningar 

Arkeologi 

Enligt Riksantikvarieämbetets tittskåpsfunktion Fornsök finns inga kända fornlämningar 
inom planområdet. Under våren/sommaren 2017 utfördes en arkeologisk utredning inom 
hela Forsåker för att utreda om det fanns några okända fornlämningar. Efter den 
arkeologiska utredningen steg 2 kunde det fastställas att det inte påträffades några 
fornlämningar i området då området är kraftigt påverkat av sentida aktiviteter. 
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Länsstyrelsen bedömde den 27 juni 2017 att det inte krävs några fortsatta åtgärder med 
avseende på kulturmiljölagen och fornlämningar inom området (Länsstyrelsen, 2017).  

 
Figur 5-26 Illustrationskarta som visar plangräns samt den överlappande delen av 
riksintresseområdet Mölndalsåns industriområde och Kvarnbyn i planområdets nordöstra 
del.  
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Kulturvärden i Forsåkersområdet  

Mölndals stads kulturmiljöprogram  
Planområdet ligger inom ett område som ingår i Mölndals stads kulturmiljöprogram, 
Forsåker – Bruksområdet, vilket även beskrivs under avsnitt 2.2.8.  

 
Figur 5-27. Klipp från Mölndals stads kulturmiljöprogram, 2018. Röd markering visar 
Forsåker – Bruksområdet i Kulturmiljöprogrammet, inte detaljplanens gräns. 

Kulturmiljöprogrammet anger tre teman som viktiga karaktärsdrag och kvalitéer i Forsåker 
– Bruksområdet. Temat Det nödvändiga vattnet syftar på den slingrande ån som är 
förutsättningen för områdets framväxt, temat Industribyggnaderna handlar om 
bebyggelsen som vuxit fram under lång tid och för olika delar av industrins behov vilket 
syns i form och arkitektur. Särskilt betonas den stora variationen av byggnader och hur 
de ligger tätt placerade eller sammanbyggda utmed åns båda sidor. I det tredje temat 
lyfts bostäderna för arbetare och tjänstemän som jobbade inom bruksområdet, Hierarkiskt 
ordnade bostäder.  
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Kulturmiljöprogrammet avslutar med rådet att utföra tillbyggnader, ombyggnader och 
ändringar varsamt för att inte förvanska bebyggelsens karaktärsdrag och utifrån ett 
medvetet förhållningssätt till bebyggelsens industrikaraktär.  

Utredningar av kulturvärden i Forsåkersområdet  
Inför och under arbetet med planläggningen av Forsåker har områdets kulturvärden 
utretts och analyserats.  

NAI Svefa – Papyrusområdet. Kulturhistorisk och fastighetsekonomisk analys inför 
bevarande och utveckling av området, 2010. NAI Svefa genomförde en kulturhistorisk 
och fastighetsekonomisk analys av bruksområdets industribyggnader med målsättningen 
att identifiera byggnader som dels bedömdes utgöra ett representativt urval ur 
kulturhistorisk synvinkel, dels bedömdes ha fastighetsekonomiska förutsättningar att 
byggas om och förändras. Med denna utredning som grund gjorde MölnDala Fastighets 
AB ett urval av byggnader som man avsåg att bevara.  

Lindholm Restaurering – Forsåkersområdet, kulturhistorisk beskrivning och 
byggnadshistorisk inventering, 2015. Materialet är ett antikvariskt kunskapsunderlag 
framtaget inför det då föreliggande planarbetet. Kunskapsunderlaget utgörs av en 
kulturhistorisk beskrivning och inventering. Syftet med kunskapsunderlaget var att belysa 
bruksområdets kulturhistoriska kvaliteter samt att genomföra en fördjupad inventering av 
enskilda byggnader. Underlaget syftade även till att ta fram rekommendationer för de 
inventerade byggnaderna och miljön. De rekommendationer som görs i rapporten utgår 
från områdets och byggnadernas kulturhistoriska status och baseras inte på tekniskt 
skick eller ekonomiska faktorer. I Lindholms kunskapsunderlag ingår fler byggnader än i 
den kulturhistoriska och fastighetsekonomiska analysen som NAI Svefa gjorde.  

Byggnad 13 ingick inte i kunskapsunderlaget Forsåkersområdet, kulturhistorisk 
beskrivning och byggnadshistorisk inventering, 2015. Information om byggnad 13 har 
kompletterats av Mölndals stad (Mölndals stad, 2021).  

5.5.1 Nuläge och utgångspunkt för konsekvensbedömning 

Forsåkersområdet har genomgått ett antal förändringar sedan kunskapsunderlaget 
Forsåkersområdet, kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering 
färdigställdes. Mölndals stad har beviljat rivningslov för kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse inom Forsåkersområdet under pågående planläggning med följd att rivningar 
utförts mellan samrådsskede och författandet av denna MKB. Efter granskningen av 
detaljplanen i samband med utbyggnad av åtgärder i årännan har tekniskt skick på 
byggnad 13 utretts och bedömts vara så dåligt att det utgör en säkerhetsrisk varför 
byggnaden inte kan bevaras. Rivningslov för byggnad 13 (Mölndals stad, 2022) 
beviljades 2022-08-24. Förutom att enskilda byggnader rivits så har de miljöer, 
sammanhang, platser och stråk som beskrivs i underlaget förändrats som en följd av 
rivningarna.  

För konsekvensbedömningen används ställningstaganden från Forsåkersområdet, 
kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering och kompletterande 
underlag för byggnad 13 som utgångspunkt men det är planförslagets effekt och 
påverkan på nuläget som ska konsekvensbedömas. Att den miljö och de byggnader som 
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utretts i planarbetets kunskapsunderlag inte längre utgör nuläget komplicerar 
bedömningen av detaljplaneförslagets och nollalternativets miljökonsekvenser som utgår 
från kunskapsunderlaget.  

I följande stycken presenteras Forsåkerområdets kulturvärden som en sammanhållen 
industrihistorisk miljö och planförslagets påverkan på dessa. Därefter redovisas de 
ingående delarna (byggnader och andra objekt) och planförslagets påverkan på dessa.  

Illustrationskartan nedan visar den bebyggelse som ingår i kunskapsunderlaget 
Forsåkersområdet, kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering, 2015 
samt byggnad 13. De byggnader som skrafferats har rivits efter att kunskapsunderlaget 
färdigställdes. 
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Figur 5-28. Illustrationskarta som visar den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse som ligger 
inom planområdet och som ingår i Forsåkersområdet, kulturhistorisk beskrivning och 
byggnadshistorisk inventering, 2015. I illustrationskartan syns även byggnad 13. Skraffering 
visar de byggnader som rivits efter att kunskapsunderlaget färdigställdes.  

Forsåkersområdet 

Aktivitet och verksamheter har pågått i Forsåker under många hundra år men den 
industriella bebyggelsen som idag präglar området har sitt ursprung från den senare 
delen av 1800-talet och har sedan utvecklats etappvis genom åren.  
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Innan 1895 var industribebyggelsen gles i området och det fanns stora grönytor och 
trädgårdar. Bebyggelsen bestod av en blandning av fabriksbyggnader och bostäder för 
arbetare och tjänstemän.  

Mellan 1895-1920 började förtätningen och ombyggnation av det som idag är utpekat 
som industrikärnan. Både en ny pappersmaskinshall och en sulfitfabrik inrättades under 
denna tid.  

Under 1920 till 1950-talet förändrades fabriksområdet ytterligare genom om-, till- och 
nybyggnationer och fabriksanläggningen fick en mer storskalig prägel.  

Mellan 1960-2007 genomfördes ett antal rivningar och tillbyggnader inom 
fabriksområdets centrala delar. För att tillgodose behovet av markyta däckades även 
Mölndalsån över.Under denna epok effektiviserades produktionen i fabriken vilket krävde 
fler lagerlokaler samtidigt som behovet av antalet anställda och pappersmaskiner 
minskade.  
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Figur 5-29. Illustrationskarta som visar utbyggnadsperioder för den bebyggelse som fanns i 
bruksområdet när Forsåkersområdet, kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk 
inventering, 2015 togs fram. 

5.5.2 Konsekvenser 

Planförslaget redovisas i avsnitt 2.3. I planbeskrivningen har ett antal utgångspunkter för 
bevarande och utveckling av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö formulerats. 
Planförslaget syftar till att möjliggöra fortsatt omvandling av området med utgångspunkt i 
historien och med nytt innehåll. 
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Utgångspunkterna är tillvaratagande av olika Tidslager för att visa områdets kontinuitet 
och utveckling. Karaktärsdrag som tydliggör byggnadernas tidigare funktioner är viktiga 
att bevara så att byggnaderna kan bära områdets historia, sammanfattat i 
utgångspunkten Spegling av tidigare funktion. Genom ett Medvetet förhållningssätt till 
industrikaraktären ska områdets industrihistoria bevaras och förändras. Under 
utgångspunkten Hög arkitektonisk kvalitet beskrivs att de byggnader som bevaras har 
hög arkitektonisk kvalitet, byggda i gedigna material med stor omsorg om detaljer. Detta 
ska gälla även för de nya tidslagren. Påbyggnader ska 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 och ett nytt 
tidslager. De är också ett sätt att utnyttja och förädla de stora takytorna och att ta hand 
om dagvatten. Gröna tak och takplanteringar ses som ett nytt tidslager och ska bidra till 
tilläggens säregna och moderna karaktär i industrimiljön. När det gäller Siktlinjer och 
höga byggnader är utgångspunkten att bevara vyn från Kvarnbyn ner mot 
Forsåkerområdet varför ny bebyggelse anpassats till viktiga vyer mellan Forsåker och 
Kvarnbyn.  

Under stycket Sammanvägt förhållningssätt till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och 
miljö framgår att planen ska ge förutsättningar för att tillföra liv både dagar och kvällar i 
stadsdelen, att industrikärnan ska komplettera Mölndals innerstad och koppla ihop 
innerstaden med Kvarnbyn. Planen ger förutsättningar för utveckling av ett besöksmål 
och öppnar upp det stängda området via en tydlig koppling till Kvarnbygatan där den 
tidigare entrén med rulltrappa ner till bruket låg.  

I samma stycke beskrivs att det måste finnas rimliga ekonomiska förutsättningar för att 
bevara en del av industribyggnaderna och för att sträva mot de kvaliteter som nämns i 
utgångspunkterna. Efter att marknaden sonderats har bedömningen gjorts att det 
planförslag som samråddes år 2017 inte är ekonomiskt genomförbart. Strukturen har 
därför bearbetats. En del av byggnad 10 rivs för att ge utrymme åt en ny offentlig plats, 
lokaler har ersatts med bostäder och parkeringslösningen blivit mer yteffektiv. 

När det gäller utformning av ny bebyggelse samt påbyggnader och tillägg på befintliga 
byggnader så regleras inte material, kulör, fönstersättning och andra liknande delar av 
möjlig gestaltning. För påbyggnad eller tillägg på befintliga byggnader gäller 
planbestämmelse f26. Bestämmelse anger att Till- och ombyggnad samt förändring ska 
utformas med hög arkitektonisk kvalitet. Tillägg får inte uppfattas som dominerande över 
befintlig byggnad. Till föreslagen detaljplan hör ett Kvalitetsprogram som ska kopplas till 
detaljplanens via exploaterings- och genomförandeavtal. Kvalitetsprogrammets principer 
för gestaltning tillsammans med planbestämmelse f26 är det som ska styra och vägleda 
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gestaltningen av tillägg och påbyggnader. I Kvalitetsprogrammet har även principer 
formulerats för utformning och gestaltning av ny bebyggelse.  

 

Figur 5-30. Illustrationskartan visar bebyggelse med kulturvärden (Forsåkersområdet, 
kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering, 2015 samt byggnad 13) och 
planförslagets påverkan. Illustrationskartan är ej skalenlig.  

Planförslagets påverkan på bruksområdets kulturvärden 

I Forsåkersområdet, kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering, 2015 
beskrivs att bruksområdet utgör en sammansatt, tät industrimiljö präglad av relativ 
småskalighet och intimitet med en slutenhet gentemot omgivningen som utgörs av 
avgränsande murar och plank. Den sammansatta bebyggelsemiljön består av många 
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komponenter som utgör bruksområdets kulturhistoriska och upplevelsemässiga kvaliteter. 
Industribebyggelsen har en stadsmässighet med byggnader som växt fram utmed forsens 
sträckning och bildat gatusträckningar och kringbyggda platser. I anslutning till Norra 
Forsåkersgatan är bebyggelsen gles och utgörs av ett antal äldre bostadshus. I söder 
och väster finns större öppna ytor med mer storskaliga anläggningar mot motorvägen.  

Bebyggelsen representerar pappersbrukets historia från tidigt 1800-tal till den senare 
delen av 1900-talet och omfattar såväl bostäder som fabriksbyggnader och lager.  
Byggnaderna har ett varierande uttryck med skiftande arkitektoniska stilar och material 
som bidrar till upplevelsen av ett område med lång historia. 

Tabellen nedan redovisar de olika karaktärsskapande kvaliteter som redovisas i 
Forsåkersområdet, kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering, 2015, 
planförslaget och bedömd påverkan av planförslaget på de karaktärsskapande 
kvaliteterna samt åtgärder som hade kunnat minska (negativ) påverkan. 

Karaktärsskapande 
kvaliteter 

Beskrivning av 
planförslaget 

Planförslagets bedömda 
påverkan på 

karaktärsskapande 
kvaliteter samt åtgärder 

som kan minska 
påverkan 

Bebyggelsemiljöer 
 
Sammanhållen 
industribebyggelse B2, B4, B6, 
B10, B14, B16, B17, B18, B19, 
B23, B110, B111. 
 
Låg, gles bebyggelse utmed 
Norra Forsåkersgatan  

 
 
Planförslaget innebär ytterligare 
fragmentering eftersom utbyggnad 
av planförslaget innebär rivning av 
del av B10 och rivning av B23, B110 
och B111.  
 
Planen möjliggör stor sammanhållen 
volym mot Norra Forsåkersgatan 
(skola), vilket medför att B219 rivs. 
B219 samt B40 och B41 rivs för att 
bygga en ny gata (till skolan).  

 
 
Den sammanhållna bebyggelsen 
som beskrivs i underlaget har 
decimerats, B6 och B19 revs 
innan samrådet om planen. Att 
ytterligare byggnader försvinner i 
och med planförslaget bedöms 
medföra stor påverkan på de 
utpekade bebyggelsemiljöerna.  

Vy/siktlinje  
 
Vy från Forsebron mot 
industriområdets äldsta delar. 
 

 
 
Vyn från Forsebron kvarstår. I vyn 
ligger fortsatt bruksområdets äldsta 
delar, flera av byggnaderna 
påbyggda och med kvarter 39, 40, 
21 och 10 som nya inslag och med 
en för området ny skala och 

 
 
Planförslaget bedöms innebära 
en måttlig påverkan på 
vyn/siktlinjen från Forsebron 
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volymbehandling.  
Stråk och platser  
 
Gata utmed byggnad 10 fram till 
forsen.  
 
 
 
Platsbildningar vid byggnad 6, 
10, 18 och 110. 

 
 
Gatan finns kvar men får förändrad 
karaktär och upplevelse genom 
rivning av del av B10 och 
påbyggnad av byggnaderna längs 
gatan. 
 
Platsbildning mellan B6 och B10 har 
upplösts och återskapas inte av 
planförslaget.  
Platsbildningen vid B10, B110 och 
B18 upplöses till följd av 
planförslaget. 
Platsbildning framför B110 upplöses 
som en följd av planförslaget. 

 
 
Planförslaget bedöms innebära 
en måttlig påverkan på stråk och 
platser. 

Landmärken  
 
Byggnad 6   
 
 
 
 
 
Fabriksskorstenen 
 

 
 
På platsen för B6 uppförs ett kvarter 
39 och 40, I byggrätten för kv 40 
ingår en högdel mot Kvarnbygatan. 
 
 
 
Där skorstenen stod byggs kvarter 
21. Byggrätten är uppdelad i två 
överlappande volymer, den ena kan 
bli fyra våningar, den andra 16 
våningar. Balkonger medges utanpå 
fasaden.  

 
 
Båda de utpekade landmärkena 
är rivna. Att Forskersområdets 
norra entré återskapas och 
annonseras mot Kvarnbygatan 
bedöms ha en positiv påverkan.  
 
Föreslagen byggrätt uppvisar 
inget släktskap med den tidigare 
fabriksskorstenen men blir på 
grund av sin höjd ett annat slags 
landmärke. 

Gränser  
 
Tegelmur utmed Kvarnbygatan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stenmur utmed Norra 
Forsåkersgatan.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Tegelmur mot Kvarnbygatan tas ner 
och en ny mur uppförs i delvis nytt 
läge. 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. Mur får utföras 
med öppningar för gångpassage. Se 
illustration.  
 
Stenmur mot Norra Forsåkersgatan 
ligger oförändrad och förses med 
planbestämmelser som syftar till att 
bibehålla murens karaktär och 
motverka förvanskning men 
samtidigt tillåta att tekniskt 
undermåliga partier kan ersättas 
med liknande material.  
 

 
 
Att tegelmuren mot 
Kvarnbygatan återuppförs 
bedöms få positiv påverkan. Den 
del av muren som återuppförs i 
befintligt läge bör muras i 
samma förband som befintlig 
mur. 
 
 
 
Syftet med planbestämmelserna 
för stenmuren mot Norra 
Forsåkersgatan bedöms få en 
positiv påverkan. Utfallet hade 
möjligtvis säkrats om 
bestämmelserna kompletteras 
med att det är material likt 
befintligt som ska användas i 
muren. Det är inte lämpligt att 
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Stenmur mot Villa Korndal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsen 

 
 
 
 
Stenmur mot Villa Korndal tas delvis 
ned. En del av muren tas bort i höjd 
med den nya gatan Diagonalen.  
En transformatorstation placeras 
infälld i muren. Mötet mellan mur 
och transformatorstation regleras 
inte i förslag till detaljplan.  
Muren tas även ner i norr, där ett 
nytt kvarter ska byggas. I detta läge 
är muren en betongmur.  
Mellan transformatorstationen och 
det nya kvarteret förses muren med 
planbestämmelse som anger att mur 
i detta läge ska bevaras och inte 
rivas, i detta läge får även 
erforderliga geotekniska 
förstärkningsåtgärder utföras. 
 
Forsen lyfts fram och förstärks i 
området genom planförslaget. 

blanda bruk inom samma mur 
eftersom det kan skada 
konstruktionen.  
 
Stenmur mot Villa Korndal 
påverkas negativt av förslag till 
detaljplan. De planbestämmelser 
som föreslagits för muren 
bedöms inte vara tillräckliga för 
de frågor som detaljplanens 
förslag skapar kring de murdelar 
som blir kvar, både inom och 
utanför planområdet. Läget för 
transformatorstationen, som 
saknar 
utformningsbestämmelser 
bedöms även den ha negativ 
påverkan på muren och kanske 
också angränsande park med 
träd.  
 
 
 
Det är positivt att forsen 
förstärks av genomförandet av 
detaljplanen. 

Detaljer  
 
Äldre stenläggning. 
 
 
Naturstensmurar i forsrännan. 

 
 
I planförslaget finns ingen 
information om äldre stenläggning.  
 
För forsrännan, för sträckan från 
Forsebron till och med B217, 
föreslås bestämmelsen 
Vattenområde med tillhörande 
stödkonstruktion för murar och 
dammluckor. Resterande del av 
forsen regleras endast som 
vattenområde.  

 
 
Planförslaget påverkan på äldre 
stenläggning och 
naturstensmurar i forsrännan 
bedöms bli liten. 
I de delar av forsen som endast 
regleras som vattenområde ska 
nya stenskodda murar ersätta 
befintliga enligt vattendomen 
(Mål nr M 4861-16).  
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Planförslagets påverkan på byggnaders kulturvärden 

Inom planområdet finns flera byggnader som har bedömts ha särskilda kulturvärden. 
Byggnadernas kulturvärden har varit en viktig aspekt för att området har pekats ut som 
särskilt intressant i kulturmiljöprogrammet och för att en del av området är riksintresse för 
kulturmiljövården, se illustrationskartor i 4.5 Kulturmiljö för riksintresseområdets 
utbredning. På illustrationskartan nedan visas de byggnader som karakteriseras och 
värderas i Forsåkersområdet, kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk 
inventering, 2015 samt kunskapsunderlagets rekommendation vid utveckling. Även 
byggnad 13 visas med rött i illustrationskartan.  

 
Figur 5-31 Illustrationskarta som visar de byggnader vars kulturvärden beskrivs i 
Forsåkersområdet, kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering, 2015 
samt kunskapsunderlagets rekommendation vid utveckling. Även Byggnad 13 redovisas i 
illustrationskartan med rött.  
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Byggnader som bevaras genom ny detaljplan 

I följande stycke redovisas karakterisering och värdering, karaktärsskapande kvaliteter 
samt rekommendation för de byggnader som ingår i kunskapsunderlaget och som ingår i 
förslag till detaljplan. Planförslaget för dessa byggnader redovisas med en kommentar om 
vad föreslagna planbestämmelser kan innebära för byggnaderna. Påverkan av 
planförslaget bedöms och möjliga åtgärder som hade kunnat minska bedömd (negativ) 
påverkan formuleras. 

Byggnad 2, 4 och 10 

 

Karakterisering och värdering  
Byggnad 10, 4 och 2 utgör en väsentlig del av områdets kulturhistoriska kvaliteter och är en av de tidigaste 
byggnader som uppfördes av Aktiebolaget Papyrus. Den har stora upplevelsemässiga värden genom den 
långa tegelfasaden och byggnadens relation till forsen i dess norra del.  Byggnaden utgör en viktig 
miljöskapande del i gatumiljön som löper fram till forsen och som en del i den viktiga siktlinjen från Forsebron 
som väver samman den äldre industrimiljön i Mölndals kvarnby med Papyrusområdet.     
Karaktärsskapande kvaliteter  
Exteriör  
- Byggnadsvolym.  
- Naturstenssockel.  
- Tegelfasader murade i kryssförband.  
- Fasadutformning med strävpelare och murad takgesims.  
- Murband och dekorationer i gult tegel.  
- Variation i fasaden som ett resultat av ändringar och ombyggnader.  
- Nordöstra gaveln – synlig från Forsebron.  
- Sydvästra gavelns utformning med tydliga ombyggnader.  
- Stickbågsformade fönster.  
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- Spröjsade gjutjärnsfönster.  
Interiör  
- Äldre strävpelare med enkelt utformade kapitäl.  
- Äldre kaklad bröstning i halvförband.  
Rekommendation  
- Byggnadsvolymen bibehålls.  
- Byggnaden bibehålls i hela sin längd.  
- Ändringar genomförs varsamt i samklang med variationen i byggnadens befintliga karaktär. 
- Byggnadsvolymen är möjlig att öppna upp på mitten för att skapa ny förbindelselänk. 
Planförslaget Kommentar 
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. 

 
Skydd av byggnadens stomme, om verksamhet eller 
byggnadsteknik kräver kan mindre del av 
byggnadens bärande konstruktion rivas. 

r3  
Undantaget rivningsförbud enligt r1 är interiöra 
bärande delar som behöver öppnas för att tillskapa 
kommunikationer eller ljusinsläpp/ljusflöden inom 
byggnaden. 

 
- 

q1  
Byggnadens industrikaraktär får inte förvanskas. 

 
- 

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. 

 
Indragna balkonger får uppföras på byggnadsdelar 
som tillkommer senare än år 2018. Antalet och 
fördelningen av balkonger på fasader regleras inte. 

f21 
Takkupor får inte uppföras. 

 
- 

f26  
Till- och ombyggnad samt förändring ska utformas 
med hög arkitektonisk kvalitet. Tillägg får inte 
uppfattas som dominerande över befintlig byggnad. 
(Påbyggnader tillåts upp till angivna plushöjder) 

 
B10 kan byggas på med två våningar och få grönt 
tak. 

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.  

 
Nytt tegel och sten i fasader på byggnadsdelar som 
tillkommit före 2018 ska vara liknande befintligt eller 
ursprungligt.  
Fönster i befintliga öppningar kan bytas och vara 
liknande befintliga avseende material och uttryck. 
Samma material som i befintliga fönster 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 

 
Nya fönster och entréer i byggnadsdelar som är 
äldre än 2018 ska placeras i igenmurade öppningar 
eller genom förstoring av befintliga öppningar.  
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betongglas eller material likvärdigt befintligt 
fasadmaterial användas.  

Vid igensättning kan förutom betongglas ett material 
som liknar det i anslutande fasad användas. 
Ingen begränsning finns på hur många öppningar 
som kan sättas igen eller förstoras inte heller hur 
stora öppningarna kan bli. 

r2 
Undantaget rivningsförbud enligt r1 är befintlig 
takpåbyggnad. 

 
Mindre takpåbyggnad på B4 kan rivas. 

Planförslagets påverkan 
Att B2, B4 och delar av B10 skyddas från rivning och att bestämmelser som syftar till skydd och varsamhet 
för byggnaderna kulturvärden införs bedöms innebära en positiv påverkan. Att planförslaget möjliggör ny 
användning för byggnaderna bedöms också ha en positiv påverkan. 
Byggnadskroppen är en väsentlig del av ”gatan” som bildats inom bruksområdet. En stor del av byggnad 10 
rivs vilket påverkar upplevelsen av gatan och av byggnaden. Byggnadens öppningar kan sättas igen eller 
förstoras. 
Påbyggnad täckt med grönt tak tillåts över båda de kvarvarande byggnadsdelarna av B10. Påbyggnaderna 
kan bli nästan lika stor volym som återstående delar av B10.  
Påverkan av planförslaget för byggnad 10 bedöms vara stor utifrån möjligheten till påbyggnad inkl grönt tak 
och rivning av del av B10. Påverkan på B2 och B4 bedöms bli måttlig till följd av att rivningen av B10 
eftersom den gör att den samlade byggnadskroppen och den sammanhållna långa fasaden mot gatan 
decimeras. 
Åtgärder för att minska påverkan 
För Byggnad 10 hade påverkan minskat om rivning av del av byggnaden inte tilläts och om relationen mellan 
påbyggnaden och befintlig byggnad med takfot säkrats.  
Byggnaden får två nya gavlar mot det planerade Brukstorget, i dessa kunde det varit positivt att visa att 
byggnaden öppnats upp samt byggnadens konstruktion.  
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Byggnad 14 

 

Karakterisering och värdering  
Panncentralen har ett välbevarat originalutseende samt utgör en viktig miljöskapande del i gatumiljön intill 
byggnad 10 och som en del i den viktiga siktlinjen från Forsebron som väver samman den äldre 
industrimiljön i Mölndals kvarnby med Papyrusområdet.  
Karaktärsskapande kvaliteter  
Exteriör  
- Byggnadsvolym.  
- Fasadutformning med tydliga bärande pelare.  
- Obehandlad betongyta med spår efter gjutformar.  
- Tunna spröjsade järnfönster.  
Interiör  
- Rumsvolym.  
- Stort ljusinsläpp.  
- Kaklad bröstning i halvförband  
- Golvplattor av terrazzo 
Rekommendationer 
- Byggnadsvolymen bibehålls.  
- Rumsvolymen invändigt bibehålls.  
- Byggnaden restaureras och ändringar genomförs varsamt med utgångspunkt i byggnadens 
originalkaraktär. 
Planförslaget Kommentar 
r1   
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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. 

Skydd av byggnadens stomme, om verksamhet eller 
byggnadsteknik kräver kan mindre del av 
byggnadens bärande konstruktion rivas. 

r3  
Undantaget rivningsförbud enligt r1 är interiöra 
bärande delar som behöver öppnas för att tillskapa 
kommunikationer eller ljusinsläpp/ljusflöden inom 
byggnaden. 

 
- 

q1  
Byggnadens industrikaraktär får inte förvanskas. 

 
- 

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

 
Byggnaden kan byggas på med en våning och få 
grönt tak. 

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. 

 
Fönster kan ersättas med fönster som liknar de 
befintliga.  

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. 

 
Balkongernas utformning, antal och placering 
regleras inte, förutom att de får kraga ut max 2 meter 
och som minst sitta 4,7 meter över mark.  

k8 
Ursprungliga rumsvolymer ska vara tydligt 
avläsbara.  

 
Ursprungliga rumsvolymer kan förändras men ska 
vara tydligt avläsbara.  

Planförslagets påverkan 
Att byggnaden skyddas från rivning och att bestämmelser som syftar till skydd och varsamhet för 
byggnadens kulturvärden införs bedöms innebära en positiv påverkan. Att planförslaget möjliggör fortsatt 
användning av byggnaden bedöms också ha en positiv påverkan.  
Möjligheten att bygga entresolbjälklag kan komma att påverka byggnadens interiör vilket bedöms innebära 
en måttlig påverkan.  
Hela byggnaden tillåts byggas på och förses med grönt tak, detta bedöms medföra en stor påverkan. 
Åtgärder för att minska påverkan 
För byggnad 14 hade påverkan kunnat minska om bestämmelse för skydd av terrazzogolv och för delar av 
innerväggar som är täckta med kakel införts. Påverkan hade även minskat om påbyggnad inte tilläts. 
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Byggnad 16 (40 och 41) 

 

B40 och B41 redovisas inte i följande stycke undantaget delar i beskrivningen av B40 och B41 som berör 
B16.   
Karakterisering och värdering  
Byggnad 16 visar på ett betydande utvecklingssteg i verksamhetens historia, då man började egentillverka 
slipmassa i stor skala. Förbunden med denna utveckling är panncentralen, byggnad 14, som uppfördes för 
att tillhandahålla nödvändig energi till massatillverkningen. Byggnaderna 16 och 14 ligger nära varandra på 
ömse sidor forsen, är samtida och har även en arkitektonisk samhörighet i byggnadsvolym, ett klassicistiskt 
formspråk med tydligt bärande betongpelare som avslutas i en slät arkitrav samt höga järnfönster. De tillhör 
de första rena betongkonstruktionerna inom bruksområdet och utgör exempel på den rationella 
betongbaserade arkitektur som efterträdde tegelarkitekturen under seklets första decennier. Tillbyggnaden 
mot norr är omsorgsfullt utformad och ingår i denna arkitektoniska helhet. Även interiören har kvaliteter med 
sina stora öppna pelarsalar.   
Byggnad 16 har ett relativt välbevarat originalutseende samt utgör en miljöskapande del i den viktiga 
siktlinjen från Forsebron som väver samman den äldre industrimiljön i Mölndals kvarnby med 
Papyrusområdet. 
Byggnad 41 är ett exempel på en välbyggd senare tillbyggnad (1976) med en högre ambitionsnivå än många 
av de enklare tillbyggnader som gjordes i senare tid. Fasaderna i mörkt tegel och betongglasfönster ger ett 
prydligt intryck och ansluter väl till den äldre byggnad 16. Interiören är särskilt påkostad genom de 
tegelklädda ljudabsorberande väggarna som ger salen en särpräglad ljudmiljö.  
Karaktärsskapande kvaliteter  
Exteriör  
- Byggnadsvolym.  
- Fasadutformning putsat kvadermönster/betongsten. 
- Tunna spröjsade järnfönster. 
Interiör  
- Stora rumsvolymer  
- Synlig betongstomme.  
Rekommendationer  
- Byggnaden restaureras och ändringar genomförs varsamt med utgångspunkt i byggnadens 
originalkaraktär.  
- Kan byggas på. 
Planförslaget Kommentar 



  

   

 
 
 
 

115 (194) 
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

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. 

 
Skydd av byggnadens stomme, om verksamhet eller 
byggnadsteknik kräver kan mindre del av 
byggnadens bärande konstruktion rivas. 

r3  
Undantaget rivningsförbud enligt r1 är interiöra 
bärande delar som behöver öppnas för att tillskapa 
kommunikationer eller ljusinsläpp/ljusflöden inom 
byggnaden. 

 
- 

q1  
Byggnadens industrikaraktär får inte förvanskas. 

 
- 

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. 

 
Indragna balkonger får uppföras på byggnadsdelar 
som tillkommer senare än år 2018. Antalet och 
fördelningen av balkonger på fasader regleras inte. 

f26  
Till- och ombyggnad samt förändring ska utformas 
med hög arkitektonisk kvalitet. Tillägg får inte 
uppfattas som dominerande över befintlig byggnad. 
(Påbyggnader tillåts upp till angivna plushöjder) 

 
Byggnaden kan byggas på med en våning och få 
grönt tak. 

k6  
Fasader ska vara lika 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, uttryck och proportioner. 

 
Befintliga järnfönster får bytas till fönster i samma 
material och med samma proportioner som idag.  
 

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.  

 
Nya fönster och entréer i byggnadsdelar som är 
äldre än 2018 ska placeras i igenmurade öppningar 
eller genom förstoring av befintliga öppningar.  
Vid igensättning kan förutom betongglas ett material 
som liknar det i anslutande fasad användas. 
Ingen begränsning finns på hur många öppningar 
som kan sättas igen eller förstoras inte heller hur 
stora öppningarna kan bli. 
 

r2  
Undantaget rivningsförbud enligt r1 är befintlig 
takpåbyggnad. 

 
Påbyggnaden på taket kan rivas. 
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Planförslagets påverkan  
Att byggnaden skyddas från rivning och att bestämmelser som syftar till skydd och varsamhet för 
byggnadens kulturvärden införs bedöms innebära en positiv påverkan. Att planförslaget möjliggör fortsatt 
användning av byggnaden bedöms också ha en positiv påverkan.  
Påbyggnad med grönt tak tillåts.  
Byggnadens öppningar kan sättas igen eller förstoras, hur fönster och dörrar som sätts in i förstorade 
öppningar kan se ut styrs inte av detaljplanen. Fönster som byts ska vara lika de befintliga järnfönstren.   
Planförslaget bedöms innebära liten påverkan.  
Åtgärder för att minska påverkan  

- 

 
Byggnad 17 

 

Karakterisering och värdering  
Byggnad 17 utgör genom sin fasad mot byggnad 10 en väsentlig del av områdets kulturhistoriska kvaliteter 
och är en av de tidigaste byggnader som uppfördes av Aktiebolaget Papyrus. Byggnaden utgör en viktig 
miljöskapande del i den slutna gatumiljön utmed byggnad 10.    
Karaktärsskapande kvaliteter  
Exteriör  
- Fasaden mot byggnad 10.  
- Naturstenssockel.  
- Kryssmurade tegelfasader.  
- Två gjutna betongportiker.  
- Stickbågsformade fönster.  
- Murad takgesims. 
Rekommendationer  
- Byggnadsvolym närmast byggnad 10 bibehålls.  
- Ändringar genomförs varsamt i samklang med variationen i byggnadens befintliga karaktär.  
- Ljusgård kan tas upp i byggnaden för att kompenseraför dålig tillgång på dagsljus.  
- Kan byggas på mot forsen. 
Planförslaget Kommentar 



  

   

 
 
 
 

117 (194) 
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

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. 

 
Skydd av byggnadens stomme, om verksamhet eller 
byggnadsteknik kräver kan mindre del av 
byggnadens bärande konstruktion rivas. 

r3  
Undantaget rivningsförbud enligt r1 är interiöra 
bärande delar som behöver öppnas för att tillskapa 
kommunikationer eller ljusinsläpp/ljusflöden inom 
byggnaden. 

 
- 

q1  
Byggnadens industrikaraktär får inte förvanskas. 

 
- 

f26  
Till- och ombyggnad samt förändring ska utformas 
med hög arkitektonisk kvalitet. Tillägg får inte 
uppfattas som dominerande över befintlig byggnad. 
(Påbyggnader tillåts upp till angivna plushöjder) 

 
Byggnaden kan byggas på med en våning och få 
grönt tak. 

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. 

 
Indragna balkonger får uppföras på byggnadsdelar 
som tillkommer senare än år 2018. Antalet och 
fördelningen av balkonger på fasader regleras inte. 

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.  

 
Nytt tegel och sten i fasader på byggnadsdelar som 
tillkommit före 2018 ska vara liknande befintligt eller 
ursprungligt.  
Fönster i befintliga öppningar kan bytas och vara 
liknande befintliga avseende material och uttryck. 
Samma material som i befintliga fönster 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.  

 
Nya fönster och entréer i byggnadsdelar som är 
äldre än 2018 ska placeras i igenmurade öppningar 
eller genom förstoring av befintliga öppningar.  
Vid igensättning kan förutom betongglas ett material 
som liknar det i anslutande fasad användas. 
Ingen begränsning finns på hur många öppningar 
som kan sättas igen eller förstoras inte heller hur 
stora öppningarna kan bli. 
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Planförslagets påverkan  
Att byggnaden skyddas från rivning och att bestämmelser som syftar till skydd och varsamhet för 
byggnadens kulturvärden införs bedöms innebära en positiv påverkan. Att planförslaget möjliggör fortsatt 
användning av byggnaden bedöms också ha en positiv påverkan.  
Hela byggnaden tillåts byggas på och förses med grönt tak, detta bedöms medföra en måttlig påverkan.  
Åtgärder för att minska påverkan  

För att minska påverkan på Byggnad 17 hade byggrätten för påbyggnad kunnat anpassas så att den 
orienteras mot forsen. 

 

Byggnad 18 

 

B19 är riven men ligger kvar i texten som beskriver B18 och B19. 
Karakterisering och värdering 
Byggnad 18 och 19 uppfördes omkring 1909-1910 och tillhör Aktiebolaget Papyrus första utbyggnadsfas. 
Men byggnad 18 har en äldre historia som sträcker sig till mitten av 1800-talet. Byggnaderna utgör dock en 
helhet eftersom de uppfördes parallellt.  
Exteriören är utformad i en stil som avviker från den äldre tegelarkitekturen i området. Här är den 
spritputsade betongstommen tydlig i fasaden och teglet är begränsat till fönsterbröstningarna. Byggnaden 
befinner sig i brottet mellan de traditionellt utformade tegelbyggnaderna och de senare, mer modernistiskt 
präglade byggnaderna.  
Interiören karakteriseras av en ljus och öppen planlösning med stora gjutjärnsfönster. Dock har tillbyggnaden 
av byggnad 20 och igensättningar av fönster delvis gjort byggnaden mycket mörk. De bevarade interiöra 
delarna bär spår av en formglädje som senare tiders industribyggnader saknar. Fönstrens spröjsar är 
dekorerade med blommor liksom den bevarade gjutjärnstrappan. Betongpelarna har en krysshamrad som 
efterliknar sten yta i den nedre delen.  
Trots många ombyggnader är den ursprungliga fasadutformningen upplevbar i fasaden mot väster och det 
finns även originaldetaljer i interiören som berättar om byggnadens ursprung i början av 1900-talet.  
Byggnad 18-19 utgör en väsentlig del av områdets kulturhistoriska kvaliteter och är en av de tidigaste 
byggnader som uppfördes av Aktiebolaget Papyrus. Den har stora upplevelsemässiga värden genom den för 
området unika fasaden mot väster i spritputs och tegel med de stora spröjsade fönstren. Byggnaden utgör en 
viktig miljöskapande del i platsbildningen framför byggnad 10, 110 och 23.     
Karaktärsskapande kvaliteter  
Exteriör  
- Fasad mot väster med originalkaraktär.  
- Spritputs med natursten.  
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- Bröstningar i gult tegel.  
- Spröjsade fönster i gjutjärn med blomdekor.  
- Kraftiga räfflade fönsterbleck i gjutjärn.  
Interiör  
- Öppna rumsvolymer.  
- Spröjsade järnfönster.  
- Spiraltrappa i gjutjärn.  
- Betongpelare med krysshamrad yta.  
- Välvda igenmurade fönster.  
- F d fasad mot byggnad 20.  
Rekommendationer  
- Byggnad 18-19 är sammanhängande och bör bevaras tillsammans.  
- Fasaden mot väster restaureras och ändringar genomförs varsamt med utgångspunkt i originalkaraktären.  
- Fasaden mot öster restaureras i möjligaste mån och ändringar genomförs varsamt med utgångspunkt i 
originalkaraktären.  
- Resten av byggnaden gestaltas med varsamhet gentemot originalkaraktären.  
- Ljusgård kan tas upp i byggnaden för att kompensera för dålig tillgång på dagsljus.  
- Byggnad 19 kan byggas på.  
Planförslaget Kommentar 
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. 

 
Skydd av byggnadens stomme, om verksamhet eller 
byggnadsteknik kräver kan mindre del av 
byggnadens bärande konstruktion rivas. 

r3  
Undantaget rivningsförbud enligt r1 är interiöra 
bärande delar som behöver öppnas för att tillskapa 
kommunikationer eller ljusinsläpp/ljusflöden inom 
byggnaden. 

 
- 

q1  
Byggnadens industrikaraktär får inte förvanskas. 

 
- 

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. 

 
Indragna balkonger får uppföras på byggnadsdelar 
som tillkommer senare än år 2018. Antalet och 
fördelningen av balkonger på fasader regleras inte. 

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

 
Byggnaden kan byggas på med två våningar och få 
grönt tak. 
Mot forsen kan byggnaden byggas till i fyra våningar 



 
 
 

 

120 (194) 
 
  

 

 
 
 
 

 

(Påbyggnader tillåts upp till angivna plushöjder) och ha uppstickande trapptorn.  
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.  

 
Nya fönster och entréer i byggnadsdelar som är 
äldre än 2018 ska placeras i igenmurade öppningar 
eller genom förstoring av befintliga öppningar.  
Vid igensättning kan förutom betongglas ett material 
som liknar det i anslutande fasad användas. 
Ingen begränsning finns på hur många öppningar 
som kan sättas igen eller förstoras inte heller hur 
stora öppningarna kan bli. 

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.  

 
Fasadmaterial kan vara liknande befintligt eller 
ursprungligt förutom det senare tillagda 
plåtmaterialet, detta kan bytas. 

k19  
Fönster i våning 1-4 på byggnadens västra långsida 
ska vara av gjutjärn eller därtill liknande material och 
likvärdiga befintliga vad gäller form och uttryck. 

 
Fönster på västra långsidan vån 1-4 kan bytas till 
andra fönster av gjutjärn eller liknande material, 
fönstren ska vara liknande befintliga fönster.  

Planförslagets påverkan 
Att byggnaden skyddas från rivning och att bestämmelser som syftar till skydd och varsamhet för 
byggnadens kulturvärden införs bedöms innebära en positiv påverkan. Att planförslaget möjliggör fortsatt 
användning av byggnaden bedöms också ha en positiv påverkan.  
Planförslaget medger en påbyggnad i två våningar med grönt tak och en tillbyggnad mot sydost i läge för 
före detta B19.  
Plåtinklädnaden av befintlig påbyggnad kan tas bort. Att plåtfasaden inte omfattas av skydds- och 
varsamhetsbestämmelserna innebär att ett tidslager i byggnaden kan tas bort och att byggnadens och i 
förlängningen industrimiljöns, brokighet minskar.  
Byggnadens öppningar kan sättas igen eller förstoras, hur fönster och dörrar som sätts in i förstorade 
öppningar kan se ut styrs inte av detaljplanen.  
Gjutjärnsfönstren är en specifik del av byggnadens och den ursprungliga arkitekturen. Förslaget medger att 
fönstren byts till liknande fönster.  
Föreslagna förändringar bedöms sammantaget få stor påverkan på byggnaden och industrimiljön.  
Åtgärder för att minska påverkan 
För att minska påverkan på byggnad 18 hade bestämmelserna för byggnaden kunnat kompletteras med 
skydd- och varsamhet för samtliga material i fasader på byggnadens lägre våningsplan samt för plåtfasaden.  
Bestämmelsen k19 hade kunnat justeras så att det framgick att fönster som byts eller på annat sätt 
förändras ska vara lika befintliga avseende utförande och detaljering, material, mått, spröjsning och 
upphängning  
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Byggnad 213 

 

Karakterisering och värdering  
Byggnad 213 är ursprungligen ett pappersbruk från år 1856 som sannolikt påbyggts omkring år 1900 och 
gjorts om till butikslokaler med lägenheter i övervåningen. Fasadutformningen är relativt intakt sedan 
sekelskiftet men har förenklats genom att fönsteromfattningar och solbänkar tagits bort. Detta skedde 
sannolikt i samband med ombyggnader på 1940-talet då de nuvarande butiksentréerna tillkom.   
Byggnadens kulturhistoriska kvaliteter består i dess historia som pappersbruk och som en av få kvarvarande 
byggnader från pappersbrukets äldsta historia. Den utgör också en viktig miljöskapande del i området kring 
gamla torget, forsen och Forsebron. 
Karaktärsskapande kvaliteter  
- Putsade fasader med ursprung omkring 1900 med sparsam dekor i form av hörnpilastrar och profilerad 
takfot.  
- Bottenvåningens mindre skyltfönster och entréer med ursprung omkring 1900.  
- Regelbunden fönstersättning med korspostfönster i liv med fasaden.  
Rekommendationer  
Byggnadsvolym bibehålls.  
Ändringar genomförs varsamt med utgångspunkt I byggnadens befintliga karaktär. 
Planförslaget Kommentar 
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. 

 
Skydd av byggnadens stomme, om verksamhet eller 
byggnadsteknik kräver kan mindre del av 
byggnadens bärande konstruktion rivas. 

r3  
Undantaget rivningsförbud enligt r1 är interiöra 
bärande delar som behöver öppnas för att tillskapa 
kommunikationer eller ljusinsläpp/ljusflöden inom 

 
- 
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byggnaden. 
q1  
Byggnadens industrikaraktär får inte förvanskas. 

 
- 

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

 
- 

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 

 
Fönster kan bytas till liknande fönster. 

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

 
- 

Planförslagets påverkan  
Att byggnaden skyddas från rivning och att bestämmelser som syftar till skydd och varsamhet för 
byggnadens kulturvärden införs bedöms innebära en positiv påverkan. Att planförslaget möjliggör fortsatt 
användning av byggnaden bedöms också ha en positiv påverkan.  
Åtgärder för att minska påverkan  

- 

 
Byggnad Stenladan 

 

Karakterisering och värdering  
Ladan tillhör de äldsta byggnaderna och bör härröra från åtminstone tidigt 1800-tal, antagligen tidigare. Den 
visar ett äldre byggnadsskick och påminner om den äldre agrara bebyggelsen. Att den uppförts i ett exklusivt 
material som sten tyder på att den har ingått i en välbärgad gård. Ladan är dessutom en av endast två 
byggnader som finns kvar från Forsåkers kronogård. Dess exteriör är välbevarad och byggnaden utgör en 
viktig miljöskapande länk mellan Papyrusområdet och bebyggelsen längs Norra Forsåkersgatan.   
Karaktärsskapande kvaliteter  
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- Fasad i natursten.  
- Putsade fönster- och dörromfattningar.  
- Befintliga fönster och dörrar av varierande utformning. 
Rekommendationer  
- Byggnadsvolym bibehålls.  
- Varsamma ändringar med utgångspunkt i befintlig karaktär. 
Planförslaget Kommentar 
q1  
Byggnadens industrikaraktär får inte förvanskas. 

 
- 

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. 

 
Skydd av byggnadens stomme, om verksamhet eller 
byggnadsteknik kräver kan mindre del av 
byggnadens bärande konstruktion rivas. 

r5  
Undantaget rivningsförbud enligt r1 är tillbyggd 
garagebyggnad. 

 
- 

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

 
- 

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. 

 
- 

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 

 
Fasaden ska vara i natursten som liknar den 
befintliga. 
Lanterninerna kan förstoras både i yta och höjd.  
Fönster kan bytas till lika befintliga. 

Planförslagets påverkan  
Befintlig tillbyggnad på södra fasadens kortsida kan rivas och ersättas med en ny volym i två våningar. Att 
byggnaden skyddas från rivning och att bestämmelser som syftar till skydd och varsamhet för byggnadens 
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kulturvärden införs bedöms innebära en positiv påverkan. Att planförslaget möjliggör fortsatt användning av 
byggnaden bedöms också ha en positiv påverkan. 
Åtgärder för att minska påverkan  
- 

 
Byggnad Rudströmska villan 

 

Karakterisering och värdering  
Rudströmska villan är uppförd i nationalromantisk stil omkring 1916. Byggnaden tillhör en del av Aktiebolaget 
Papyrus historia och företagets koppling till Yngeredsfors Kraft AB och Forsåkers kronogård. Byggnaden har 
genomgått en del förändringar, bland annat har fönstren i nedervåningen bytts ut, panelen har bytts ut i stor 
omfattning och troligen har verandan byggts till eller kompletterats i senare tid. Nuvarande färgsättning 
avviker från originalfärgsättningen som sannolikt var mörk. Byggnaden har dock en delvis bevarad 
originalkaraktär.  Den omkringliggande trädgården med allé som leder upp till villan betonar dess tidigare 
betydelse.   
Karaktärsskapande kvaliteter  
- Byggnadsvolym  
- Naturstenssockel  
- Brutet tak med utskurna vindskivor 
- Fönster i övervåningen  
- Takkupa mot väster 
Rekommendationer  
- Byggnadsvolym bibehålls.  
- Varsamma ändringar med utgångspunkt i befintlig karaktär. 
Planförslaget Kommentar 
Rudströmska villan ligger inom kvarter avsett för 
förskola. För att kunna försörja Forsåker med 
förskoleplatser planeras lokaler för tolv 
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. 

Byggnaden kan rivas. I plankartan visas byggrätten 
för förskolan över befintlig byggnad. 

Planförslagets påverkan  
Påverkan av planförslaget bedöms bli stor till följd av att byggnaden inte förses med rivningsförbud eller 
skydds- och varsamhetsbestämmelser.  
Åtgärder för att minska påverkan  
Rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser för byggnadens kulturvärden hade kunnat införas för 
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att minska påverkan. 

 

Byggnader som ersätts till följd av detaljplanen  

Planförslaget innebär att flera byggnader i bruksområdet rivs och ersätts av nya 
bebyggelsestrukturer, gator och torg. Nedan redovisas karakterisering och värdering, 
karaktärsskapande kvaliteter samt rekommendation för de byggnader som rivs samt 
planförslaget för respektive byggnad. Påverkan av planförslaget bedöms och möjliga 
åtgärder för att minska bedömd (negativ) påverkan formuleras. 

 

Byggnad 23 

 

Karakterisering och värdering  
Byggnad 23 uppfördes 1923 och tillhör Aktiebolaget Papyrus första utbyggnadsfas. Exteriören är utformad i 
en stil som delvis ansluter till den äldre tegelarkitekturen i området, men har en slätputsad fasad vilket ger 
byggnaden en mer nyklassicistisk prägel. Byggnaden befinner sig i brottet mellan de traditionellt utformade 
tegelbyggnaderna och de senare, mer modernistiskt präglade byggnaderna.  
Interiören karakteriseras av en ljus och öppen planlösning med stora smäckra gjutjärnsfönster. 
Ytterväggarna är överlag målade, men teglet är synligt och betongpelarna har en krysshamrad yta för att 
efterlikna sten i den nedre delen.    
Byggnaden är överlag välbevarad och utgör en väsentlig del av områdets kulturhistoriska kvaliteter. Den har 
upplevelsemässiga värden med dess välbevarade exteriör med lätt klassicistisk utformning och stora 
spröjsade fönster. Byggnaden utgör även en viktig miljöskapande del i platsbildningen framför B10 och 
B110.     
Karaktärsskapande kvaliteter  
Exteriör  
- Putsad fasad med släta pilastrar och lätt utkragande takfot. 
- Spröjsade fönster och räfflade solbänkar i gjutjärn.  
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- Fotränna i koppar.  
Interiör  
- Tegelytor i ytterväggar.  
- Betongpelare med krysshamrad yta.  
Rekommendationer   
- Byggnadsvolym bibehålls.  
- Byggnaden restaureras och ändringar genomförs varsamt med utgångspunkt i byggnadens 
originalkaraktär. 
Planförslaget Byggnaden rivs och ersätts av ett kvarter med 

bostäder med mera samt en gata.  
Planförslagets påverkan  
En välbevarad byggnad med höga kulturvärden som representerar AB Papyrus första utbyggnadsfas rivs. 
Påverkan blir stor för den enskilda byggnaden, för upplevelsen och förståelsen av industrimiljön och för 
möjligheten att avläsa områdets utbyggnadshistoria och byggnadernas sammanhang. 
Rivningen påverkar även platsbildningen som möter B10 och B18 samt B110.  
Åtgärder för att minska påverkan  
Om byggnaden försetts med skydds- och varsamhetsbestämmelser anpassade till dess karaktär och uttryck 
och som säkrat byggnadens bevarande på platsen hade påverkan minskat. 

 

Byggnad 40 och 41  

 

Sammanbyggda med B16. Delar om B16 som inte har betydelse för beskrivningen av B40 och B41 har tagits 
bort. 
Karakterisering och värdering 
Byggnad 41 är ett exempel på en välbyggd senare tillbyggnad (B16, 1976) med en högre ambitionsnivå än 
många av de enklare tillbyggnader som gjordes under senare tid. Fasaderna i mörkt tegel och 
betongglasfönster ger ett prydligt intryck och ansluter väl till den äldre B16. Interiören är särskilt påkostad 
genom de tegelklädda ljudabsorberande väggarna som ger salen en särpräglad ljudmiljö.  
Byggnad 41 har ett välbevarat originalutseende och utgör en god exponent för bruksområdets senare 
tillbyggnader samt utgör en miljöskapande del i den viktiga siktlinjen från Forsebron som väver samman den 
äldre industrimiljön i Mölndals kvarnby med Papyrusområdet. Byggnaden har även ett funktionellt värde som 
en av de få av områdets industribyggnader som ännu är i bruk. Nuvarande verksamhet har dessutom en 
koppling till pappersbruksområdets historia genom dess färdigställande av papperstapeter.  
Byggnad 40 bedöms i sammanhanget inte utgöra en miljöskapande del i den viktiga siktlinjen från 
Forsebron. Byggnaden har dessutom en enklare konstruktion och utformning, vilket gör att den 
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sammantaget inte bedöms besitta lika höga kulturhistoriska kvaliteter som byggnad (16 och) 41.  
Karaktärsskapande kvaliteter  
Exteriör  
- Betongglas (byggnad 41).  
- Rödbrunt tegel (byggnad 41).  
Interiör  
- Stora rumsvolymer  
- Synlig betongstomme.  
- Tegelväggar (byggnad 41).  
Rekommendationer  
B40: 
- Kan ersättas 
B41: 
- Ändringar genomförs varsamt med utgångspunkt i byggnadens originalkaraktär.  
- Nya fönster kan tas upp i fasaden.  
- Kan byggas på. 
Planförslaget B40 och B41 rivs för att bygga en ny gata, 

Skolgatan. 
Planförslagets påverkan  
Rivningen av B41 bedöms få stor påverkan, rivningen av B40 bedöms få liten påverkan. 
 
Åtgärder för att minska påverkan 
Om byggnaden försetts med skydds- och varsamhetsbestämmelser anpassade till dess karaktär och uttryck 
och som säkrat byggnadens bevarande på platsen hade påverkan minskat. 

 

Byggnad 110 

 

Karakterisering och värdering  
Byggnad 110 uppfördes under Aktiebolaget Papyrus andra utbyggnadsfas 1945 och har en tydlig 
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funktionalistisk formgivning. Den tillhör områdets mer välbevarade byggnader och utgör en viktig 
miljöskapande del i platsbildningen framför byggnad 23, 10 och 18.   
Karaktärsskapande kvaliteter 
Exteriör  
- Putsad fasad med synlig betongkonstruktion.  
- Fönsterband i sektioner mellan betongpelare.  
- Platt tak.  
Interiör  
- Kraftiga betongpelare.  
Rekommendationer  
- Ändringar genomförs varsamt med utgångspunkt i byggnadens originalkaraktär.  
- Nya fönster kan tas upp i fasaden.  
- Ljusgård kan tas upp i byggnaden för att kompensera bristen på tillgång av dagsljus.  
- Kan byggas på. 
Planförslaget Byggnaden rivs och ersätts med ett nytt kvarter 

innehållande bland annat bostäder. 
Planförslagets påverkan  
En välbevarad byggnad med höga kulturvärden som representerar AB Papyrus andra utbyggnadsfas rivs. 
Påverkan blir stor för den enskilda byggnaden, för upplevelsen och förståelsen av industrimiljön och för 
möjligheten att utläsa områdets utbyggnadshistoria och byggnadernas sammanhang. Rivningen påverkar 
även platsbildningen som möter B10 och B18 samt B23. 
Åtgärder för att minska påverkan  
Om byggnaden försetts med skydds- och varsamhetsbestämmelser anpassade till dess karaktär och uttryck 
och som säkrat byggnadens bevarande på platsen hade påverkan minskat. 

 

Byggnad 111 

 

Karakterisering och värdering  
Byggnad 111 uppfördes under Aktiebolaget Papyrus andra utbyggnadsfas 1945 och har en tydlig 
funktionalistisk formgivning. Den tillhör områdets mer välbevarade byggnader och utgör en viktig 
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miljöskapande del i platsbildningen framför byggnad 18, 19 och 26.   
Karaktärsskapande kvaliteter  
Exteriör  
- Putsad fasad med synlig betongkonstruktion.  
- Fönsterband i sektioner mellan betongpelare.  
- Platt tak.  
Interiör  
- Kraftiga betongpelare.  
Rekommendationer  
- Ändringar genomförs varsamt med utgångspunkt i byggnadens originalkaraktär.  
- Öppenheten under byggnad 111 bibehålls.  
- Kan eventuellt byggas på med ett våningsplan. 
Planförslaget Byggnaden rivs och ersätts med ett nytt kvarter med bland annat bostäder 

samt stråk och Vattentorget.  
Planförslagets påverkan  
En välbevarad byggnad med höga kulturvärden som representerar AB Papyrus andra utbyggnadsfas rivs. 
Påverkan blir stor för den enskilda byggnaden, för upplevelsen och förståelsen av industrimiljön och för 
möjligheten att utläsa områdets utbyggnadshistoria och byggnadernas sammanhang.  
Rivningen påverkar även platsbildningen som möter B18 (B19 och B26 riven). 
Åtgärder för att minska påverkan  
Om byggnaden försetts med skydds- och varsamhetsbestämmelser anpassade till dess karaktär och uttryck 
och som säkrat byggnadens bevarande på platsen hade påverkan minskat. 

 
Byggnad 217 

 

Karakterisering och värdering  
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Byggnad 217 är ursprungligen byggd som ett intressekontor för pappersbrukets arbetare 1915 och därefter 
ombyggd till gymnastiksal på 1930-talet. Byggnadsvolymen är intakt, men fönstren byttes ut i samband med 
ombyggnaden till gymnastiksal. På norra gaveln kompletterades fönstren med tre fönster lika original, fast 
utan spröjs. Vid detta tillfälle byttes även panelen, som dock bibehöll det ursprungliga utseendet.  
Byggnadens kulturhistoriska kvaliteter består i dess historia som en del i den miljö som utformades för 
pappersbrukets anställda, först som intressekontor och sedan som gymnastiksal. Den utgör också en viktig 
miljöskapande del i området kring gamla torget, forsen och Forsebron.  
Karaktärsskapande kvaliteter  
- Hög putsad grund/souterrängvåning.  
- Äldre fönster.  
- Lockpanel.  
- Kraftigt valmat tak täckt med lertegel. 
Rekommendationer  
- Byggnadsvolym bibehålls.  
- Varsamma ändringar med utgångspunkt i originalkaraktär. 
Planförslaget Byggnaden skick har utretts och bedömts vara så 

dåligt att den inte kan bevaras. Den föreslagna 
byggrätten möjliggör en byggnad liknande befintlig 
anpassad i höjd till ny gatunivå, för att möjliggöra 
användning av alla våningar i den blivande 
byggnaden. 
Planbestämmelse f29 anger att:  
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. 
Planbestämmelse f25 anger att:  
Högst två takkupor får uppföras över högsta 
byggnadshöjd. Takkuporna får vardera vara högst 2 
meter breda. 

Planförslagets påverkan  
Rivningen av B217 innebär att en unik byggnad i området försvinner. En ny byggnad tillåts som genom 
föreslagna planbestämmelser kommer att efterlikna B217 i form och volym. Påverkan på omgivande miljö till 
följd av föreslagna planbestämmelser bedöms bli måttlig till följd av rivningen. 
Åtgärder för att minska påverkan  
- 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 
 
 
 

131 (194) 
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

Byggnad 219 

 

Karakterisering och värdering  
Byggnad 219 är den äldsta byggnaden inom bruksområdet och härstammar från Korndals pappersbruk. Den 
är troligen uppförd som tjänstemannabostad till Korndals pappersbruk eller tidigt inköpt för detta ändamål. 
Byggnaden är en av få kvarvarande bostadsbyggnader med direkt koppling till pappersindustrin och visar hur 
tjänstebostäder under 1800-talets första hälft kunde vara utformade. Byggnaden har blivit tillbyggd på 1890-
talet men dess ursprungliga utseende är fortfarande upplevbart. Fönster och panel har också blivit utbytt 
men byggnaden är trots detta att betrakta som välbevarad. Till form, material och funktion ansluter huset till 
den nära liggande bostadsbebyggelsen i Kvarnbyn. Det gör den till en viktig miljöskapande 
övergångsbyggnad mellan industribebyggelsen och den intilliggande Norra Forsåkersgatan.   
Karaktärsskapande kvaliteter  
- Byggnadsvolym.  
- Källarvåning med slammad tegelyta.  
- Locklistpanel.  
- Fönster.  
- Tegeltäckt sadeltak med frontespiser. 
Rekommendationer  
- Byggnadsvolym bibehålls.  
- Varsamma ändringar med utgångspunkt i befintlig karaktär. 
Planförslaget Byggnaden rivs och ersätts av ny väg till skolområdet 

och av skolområdet. 
Planförslagets påverkan  
Rivningen av läkarbostaden innebär att bostadsbebyggelsen försvinner i Forsåkersområdet. Bostäder och 
industribebyggelse berättar tillsammans om livet kopplat till bruksområdet. När planen genomförts finns 
därmed ingen bostadsbebyggelse kvar. Planförslaget bedöms ge stor påverkan på den enskilda byggnaden, 
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för upplevelsen och förståelsen av industrimiljön och för möjligheten att utläsa områdets utbyggnadshistoria 
och byggnadernas sammanhang. 
Åtgärder för att minska påverkan  
Om byggnaden försetts med skydds- och varsamhetsbestämmelser anpassade till dess karaktär och uttryck 
och som säkrat byggnadens bevarande på östra sidan forsen och med relation till Norra Forsåkersgatan. 

 
Byggnader som tidigare rivits och nu ersätts  

På följande sidor redovisas de byggnader inom planområdet som beviljats rivningslov 
under pågående planprocess. Förutom de redovisade byggnadernas enskilda 
kulturvärden så bidrog de till bruksområdets karaktär och miljö varför förslag till 
exploateringen är relevant för bruksområdets kulturvärden. För dessa byggnader 
redovisas endast karaktärsskapande kvaliteter, planförslag, bedömd påverkan och 
förslag på åtgärder för att minska bedömd (negativ) påverkan av planförslaget. 
 

Byggnad 6 

 

Karaktärsskapande kvaliteter  
- Variationen i befintliga volymer och byggnadshöjder.  
- Byggnadskropparnas placering som en del i platsbildningen.  
Planförslaget  Platsen där B6 tidigare stod föreslås bebyggas med två kringbyggda kvarter, nr 

39 och 40, samt åter bli den norra entrén till området. Entrén annonseras 
genom en hög byggnad i kv 40 mot Kvarnbygatan.  
Kvarter 39 vänder nord och västlig fasad mot villa Korndal och omslutande 
park där även B203, Tibellska villan som beskrivs i Forsåkersområdet, 
kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering, 2015, finns. 
Södra fasaden möter bruksområdet. Kvarter 40 möter mot norr Kvarnbygatan. 
Kvarteren föreslås bli mellan sex-sju våningar + indragen våning (och för kv 39 
två våningar i suterräng) mot Kvarnbygatan och parken. Höga byggnaden i kv 
40 vid entréplatsen kan bli 11 våningar.  
Mot industriområdet föreslås kvarteren bli fem-sex våningar + indragen våning 
och en-tre suterrängvåningar. 
Kvarteren förses med utformningsbestämmelsen som reglerar form och volym 
men inte material och kulör. 

Planförslagets påverkan  Det är positivt att entrén till bruksområdet åter annonseras vid Kvarnbygatan.  
De nya kvarteren är stora volymer som genom sin höjd, inte minst mot Villa 
Korndal och omgivande park, riskerar att skära av bruksmiljöns samband. 
Påverkan på bruksmiljön utanför planområdet (parken och villa Korndal) 
bedöms bli stor.  
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Åtgärder för att minska 
påverkan  

I de delar som möter Kvarnbygatan kunde kv 40 plockat upp uttryck från B6. 
Fasadmaterial, kulör, fönstersättning och takform kunde bearbetats för att 
knyta an till den tidigare byggnaden på platsen och till bruksområdet.  
Mot parken och Villa Korndal kunde påverkan minskats genom att bryta upp 
det sammanhängande kvarteret för att möta parken och Villa Korndal på ett 
mer varsamt sätt. Till detta hör även höjden på byggnaderna inom denna del 
av kvarteret som behöver tas ned så att inte kv 39 visuellt dominerar över Villa 
Korndal och skär av bruksområdets kopplingar och sammanhang.  

 

Byggnad 13 

 
Karaktärsskapande kvaliteter  
- Byggnadsvolym  
- Byggnadens lägre höjd i förhållande till byggnad 14  
- Fasad mot byggnad 4  
- Fasad i vitputsad betong4  
- Stora spröjsade järnfönster med symmetrisk placering 
Planförslaget  Den föreslagna byggrätten möjliggör en byggnad med motsvarande fotavtryck 

som den byggnad som nu rivs men som är dubbelt så hög och med möjlighet 
till grönt tak.   
Planbestämmelse f55 anger att: 

 
4 Observera att fasaden är av tegel, inte betong. 
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Byggnaden ska utföras med stora spröjsade fönster med symmetrisk 
fönsterplacering i vitputsad fasad, som anknyter till platsens industriella 
karaktär 
Planbestämmelse f56 anger att: 
Balkonger ska vara indragna från fasad. 

Planförslagets påverkan  
 

Rivningen av B13 innebär att en unik byggnad i området försvinner. En ny 
byggnad tillåts som genom föreslagna planbestämmelser kommer att efterlikna 
B13 i form och uttryck men vara dubbelt så hög och med möjlighet till grönt 
tak. I vyn från Forsebron kommer den tillåtna volymen att förskjuta skalan mot 
byggnad 14. Industribebyggelsens brokighet som ofta lyfts i planförslaget 
slätas ut när variationen i höjd förändras. Byggnad 13 har även haft en 
miljöskapande effekt längs ”gatan” som vuxit fram inom bruksområdet, ett 
förhållande som nu förändras.   
Påverkan på omgivande miljö till följd av föreslagna planbestämmelser 
bedöms bli måttlig till stor. 

Åtgärder för att minska 
påverkan 

Om byggrätten utformats så att den följer nuvarande byggnad, även i höjd och 
utan grönt tak, hade påverkan på byggnad 14 och miljön längs ”gatan” inom 
bruksområdet minskat.  

 

Byggnad 26 

 

Karaktärsskapande kvaliteter  
Exteriör  
- Tegelfasader med varierande utformning.  
- Ankarjärn. 
Planförslaget Platsen där B26 stod utgörs i planförslaget av Vattentorget och  

stråket Diagonalen. 
Planförslagets påverkan  Utbyggnaden av Vattentorget och Diagonalen påverkar inte B26 men 

däremot den sammanhållna miljön som trots rivning av B26 och B19 utgörs 
av B110, B111 och B18. Läs vidare under Slutlig bedömning. 

Åtgärder för att minska 
påverkan 

 
-- 
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Byggnad 222 

 
Karaktärsskapande kvaliteter  
- Byggnadsvolym.  
- Utanpåliggande trapphus.  
- Naturstenssockel.  
- Putsad fasad med bibehållna solbänkar.  
- Fönster.  
- Kraftig murad takfot/gesims.  
- Tegeltäckt sadeltak med frontespiser. 
Planförslaget Platsen där B222 tidigare stod ingår i skoltomten och byggrätten för 

skolbyggnad.  
Planförslagets påverkan  Utbyggnaden av planförslaget påverkar inte B222 som är riven. Byggrätten 

för skolbyggnaden innebär en möjlig volym på totalt 2450 kvadratmeter 
byggnadsarea som kan placeras i direkt anslutning mot Norra 
Forsåkersgatan i en våning med resterande volym i byggrättens södra del i 
fyra våningar.  
Den möjliga volymen medger en byggnad som avviker i miljön och rådande 
byggnadssätt vid Norra Forsåkersgatan och miljön inom riksintresseområdet 
för kulturmiljö. Påverkan av planförslaget bedöms bli stor. 

Åtgärder för att minska 
påverkan  

Föreslagen byggrätt kunde bearbetats så att volymen inte uppfattas som en 
massiv byggnadskropp. Skolbyggnaden kunde försetts med 
utformningsbestämmelser som reglerar material och kulör i förhållande till 
byggrättens sammanhang vid Norra Kvarnbygatan.  
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5.5.3 Slutlig bedömning 

Planförslaget innebär att bruksområdet förändras. Förändring kan ses som en naturlig 
fortsättning på miljöns framväxt och utveckling, men i och med den nu föreslagna 
förändringen skiftar området karaktär. Från ett brokigt industriområde präglat av 
bebyggelse från olika tider och för olika ändamål i produktionen, till ett stadslandskap där 
nya byggnader och byggnadsdelar från samma tid utgör en större andel av bebyggelsen 
än den bevarade men i de flesta fallen mycket förändrade bruksbebyggelsen. 

Planförslaget har positiv påverkan på den del av bruksbebyggelsen vars bevarande 
säkras i förslag till detaljplan. Det är positivt att det möjliggörs för ny och fortsatt 
användning av bebyggelsen. Det är också positivt att byggnaderna förses med 
rivningsförbud och att de får skydds- och varsamhetsbestämmelser. Föreslagen 
skyddsbestämmelse q1 anger att byggnadens industrikaraktär inte får förvanskas. 
Bestämmelsen anger dock inte vad det är som inte får förvanskas (tex takgesims, 
mönstermurning eller specifika fönster). Stenladan, B13, B16 och B17 har sinsemellan 
olika karaktär som på olika sätt speglar tidigare funktioner och tidslager. Byggnaderna har 
hög arkitektonisk kvalitet men av olika karaktär och tål därför olika slags förändringar. De 
enskilda byggnaderna hade tjänat på att få individuellt utformade skydds- och 
varsamhetsbestämmelser som syftar till att tillvarata de olika byggnadernas specifika 
karaktärsdrag och arkitektur, såväl till helhet som till detaljer.  
För de befintliga byggnadsstrukturerna närmast forsen som bevaras genom planförslaget 
föreslås påbyggnad och grönt tak möjliggörs för samtliga. Förutom att förändra volymen 
och uttryck på befintliga byggnader och miljön så ska de bäras av den befintliga 
konstruktionen, alternativt med hjälp av stomförstärkning. Gröna tak förändrar 
takladskapet i området och är en konstruktiv belastning. Planförslaget möjliggör stora 
förändringar som bedöms påverka byggnaderna i sig och deras inbördes relation till 
varandra. Förändringar sker även genom fasadförändringar och rivningar av 
byggnadsdelar. Påverkan till följd av detta har bedömts variera mellan liten, måttlig men 
oftast stor på den industrikaraktär som skydds- och flera av varsamhetsbestämmelserna 
avser att värna.  

Planförslaget medger även rivning av ett antal byggnader av olika karaktär och ursprung. 
Mängden bevarade industribyggnader som rymt olika funktioner för verksamheten och 
bostäder för olika grupper av anställda inom bruket är något som framhålls i både 
Mölndal stads kulturmiljöprogram och i Forsåkersområdet, kulturhistorisk beskrivning och 
byggnadshistorisk inventering, 2015. Bland det byggnadsbestånd som försvinner finns de 
sista bostadshusen inom planområdet. Utanför planområdet finns bostäder för de som 
arbetat i området (Villa Korndal, Tibellska villan och bebyggelsen i Kvarnbyn) men i och 
med rivningen av Läkarbostaden (B219) och den möjliga rivningen av Rudströmska villan 
försvinner mellanskiktet av bostäder knutna till industrin längs forsen. Med rivningen av 
Byggnad 217 försvinner också platsen för fritid. Både bostäderna och fritiden är viktiga i 
förståelsen av bruksområdet som ett helt eget samhälle. När byggnad 13 ersätts av en ny 
byggnad innebär det att den kraftverksbyggnad som under den elektrifierade perioden av 
bruksområdets historia varit själva navet försvinner. Med planförslaget försvinner viktiga 
pusselbitar för att förstå områdets historia och detta kontrasterar mot utgångspunkten att 
tillvarata tidslager och byggnader som speglar tidigare funktioner. Rivningen av 
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bostadsbebyggelsen har bedömts medföra en stor påverkan för områdets kulturhistoriska 
värden. Byggnad 217 ska ersättas av en byggnad som i form och volym knyter an till 
B217 och på så vis även i framtiden stödjer upplevelsen av den samlade kulturmiljön.  

En annan aspekt på rivningarna som planförslaget medger är att de olika 
utbyggnadsbyggnadsperioderna i Forsåkersområdet suddas ut. Av den äldsta 
bebyggelsen, de byggnader som fanns år 1895, fanns inom planområdet tre stycken 
byggnader när planläggningen började, en (B213) finns kvar när detaljplanen genomförts. 
Av byggnaderna som uppfördes mellan åren 1920 och 1946 kommer två att stå kvar (B14 
och B16). Ingen av byggnaderna som tillkom under perioden 1946 till 1977 bevaras. 
Detta utfall kan också relateras till planförslagets utgångspunkter i att tillvarata olika 
tidslager och att medvetet förhålla sig till industrikaraktären. Bruksområdet kommer i 
framtiden att domineras av två tidslager, byggnader som uppfördes mellan åren 1895 och 
1920 och påbyggnader samt nybyggnader från vår tid.  

En ytterligare aspekt av rivningarna är att platsbildningar och stråk som uppstått till följd 
av industrins utveckling och som finns inom området idag går förlorade. Några omformas 
och nya uppstår genom de nya tilläggen som planen medger men några faller bort. Den 
organiskt framvuxna strukturen försvinner inte helt, men den rätas ut i planförslaget. 

De möjliga rivningarna medför att den brokiga industrimiljön med de många tidslagren, 
karaktären i området och de arkitektoniska uttrycken renodlas vilket bedöms innebära en 
stor påverkan på områdets industrikaraktär.  

I detaljplanen styrs utformningen av påbyggnader och tillägg genom planbestämmelsen 
f26. Bestämmelse f26 anger att till- och ombyggnad samt förändring ska utformas med 
hög arkitektonisk kvalitet samt att tillägg inte får uppfattas som dominerande över befintlig 
byggnad. I planbeskrivningens utgångspunkt om hög arkitektonisk kvalitet anges att nya 
tidslager ska ha lika hög arkitektoniks kvalitet som de byggnader som bevaras avseende 
material och omsorg om detaljer, dock regleras inte fasadmaterial, kulörer, 
fönstersättning och liknande. Till de juridiskt bindande planbestämmelserna finns också 
Kvalitetsprogrammet, knutet till detaljplanen via exploaterings- och genomförandeavtal. 
Kvalitetsprogrammets gestaltnings- och kvalitetsprinciper ska vägleda utformningen, 
både för tillägg och nybyggnad, för mer om detta se planbeskrivningen.  
Det kan finnas fördelar med att inte låsa en förändring eller nybyggnad till bestämda 
utgångspunkter men det finns också nackdelar när vissa faktorer som har stor inverkan 
på resultatet lämnas öppna. För en kulturmiljö och byggnader med kulturvärden är det 
ofta hur resultatet blir som avgör om förändringen får positiva, obetydliga eller negativa 
konsekvenser. Att hantera och förutse det som är möjligt och att vara tydlig med 
förutsättningarna kan minska oönskad påverkan. Avsaknaden av en given och beskriven 



 
 
 

 

138 (194) 
 
  

 

 
 
 
 

 

framtid gör även att konsekvensbedömningen i delar blir osäker.  
I planbeskrivningen, som inte är ett juridiskt bindande dokument, står att bedömningen av 
förvanskningen (planbestämmelse q1) ska göras av antikvariskt sakkunnig, men denna 
bedömning ligger på Mölndals stad att göra i bygglovsprövningar under planens hela 
giltighetstid, inte enbart under utbyggnaden av planområdet. I planbeskrivningen står 
också att en sakkunnig ska vara med vid projektering och bedöma åtgärders lämplighet 
relativt de olika k-bestämmelserna. Det står också att ”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 i samband med 
bygglovsprövning och ombyggnadsprojektering.”. Det står även att ”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.” 
Ambitionerna är mycket bra, med rätt kombination av teknisk och antikvarisk kompetens 
och inte att förglömma arkitekt och landskapsarkitekt så finns förutsättningar för att 
förslagen som Mölndals stad får att pröva mot planbestämmelserna blir bra. Men att 
hantera kulturmiljöfrågan på detta sätt är att lämna mycket åt framtiden istället för att 
styra genom detaljplanen. Det kan också bli en utmaning att knyta den goda intentionen 
till detaljplanen under planens giltighetstid.  
I planområdet tillåts nya typer av strukturer. Höga, täta och stora kvarter placeras mellan 
Kvarnbygatan och bruksmiljön. I och med detta uppstår risk för att interna samband och 
kopplingar skärs av inom bruksmiljön, som också finns utanför planområdet, när höga 
och sammanhängande volymer visuellt dominerar över lägre, fristående bebyggelse som 
i mötet mellan kvarter 39 och Villa Korndal med omgivande park.  

Inom planområdet tillåts ett antal höga byggnader. Vid Kvarnbygatan tillåts två höga 
byggnader varav en vid den återinrättade norra entrén till Forsåkerområdet (se Figur 
5-18, avsnitt 5.4 för kvartersnummer). Kvarter 21 och 10 på östra sidan om forsen, 
närmre riksintresseområdet och 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. 

Den sammantagna bedömningen är att planförslaget innebär olika grader av påverkan, 
även positiv, på den samlade kulturmiljön och på enskilda byggnader inom planområdet. 
Den måttliga och stora påverkan sker genom de många rivningarna som detaljplanen 
innebär, flera av påbyggnaderna (se redovisningen av respektive byggnad för vilka 
påbyggnader som bedömts ge stor respektive måttlig påverkan i 5.5.2 Konsekvenser) 
och till följd av de höga, täta och stora strukturer som tillkommer i planområdet. Den 
påverkan som bedömts uppstå innebär att kulturmiljön skadas. Planförslaget bedöms 
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medföra risk att påverka riksintresseområdet för kulturmiljövård, Mölndalsåns 
industriområde och Kvarnbyn [O 29], dels på grund av höga byggnader, dels på grund av 
den nya bebyggelsestrukturen inom riksintresseområdet vid Norra Forsåkersgatan och 
rivningarna som sker till följd av den. Sammantaget bedöms påverkan av planförslaget 
innebära stora konsekvenser för kulturvärden inom planområdet.  

I nollalternativet beskrivs att byggnaderna inte förses med rivningsförbud och inte heller 
med bestämmelser om krav på varsamhet och förbud mot förvanskning av kulturvärden 
om ingen ny detaljplan antas för området. I nollalternativet beskrivs också att det finns en 
stor risk för att de gamla bruksbyggnaderna kommer i konflikt med nya byggnader vid 
exploatering av ny industri i Forsåker och då riskerar att försvinna/rivas. Bedömningen är 
att konsekvensen för bruksmiljöns kulturvärden och de enskilda byggnadernas 
kulturvärden vid ett nollalternativ skulle bli stor. 

Både planförslaget och nollalternativet bedöms ge stora konsekvenser för kulturvärden i 
planområdet men av olika anledningar. Planförslaget innebär rivningar, påbyggnader och 
höga täta och stora strukturer. I nollalternativet finns varken rivningsförbud eller 
bestämmelser för att skydda och värna kulturvärden. 

5.5.4 Åtgärder för att minska påverkan  

I miljökonsekvensbeskrivningens bedömningsskala ingår att bedöma om skyddsåtgärder 
kan begränsa påverkan och konsekvenserna av planförslaget. För kulturmiljö finns inte 
några specifika skyddsåtgärder som kan vidtas för att skydda kulturmiljöns värden vid 
sidan om det som detaljplanen reglerar. Följande är exempel på delar i planförslaget som 
hade kunnat bearbetas ytterligare för att minska (negativ) påverkan från detaljplanen och 
konsekvensen för kulturvärden inom planområdet.  

Planbestämmelserna q och k hade i större utsträckning kunnat fånga det som är 
respektive byggnads eller annan företeelses karaktärsdrag.  

Planbestämmelser k anger ”likvärdigt” och inte ”likt befintligt” vid förändring. Även 
planbestämmelse r reglerar likvärdigt material vid förändring. k-bestämmelserna hade 
kunnat anpassats till respektive byggnad och använt formuleringen ”likt befintligt” där det 
är motiverat. För vissa byggnader är befintliga fönster (till exempel ett specifikt material 
eller dimension på spröjs) viktiga för byggnadens karaktär och kulturvärden, i dessa fall 
borgar ”likt befintligt avseende X” för att nya fönster blir som de befintliga avseende 
relevant aspekt (X) och inte bara liknande vilket ”likvärdigt” möjliggör.   

Portalen som B111 bildar mellan B110 och B18 är en utmärkande struktur och del av 
flera platsbildningar i bruksområdet som hade kunnat säkras eller plockats upp i en ny 
struktur för att stärka kulturmiljöns karaktär.  
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Byggrätterna för påbyggnad skulle kunnat anpassats avseende storlek och utformning i 
relation till befintlig byggnad och minska i antal, detsamma gäller möjligheten att göra 
gröna tak.  

Höga byggnader är inte automatiskt dåliga i en kulturmiljö, men de förskjuter skalan, de 
dominerar på marken genom volym och skugga och i vyer och siktlinjer på grund av sin 
höjd. Utformningen av de höga husen, inte minst fasadernas detaljeringsgrad, kommer bli 
avgörande för påverkan av planens höga byggnader på inom planområdet och framför 
allt på omgivande kulturmiljöer och bebyggelsesammanhang runt forsen. 
Utformningsbestämmelser hade kunnat användas för att eventuellt minska risken för 
påverkan genom att styra material och kulörer.  

Se även redovisningen Åtgärder för att minska påverkan vid respektive byggnad i 5.5.2 
Konsekvenser.  

5.6 Natur 

5.6.1 Förutsättningar 

Inom planområdet är Mölndalsån central och delar området i två delar. Mölndalsån är 
delvis kanaliserad och överbyggd, men i den västra delen utanför planområdet har den 
en mer naturligt och meandrande dragning. I den kanaliserade delen finns inga naturliga 
strankanter utan det är endast i den nedre delen av ån där det idag finns en smal naturlig 
vegetationskant längs med ån. Den naturliga delen av ån är till större delen bevuxen med 
lövskog med en del äldre, grova träd samt några döda almar.  

Norr om ån domineras området av hårdgjorda ytor och gamla fabriksbyggnader. Öppna 
ytor med jord, grus och en vattenfylld grop har skapats efter tidigare rivna byggnader.  

Söder om ån finns öppna gräsmarker samt en gammal fruktodling med ett hundratal 
fruktträd, främst äpple men även päron och plommon.  

De senaste 10 åren har flera naturvärdesinventeringar utförts i området. Dessa 
sammanställs i en samlingsrapport för Naturmiljö för att samtliga underlag ska finnas 
tillgängliga på samma ställe. I samlingsrapporten finns följande inventeringar: 

• Naturvärdesinventeringar vid Forsåker, Mölndal – Inventeringar av insekter, 
fladdermöss, skyddsvärda träd, generella biotopskyddsobjekt samt bäver. 
Naturcentrum AB 2020-03-16 (inventeringar utförda 2017 och 2018) 
(Naturcentrum AB, 2020) 

• Utredning - Artskyddsutredning Detaljplan Forsåker Nordöstra delen, 
Artskyddsutredning för arter skyddade enligt artskyddsförordning §4 och §8. 
Sweco, 2021-05-05 (Sweco, 2021) 

• Ekosystemtjänstanalys – Forsåker, Nordöstra delen, Mölndals stad, Sweco AB  
2021-05-05. (Sweco, 2021) 

• Fågelinventering i Mölndalsån vid Forsåker 2017 – Påverkan av bebyggelse och 
förslag på kompensationsåtgärder, Ornis Pelagicus, Kåre Ström, Rapport nr 
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5/2017. Komplettering framtagen 2018-01-19. (Ornis Pelagicus, Kåre Ström, 
2017) 

• Mölndalsån 2015, bedömning av rådande reproduktionspotential för lax och 
öring, konsekvensbedömning av planerade åtgärder samt förslag på 
fiskevårdande åtgärder, Huskvarna ekologi, 2016-01-28. (Huskvarna ekologi, 
2016) 

• Fågelinventering i Mölndalsån vid Forsåker våren 2015 – Av främst 
vattenanknutna fåglar i f.d. Papyrus bruksområde. Ornis Pelagicus, Kåre Ström, 
Rapport nr 4/2015. (Ornis Pelagicus, Kåre Ström, 2015) 

• Provtagning av bottenfauna och makrofyter i Mölndalsån, Calluna AB, 2015-08-
25 (Calluna AB, 2015) 

• Naturvärden och Äpplen, Forsåker, Mölndals, Underlag för Program, 
Naturcentrum AB 2014-10-10 (Naturcentrum AB, 2014) 

• Inventering av Mölndalsåns strandbrinkar inom Forsåkerområdet, Mölndals stad, 
Norconsult, 2010-08-26. (Norconsult, 2010) 

• Bottenfauna och påväxt – en sammanställning av resultaten under perioden 
1990-2000, Medins sjö- och Åbiologi AB, 2000-11-09. (Medins sjö- och Åbiologi 
AB, 2000) 

• Detaljplan DP1 Forsåker – Bedömningar av MKN, Medins Havs och 
vattenkonsulter AB, 2019-08-08. 

Skyddsvärd natur 

År 2014 utfördes en naturvärdesinventering av Naturcentrum (Naturcentrum AB, 2014) 
som pekar ut områden i Forsåker med höga naturvärden. Totalt pekades 7 naturvärdes-
objekt ut vid inventeringen, se figur 5-32. Ett av områdena (område 3, Mölndalsån) 
bedömdes ha naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) medan de övriga bedömdes ha 
naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Nedan beskrivs vad som fanns vid 
inventeringstillfället och vilka objekt som ligger inom aktuellt planområde. 

Område 1 är ett område med några grova träd (blodbok och lindar). Lindarna bedömdes 
vid inventeringen 2014 vara en allé men i en detaljinventering med fokus på 
biotopskyddade objekt som genomfördes under 2017 och 2018 (Naturcentrum AB, 2020) 
har objektet inte pekats ut som en biotopskyddad allé. Området ligger utanför 
planområdet. 
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Områdena 2 och 4 utgör den närmaste strandzonen till Mölndalsån med varierande 
lövträdsvegetation intill å-kanten. Inslaget av död ved är måttligt och trädbården har en 
avskärmade effekt mellan ån och omkringliggande bebyggelse vilket gynnar både fåglar 
och fisk som rör sig i och längs med ån. Områdena ligger utanför aktuell detaljplan. 

Område 5 är en skogsbevuxen sluttning med en variation av lövträd både i art och ålder, 
bland annat medelgrov lönn, tysklönn och en mycket grov ask. Alm påverkad av almsjuka 
finns också i området. 

Område nr 6 är en gammal trädgård som domineras av främst fruktträd (i synnerhet 
äpplen men även päron och plommon). Träden är gamla och i de flesta fall finns 
håligheter i träden vilket gör dem till gynnsamma miljöer för fåglar och insekter. 
Markskiktet omkring fruktträden utgörs i första hand av kvävepåverkade högörtsängar. 
Det finns även gott om buskage, bärande träd och buskar samt gamla trädgårdsväxter.  

Område 7 ligger i trädgården till Rudströmska villan och innehåller en allé. Allén är 
biotopskyddad och beskrivs vidare i avsnittet Biotopskydd.   

Inventeringen pekar ut flera skyddsvärda träd, alléer, en gammal trädgård med mera. I 
område 2, 4, 5 och 6 finns inslag av de rödlistade arterna skogsalm (akut hotad CR) och 
ask (starkt hotad EN). I område 2 och 4 (utanför aktuell detaljplan) finns signalarten 
krusig ulota (har bytt namn till krushättemossa) och i område 6 finns signalarterna 
gulfotsskölding, flamsprödning och skogslind. 

Förändringar som skett efter att inventeringen gjordes  
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. 
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Figur 5-32 Områden med höga naturvärden 
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Skyddsvärda träd 

I samband med naturinventeringen 2017 samt vid en kompletterande inventering 2018, 
genomförd Naturcentrum AB ,  en riktad inventering för att identifiera värdefulla träd inom 
Forsåkerområdet. I inventeringen ställdes det upp kriterier för att bestämma vilka träd 
som bedöms vara värdefulla. Kriterierna baseras löst på kriterierna i Åtgärdsprogrammet 
för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskap (Naturvårdsverket, 2004). Följande kriterier 
ligger till grund för bedömningen i inventeringen:  

• Rödlistning: Träd av rödlistade arter har värderats något högre än andra träd 
med motsvarande värden.  

• Grovlek: Huruvida trädet är grovt eller ej har bedömts relativt trädslagets 
normala växtsätt. Grovleken har kategoriserats som "klen", "medelgrov", "grov" 
och "mycket grov". 

• Senvuxenhet: Träd som är klena men senvuxna och som bedöms vara mycket 
gamla bedöms som skyddsvärda. 

• Håligheter: Om trädet har stora håligheter bedöms det som värdefullt även om 
det inte uppnår grovlekskriteriet. 

• Hamlingsspår: Spår av tidigare, pågående eller aktiv hamling förhöjer värdet. 
Hamlingen kan förlänga trädets livslängd och ger upphov till håligheter vilket 
främjar den biologiska mångfalden. 

• Associerade arter: Om träden hyser någon form av naturvårdsart, vanligen i 
form av lavar, mossor eller svampar, har detta noterats. 

Vidare har även samtliga träd bedömt skarpt utifrån kriterierna i Åtgärdsprogrammet för 
särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskap (Naturvårdsverket, 2012). Följande kriterier 
ligger till grund för bedömningen i inventeringen: 

• Jätteträd: Träd grövre än 1 meter i diameter (314 cm omkrets) på det smalaste 
stället under brösthöjd. 

• Mycket gamla träd: Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre 
än 140 år. 

• Grova hålträd: Träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 
hålighet i huvudstam. 

Totalt återfanns 38 träd som bedöms värdefulla inom detaljplaneområdet enligt ovan 
nämnda kriterierar. Av dessa bedöms åtta av träden även uppfylla kriterierna för särskilt 
skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet. Samtliga träd som noterades vid 
inventeringen visas i figur 5-33. En beskrivning av varje träd finns i rapporten 
Naturvärdesinventeringar vid Forsåker (Naturcentrum AB, 2020). 
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Figur 5-33 Värdefulla träd 

Förändringar som skett efter att inventeringen gjordes  
Inventeringen gjordes 2018 och efter det har geotekniska stabiliseringsåtgärder utförts i 
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tre områden i Forsåker vilket har gjort det nödvändigt att ta ner flera träd. I samband med 
den första åtgärden gjordes ytterligare en inventering av en arborist som fann två 
skyddsvärda träd som inte redovisats tidigare. Inom planområdet har träd 24 (apel) och 
träd 31 (ask, särskilt skyddsvärd) tagits ner. Även de två nya träden (bok och hästkastanj) 
har tagits ner. 12:6 samråd genomfördes med Mölndals stad inför åtgärden. Efter att 
stabiliseringsåtgärderna utförts finns inga skyddsvärda träd kvar inom planområdet. Flera 
värdefulla träd finns. 

Biotopskydd 

Totalt finns det 6 biotopskyddade alléer inom planområdet, se figur 5-34.  
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Figur 5-34 Biotopskyddade alléer inom planområdet 

 



 
 
 

 

148 (194) 
 
  

 

 
 
 
 

 

Allé nr 1 är en enkelsidig allé som består av cirka 15 medelålders lindar, uppskattningsvis 
mellan 40-100 år gamla, som står mellan Kvarnbygatan och gatan som heter Alléen, se 
figur 5-35. Träden saknar håligheter och epifytfloran är trivial. Vid 
naturvärdesinventeringen 2017 bedömdes allén ha ett visst värde. Allén är totalt cirka 
140 meter lång och trädens diameter i brösthöjd varierar mellan 10-85 cm.   

 
Figur 5-35 Biotopskyddad allé 1 längs med Kvarnbygatan 

Allé nr 2 som är en enkelsidig allé står längs med Kvarnbygatan/parkeringsplatsen vid 
Villa Korndal och består av sex medelålders-äldre oxlar, fyra äldre hästkastanjer och två 
äldre lindar, se figur 5-36. Hästkastanjerna och lindarna är relativt grova och en av häst-
kastanjerna har mindre håligheter. Allén är cirka 70 meter lång och diametern på träden 
varierar mellan cirka 45-70 cm. Träden som står längt österut tenderar att vara lite 
mindre/yngre än de västra.   
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Figur 5-36. Biotopskyddad allé 2 längs med Kvarnbygatan och parkeringsplatsen vid Villa 
Korndal. 

Allé nr 3 ligger norr om Rudströmska villan, vid den så kallade Stenladan. Det är en 
enkelsidig allé bestående av cirka 20 medelålders lindar med hamlingsspår längs med en 
gammal väg, se figur 5-37. Allén är cirka 80 meter lång och trädens diameter varierar 
mellan 25-45 cm. 
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Figur 5-37 Biotopskyddad allé 3 norr om Rudströmska villan. 

Allé 4 är enkelsidig och består av 10 medelålders oxlar och allé 5 är enkelsidig och består 
av 12 träd, oxlar, lind och kastanj. Båda alléerna kommer att bevaras och beskrivs därför 
inte närmare här. 

Allé 6 ligger i den södra delen av området och är en enkelsidig allé (nr 6) som består av 
16 medelålders lindar i vinkel längs Brännåsvägen samt en gångstig inne i området, se 
figur 5-38. Samtliga träd bär hamlingsspår och träden längs med Brännåsvägen var i 
aktiv hamling, tills nyligen. Vissa av träden har smärre håligheter och epifytfloran är trivial. 
Allén bedöms i naturinventeringen 2017 ha visst naturvärde. Allén är cirka 240 meter lång 
varav cirka 120 meter går längs med Brännåsvägen och cirka 120 meter går längs med 
en gångstig inne i Forsåkerområdet. Träden har en diameter runt 35-65 cm varav två är 
över 50 cm i diameter.  

Utmed allé 6 präglas omgivningen av större extensivt skötta gräsytor med kvarstående 
fruktträd, den intilliggande Brännåsvägens trafikrum samt villaträdgårdar på motstående 
sida Brännåsvägen. De flesta av träden inom allé 6 hamnar utanför planområdet. Tre träd 
ligger inom den aktuella detaljplanen.  
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Figur 5-38 Biotopskyddad allé nr 6 längs med Brännåsvägen samt gångstig i parken. 

Fridlysta arter och rödlistade arter 

Växter 

I samband med rivningen av fabriksbyggnader har en fröbank aktiverats i marken vilket 
gett upphov till att den rödlistade och relativt ovanliga arten bolmört (starkt hotad EN) har 
börjat växa. Vid fältbesöket i september 2017 noterades 34 plantor, se figur 5-39. Fröerna 
från bolmört kan bevaras i jorden under lång tid för att sedan gro när det blir någon typ av 
störning av jordmånen. Tidigare var arten vanligt förekommande, men har blivit allt mer 
sällsynt. Bolmört är giftig och illaluktande. 
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Figur 5-39 Bolmört och murgröna 

Vid fältbesöket noterades också tre fynd av murgröna inom inventeringsområdet se figur 
5-39. Murgröna är fridlyst i Västra Götalands län enligt 8§ artskyddsförordningen vilket 
innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada 
exemplar av växten, samt ta bort eller skada frön eller andra delar. Två fynd bedöms 
omfattas av fridlysningen men ligger utanför aktuellt detaljplaneområde. En planta av 
murgröna hittades i trädgården vid Rudströmska villan. Detta exemplar bedöms inte 
omfattas av fridlysningen då den växer i en trädgård och troligtvis är en planterad 
trädgårdsväxt, då platsen den växer på inte är ett typiskt område för en vild murgröna.  

 



  

   

 
 
 
 

153 (194) 
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

Fåglar 

Fåglar har inventerats vid två tillfällen vid Forsåker, en gång under 2015 (Ornis Pelagicus, 
Kåre Ström, 2015) och en gång under 2017 (Ornis Pelagicus, Kåre Ström, 2017). 
Sammanlagt noterades 58 olika arter vilket är ett relativt högt artantal med tanke på 
områdets placering och nu gällande markanvändning. Tidigare observationer 
rapporterade till artportalen har varit väldigt begränsade då Forsåker under en lång tid 
varit ett inhägnat industri- och bruksområde. Under de senaste åren har även miljön inne i 
området väsentligt förändrats i samband med rivning av gamla industribyggnader, 
avröjning och avplaning av markytor och upphörd hävd i till exempel fruktträdgården.  

Alla arter som identifierades vid inventeringarna 2015 och 2017 redovisas i bilaga till 
inventeringarna. Samtliga vilda fåglar är skyddade enligt 4§ artskyddsförordningen, men 
enligt kap 2.1 i Handboken för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket, 2009), anges att 
”rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i 
skyddsarbetet.”. Efter ett samrådsmöte mellan Forsåkerprojektet och Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län (2018-11-07) skickades en lista på de prioriterade fågelarter som 
skulle kunna beröras av detaljplanen från Länsstyrelsen till den representant på Mölndals 
stad som ansvarar för planen (mail skickat 2019-03-25). Listan är baserad på vilka arter 
som observerats vid fågelinventeringen samt vilka av dessa som är listade i 
artskyddsförordningen, rödlistade eller visar på nedåtgående trend och bedöms som 
prioriterade arter. Som underlag användes 2015 års rödlista.  

Följande arter listades: 
• Kungsfiskare 
• Gråtrut 
• Gröngöling 
• Hussvala 
• Stare 
• Gulsparv 
• Göktyta 
• Tornseglare 
• Järnsparv 

 
De två första arterna, kungsfiskare och gråtrut bedöms endast vara tillfälligt förbiflygande 
medan övriga bedöms kunna finnas stadigvarande i området.  

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. Dessa tre 
områden beskrivs nedan och visas i figur 5-40. Två av områdena ligger helt eller delvis 
inom planområdet. Det tredje området ligger strax utanför planområdet.  
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Figur 5-40 Översikt över viktiga miljöer för skyddade arter inom Forsåkerområdet 

Industrikärnan 

Området Industrikärnan ligger inom planområdets norra del och består av gamla 
industribyggnader. Industribyggnaderna ligger främst på den norra sidan av Mölndalsån 
och härstammar från pappersindustrin som bedrivits i området och har succesivt uppförts 
sedan 1800-talet.  
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Industrikärnan har värden för fåglar som är knutna till mänskliga strukturer och 
byggnader, till exempel hussvala och tornseglare. 

Fruktträdgården  

I den södra delen av planområdet finns idag gammal trädgårdsmark som domineras av 
fruktträd, främst äpplen men även päron och plommon. Träden är gamla, ofta grova och i 
de flesta fallen finns det vissa håligheter i träden. Fältskiktet består främst av kväve-
påverkade högörtsängar med bredbladiga gräs och älgört och det finns gott om buskar 
och träd, till exempel oxel, hagtorn och björnbär. Området bedöms i fågelinventeringen 
(Ström, 2017) vara ett värdefullt område för bland annat gröngöling, stare och gulsparv. 

Kantmiljön runt nedre delen av Mölndalsån (utanför aktuellt planområde). 

I de nedre delarna av åns sträckning, utanför aktuellt planområde, har å-fåran en mer 
naturlig utbredning än inom detaljplaneområdet och omges av strandskog på båda 
sidorna med vegetation som hänger ut över vattenytan. Den nedre delen av Mölndalsån, 
som anses viktig för fågellivet i området, ingår inte i aktuellt planområde men beskrivs här 
på grund av dess värde för fåglar. Flera fågelarter använder strandskogen för både 
födosök, skydd och reproduktion. Bland annat bedöms strandskogen vara en av de 
viktigare miljöerna inom området för gröngöling och stare. I den naturliga delen är 
strandvegetationen även ett viktigt spridningsstråk för fåglar i ett annars exploaterat och 
öppet landskap. 

I delar av området vid Mölndalsån har geotekniska stabiliseringsåtgärder utförts. Arbeten 
relaterade till miljödom för ombyggnation av Mölndalsån har påbörjats och kommer att 
pågå under de närmsta åren inom samma område. Åtgärderna kommer påverka 
vegetationen längs med ån. Avsikten är dock att området ska återplanteras och 
återetablera sig som naturmark så snart som möjligt, vilket också regleras i miljödomen. 
Även om det kommer ta tid innan återplanteringen fullt har etablerat sig och skapat 
samma naturvärden som fanns innan avverkning, innebär den etappvisa återplanteringen 
ändå att vissa naturvärden återställs direkt i form av skuggning, skydd och liknande, vilket 
har betydelse för fåglarna. 

Fladdermöss 

Vid inventeringen 2017 utfördes en inventering av fladdermöss i området. Vid 
inventeringen noterades sju säkra arter, se  

tabell 5-9, varav fyra av dessa var kraftigt dominerande. 
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Tabell 5-9. Noterade fladdermusarter 

Art Miljö 
Vattenfladdermus* Främst Mölndalsån längst nedströms i inventeringsområdet och 

vissa fynd i fruktträdgården. 
Dvärgpipistrell* Hela området. 
Nordfladdermus* Hela området 
Större brunfladdermus* Fruktträdgården och Mölndalsån 

Gråskimlig fladdermus Hela området 
Mustasch-/tajgafladdermus Fabriksbyggnaderna längs norrut. 
Brunlångöra Vid privatvägen nära stora villan. 

* Dominerande arter inom inventeringsområdet. 

I fruktträdgården och i nedre delen av Mölndalsån observerades flera jagande 
fladdermöss. Inom Forsåkerområdet är dessa de mest värdefulla miljöerna för 
fladdermöss, men då trädgården inte är i drift och då det finns få parkstrukturer i 
närområdet bedöms områdena endast ha måttligt värde för fladdermössen.  

Vid ån intill de gamla fabriksbyggnaderna fanns glest med fladdermöss och vid den 
öppna gräsmarken söder om fruktträdgården observerades få fladdermöss varför 
områdena inte bedöms vara särskilt värdefulla för fladdermöss. Inga kolonialister kunde 
hittas inom området vid inventeringen. 

Insekter  

Vid inventeringen av Naturcentrum under 2017 (Naturcentrum AB, 2020) utfördes 
inventeringar av flera insektsgrupper (vedlevande skalbaggar, dagfjärilar, nattfjärilar och 
gaddsteklar). Fullständiga artlistor går att hitta i inventeringsrapporten.  

Sammanfattningsvis visar inventeringen att majoriteten av fynden av vedlevande 
skalbaggar var av trivial eller mycket trivial karaktär och de enstaka intressanta 
naturvårdsarterna som noterades levde i ihåliga träd i fruktträdgården. Det låga artantalet 
och vilka arter som återfanns kopplat till de biotoper som finns i området visar en svag 
kontinuitet både inom planområdet och gentemot det omgivande landskapet. 

Vad gäller dagfjärilar och gaddsteklar så hittades vid inventeringen ett mycket lågt 
artantal av respektive klass (11 stycken dagfjärilar respektive 7 stycken gaddsteklar) 
vilket är ett väldigt lågt antal arter i denna typ av öppen mark. Arterna som noterades var 
av mycket trivial karaktär och hör till de vanligaste arterna i Sverige. Då även antalet 
individer av varje art var lågt och inga parasiter kunde noteras på gaddsteklarna så 
bedöms området ha ett lågt värde som både fjärilsmiljö och gaddstekelmiljö. 

Vid inventeringen av nattfjärilar noterades 195 arter och över 800 individer. Artfynden av 
nattfjärilarna var även de överlag triviala och inga fysiska fynd av rödlistade arter hittades 
vid inventeringen. De flesta arterna som återfanns är knutna till gräsmarkerna och 
äppelträdgården i den södra delen av området. Två ovanligare arter (vitryggsbrokmal och 
svarthövdad gräsmal) samt säkra spår från larven av den rödlistade arten 
skogsalmsdvärgmal (nära hotad) noterades däremot under inventeringen. 
Skogsalmsdvärgmalen är knuten som namnet antyder till skogsalm och hotas av det 
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minskade antalet skogsalmar kopplat till almsjukan. De mer ovanliga arterna som hittades 
är knutna till fruktträden i äppelträdgården samt till skogsalmarna i området.  

Ekosystemtjänster 

En ekosystemtjänstanalys har tagits fram för hela Forsåkerområdet (Sweco, 2021). Syftet 
med analysen är att synliggöra vilka ekosystemtjänster som finns i området idag. Under 
kapitel 5.6.2 Konsekvenser kommer detaljplanens påverkan på de funna 
ekosystemtjänsterna att beskrivas.  

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, se 
vidare i ekosystemtjänstanalysen (Sweco, 2021). 

Inom Forsåker identifierades 15 olika ekosystemtjänster;  

• fyra stödjande (Biologisk mångfald, Värdefulla naturtyper, Ekologiskt samspel 
och Livskraftiga ekosystem i marken),  

• sex reglerande (Flödesreglering och vattenmagasinering, Klimatreglering och 
skydd mot extremväder, Vattenrening, Pollinering, Luftrening och Bullerreglering)   

• en producerande (Livsmedel)  

• fyra kulturella (Rekreation och hälsa, Sinnliga upplevelser, Sociala interaktioner 
och Naturpedagogik).  

Kort beskrivs de ekosystemtjänster som finns i Forsåker i tabell 5-10. Mer detaljerade 
beskrivningar och analyser av ekosystemtjänsterna finns i ekosystemtjänstanalysen 
(Sweco, 2021). Ingen av ekosystemtjänsterna har idag en stark status/roll inom området 
utan de är klassade som medel till svag status.  
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Tabell 5-10. Kort beskrivning av de ekosystemtjänster som identifierats i Forsåker. 

Ekosystemtjänst Exempel på funktion Nuvarande 
värde 

Kategori 

Biologisk mångfald Stort och varierat växt- och djurliv. Viktigt 
för stabila ekosystem som då klarar 

förändringar bättre. 

Svag Stödjande 
 

Värdefulla naturtyper Livsmiljö för djur och växter. Medel 
Ekologiskt samspel Relationerna mellan olika arter, 

funktioner och nivåer i ekosystemen 
byggs upp och är beroende av varandra. 

Medel 

Upprätthållande av 
markens bördighet 

Insekter och bakterier möjliggör 
förmultning där näringsämnen och 
organiskt material blir tillgängligt. 

Svag 

Flödesreglering och 
vattenmagasinering 

Stoppar upp vattenflöden så de kan 
infiltrera, avdunsta och renas. 

Medel Reglerande 
 

Klimatreglering och 
skydd mot extremväder 

Vegetation ger bland annat skugga, tar 
upp koldioxid, reglerar luftfuktighet och 

dämpar vindar. 

Medel 

Vattenrening Föroreningar tas upp, filtreras och 
sedimenteras från vatten på naturligt 

sätt. 

Medel 

Pollinering Bin och andra insekter pollinerar och 
möjliggör växters produktion och 

fortlevnad. 

Svag 

Luftrening Växter tar upp partiklar via absorption 
och även späda luftföroreningar genom 

att skapa turbulens. 

Medel 

Bullerreglering Vegetation och vatten dämpar ljud. Medel 
Livsmedel Produktion av exempelvis växter, bär, 

frukt, grönsaker, kött, nötter, 
dricksvatten, material (tyg, timmer, 

foder) och energi. 

Svag Producerande 

Rekreation samt mental 
och fysisk hälsa 

Vistelse i grönområden och parker ger 
möjlighet till träning och reducerar 

stress. 

Svag Kulturella 
 

Sinnliga upplevelser Ljudet av fågelsång, doften av blommor 
och synintryck. 

Svag 

Sociala interaktioner Mötesplatser och sociala aktiviteter 
främjas i naturen. 

Svag 

Naturpedagogik Lärande och lek i park och vatten ger 
insikt om sammanhang i naturen och 

dess funktion. 
Värdet i naturen är även viktiga för flera 

kulturer och religioner. 

Svag 

5.6.2 Konsekvenser 

Skyddsvärd natur 

Naturvärdesobjekt 6 (fruktträdgården) kommer att försvinna helt när detaljplanen byggs. 
Mölndalsån (objekt 3) kommer att påverkas inom planområdet i och med att 
övertäckningen som finns idag kommer att öppnas upp. Detta har även hanterats i 
erhållet tillstånd för vattenverksamhet (Mål nr M 4861-16). Planförslaget bedöms inte 
orsaka några konsekvenser för åns naturvärden, varken positiva eller negativa, då ån 
utgörs av en slät betongränna. 
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Område 7 (Rudströmska villan och Stenladan) kommer både att utvecklas och bevaras. 
Vid Rudströmska villan planeras för en förskola. De stora träden och den stora allén som 
finns där idag kommer att bevaras, men området kommer få en annan typ av exponering 
för mänsklig aktivitet i och med att det planeras för en förskola, vilket har en viss störande 
effekt på naturlivet. Trädgården vid Stenladan kommer att kunna bevaras. I och med att 
stora delar av de objekt som pekats ut vid naturvärdesinventeringen kommer att försvinna 
bedöms konsekvenserna för värdefulla naturmiljöer i planområdet bli stora. Områdena 
som försvinner/påverkas har naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde).  

I nollalternativet är det mycket troligt att området kommer att utvecklas och bebyggas 
ytterligare. Detta kommer att innebära en påverkan på naturmiljön i och med att mark tas 
i anspråk. Konsekvenserna av nollalternativet bedöms kunna bli små till måttliga för de 
värdefulla naturområdena i området.  

Värdefulla träd 

Detaljplanen innebär att fruktträdgården bebyggs med bostäder. Inom detaljplaneområdet 
finns tjugotalet värdefulla träd. Majoriteten av de värdefulla träden är gamla fruktträd 
(aplar) i fruktträdgården. Träden är medelgrova till grova och det finns vissa håligheter i 
dem. 

Av de fyra träden som inte är fruktträd finns tre (nr 32-34) i trädgården till Rudströmska 
villan, vilka även är en del av en biotopskyddad allé. Det fjärde trädet, träd nummer 31, 
låg intill den kanaliserade delen av Mölndalsån och var en ask som är rödlistad som 
starkt hotad (EN). Trädet uppfyllde även kriterierna för särskilt skyddsvärda träd då det 
var ett mycket grovt träd. Asken togs ner 2021 i samband med geotekniska 
stabiliseringsåtgärder som behövde utföras för att förhindra skred. 12:6 samråd 
genomfördes med Mölndals stad inför åtgärden. 

Träden som står inne vid Rudströmska villan (tre stycken) kommer att bevaras. Tomten 
ska användas till skolfastighet och det bedöms även som möjligt att bevara träden även 
under byggtiden.  

I fruktträdgården kommer alla träd tas ner då nästan hela området kommer bli vägar eller 
bostadskvarter, se figur 5-41.  
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Figur 5-41 Värdefulla träd utpekade vid naturvärdesinventeringen 2017-2018 inom Forsåker. 

Inom planområdet planeras det att nya gator ska utformas som gröna gränder med träd 
och vegetation vilket kommer göra att det finns grönska även i ett utbyggt Forsåker. Dock 
kommer de nya gröna gränderna och träden där vara betydligt yngre och inte ha 
värdefulla håligheter i samma omfattning som de träd som står i området idag.  

Konsekvenserna för de värdefulla träden i området kommer att bli stor då de flesta träden 
kommer att försvinna i samband med exploatering och markarbeten.  
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I nollalternativet är det troligt att området kommer att utvecklas och bebyggas. Påverkan 
på träd är trolig, men det är svårt att bedöma hur stor den påverkan blir, vilket främst 
beror på vad som händer med Fruktträdgården. Om Fruktträdgården exploateras blir 
konsekvenserna likvärdiga med konsekvenserna för planförslaget för de värdefulla 
träden.   

Biotopskydd 

En dispensansökan för intrång i objekt som omfattas av generellt biotopskydd ska skickas 
in till Länsstyrelsen. Dispens har beviljats tidigare för alléerna i Forsåker, men ändringar i 
detaljplanegränsen och nya förutsättningar för en stödmur vid allé 2 har gjort att en 
förnyad dispensansökan kommer att lämnas in. Ansökan skickades in för att säkerställa 
att projektet har tillåtelse att utföra de arbeten som krävs inom detaljplanen. Nedan 
sammanfattas vilken påverkan samt konsekvenser som förväntas som en följd av 
detaljplanen, vilket också har beskrivits i dispensansökan. Påverkade alléer visas i figur 
5-43. 

Hela allé 1 kommer behöva tas ner då träden bedöms stå för nära kommande kvarter för 
att de ska vara möjliga att spara i befintligt utförande. Avståndet mellan centrum för 
trädstam och kvartersgräns är endast 2,5–3 meter. Detta uppdagades vid en 
kontrollmätning som utfördes i syfte att utreda möjlighet att bevara allén. Schakt för 
grundläggning av byggnaderna innebär att marken påverkas minst 3,5 meter från 
kvartersgräns vilket innebär att hela stammen står inom schaktområdet. 

I allé 2 kommer de sex oxlarna i den nordöstra delen av allén att påverkas av 
planförslaget. Trädens placering står i konflikt med en justerad sträckning av 
Kvarnbygatan, samt en ny gata som ansluter ner mot det nya planområdet. Träden 
behöver tas ned när stödmuren som stabiliserar upp jorden runt träden justeras och rätas 
upp. Övriga träd ligger utom påverkan och blir kvar.  

Allé 3 kommer att behöva tas ner i sin helhet då marken där träden står idag kommer att 
behöva sänkas. Sänkningen av marken är nödvändig för att klara av att möjliggöra 
vägsträckningar inom planområdet. Träden påverkas även av nya kvarter samt gator och 
gång- och cykelväg som ska anläggas i det läge som allén har idag.  

Delar av allé 6 är i konflikt med kommande kvarter (skola, bostäder, centrumbebyggelse 
samt huvudgatan Diagonalen) och kommer att behövas tas ned. För den bevarade delen 
kommer åtgärder vidtas för att den inte ska skadas av anläggandet av nya gångbanor 
och byggnation av nya kvarter. Den justerade plangränsen innebär att samtliga träd, utom 
tre, ligger utanför planområdet, se figur 5-43. De tre träden inom plangränsen, som 
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samtliga är lindar kommer att behöva tas ned. De träd i allén som ligger utanför 
planområdet kommer att hanteras i en annan plan. 

 

 
Figur 5-43 Påverkade alléer som det sökts dispens för från generella biotopskyddet. 

Totalt bedöms 44 träd behöva tas ner och ersättas som en följd av detaljplanen. Vissa av 
träden har smärre håligheter och epifytfloran är trivial. I ansökan om biotopskyddsdispens 
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ska träden kompenseras med minst lika många träd inom planområdet eller i anslutning 
till planområdet.  

Konsekvenserna av planförslaget bedöms bli måttligt negativ gällande alléerna. Att 
påverkan bedöms som endast måttlig när stor del av alléerna försvinner beror på att 
skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder kommer att vidtas inom området. Nya träd 
kommer att planteras, men dessa är yngre och saknar till exempel värdefulla håligheter.  

Även vid ett nollalternativ är det troligt att alléerna på något sätt påverkas då någon form 
av markanspråk är att förvänta vid en framtida exploatering. Eventuellt blir det lättare att 
ta hänsyn till alléerna i nollalternativet om exploateringen sker under en längre tid, men 
samtidigt behövs en hel del mark för infrastruktur i området. Vilka alléer och i vilken 
omfattning som alléerna skulle påverkas går inte att säga idag, men biotopskyddsdipens 
kommer att behövas även i nollalternativet, så det är troligt att kompensationer kommer 
att ske om alléerna påverkas. Konsekvensen av nollalternativet bedöms kunna bli små till 
måttligt negativa. Bedömningen är osäker då det är svårt att veta i vilken omfattning 
alléerna kan påverkas.  

Fridlysta arter och rödlistade arter 

Den rödlistade arten bolmört har hittats i flera exemplar inom planområdet som kommer 
att bebyggas. I och med att den är giftig och illaluktande bedöms det inte önskvärt att 
bevara arten inom planområdet.  

En artskyddutredning för de fridlysta och skyddade arterna enligt artskyddsförordningen 
har tagits fram för att utreda detaljplanens påverkan på arterna. Artskyddsutredningen har 
samråtts med Länsstyrelsen vid ett kommunsamråd (mars 2020). I utredningen har 
påverkan på växten murgröna och fåglarna gröngöling, hussvala, stare, gulsparv, göktyta 
tornseglare och järnsparv utretts. Detaljerade artbeskrivningar och antal påverkade 
individer finns redovisade i den fullständiga artskyddsutredningen (Sweco, 2021). 

Sammanfattningsvis kommer detaljplaneområdet att påverka skyddade arter.  

Fruktträdgården kommer till stor del att bebyggas med bostadskvarter. Påverkan på 
arterna har endast utretts utifrån denna detaljplan samt påverkan från andra kommande 
detaljplaner inom samma område. Påverkan har även bedömts för de åtgärder som 
utförts i förtid inom befintlig detaljplan. Området runt den naturliga delen av Mölndalsån 
ingår till exempel inte i denna detaljplan men kommer omfattas av kommande planer 
(detaljplan 1B). 

I den utförda artskyddsutredningen (Sweco, 2021) bedöms hur de kommande arbetena 
kan påverka respektive arts gynnsamma bevarandestatus och kontinuerliga ekologiska 



 
 
 

 

164 (194) 
 
  

 

 
 
 
 

 

funktion. Den planta av murgröna som växer inom Rudströmska villan har bedömts vara 
en trädgårdsväxt, vilket innebär att den inte omfattas av fridlysningsbestämmelserna. 
Övriga plantor ligger utanför detaljplaneområdet och bedöms inte påverkas av planen.  

Gröngöling 

Detaljplanen innebär att fruktträdgården (figur 4-42), som är värdefullt för gröngölingen, 
kommer bebyggas med bostäder. I området längs med Mölndalsån och inom vissa delar 
av fruktträdgården som ligger utanför detaljplanergränsen kommer arten fortsättningsvis 
att kunna vistas. Idag är Forsåkerområdet möjligtvis en del av ett revir som antagligen 
breder ut sig över kommunen upp mot Gunnebo slott/Stensjön, Änggårdsbergen eller 
söderut mot Lindome/Sandsjöbacka. Utsökningen i Artportalen tyder på att det finns goda 
miljöer för gröngölingen både gällande födosöksområden och häckningsområden åt alla 
väderstreck från Forsåker. Detta medför att den miljö som finns inom planområdet inte 
bedöms vara avgörande för om arten fortsatt ska kunna häcka i Mölndals kommun. 
Bedömningen är att artens gynnsamma bevarandestatus eller artens kontinuerliga 
ekologiska funktions inte kommer påverkas på vare sig lokal, regional eller nationell nivå. 

Hussvala 

Arten är främst knuten till urbana miljöer. Viktiga miljöer för hussvalan inom 
industrikärnan kommer att försvinna som en följd av den nya detaljplanen. Vid 
utsökningen av arten på Artportalen visas det att liknande typ av bebyggelse som 
Industrikärnan och som är viktig för artens häckning finns i det angränsande området 
Kvarnbyn och även på andra ställen i kommunen. Hussvalan kommer även 
fortsättningsvis att kunna födosöka i anslutning till Mölndalsån. Bedömningen är att artens 
gynnsamma bevarandestatus eller artens kontinuerliga ekologiska funktion inte kommer 
påverkas på vare sig lokal, regional eller nationell nivå. 

Stare 

I och med att fruktträdgården och gräsområdena i Forsåker försvinner bedöms det i 
fågelinventeringen (Ornis Pelagicus, Kåre Ström, 2017) som troligt att staren kommer 
försvinna som häckfågel i området. Det finns en viss möjlighet att arten kan finnas kvar i 
området för till exempel födosök vid Mölndalsån då detta bevaras och de delar som 
påverkats av arbetena med Mölndalsån har börjat återetablerats. 

Vid utsökningen av arten på Artportalen syns det tydligt att det finns mycket miljöer runt 
omkring Forsåker, både i Mölndals stad och i omkringliggande kommuner, som är 
lämpliga för arten. Även om det häckande paret som eventuellt har revir i 
Forsåkerområdet inte kommer vilja vara kvar är det troligt att de kommer att hitta andra 
platser att häcka på relativt nära Forsåker.  

Bedömningen är att artens gynnsamma bevarandestatus eller artens kontinuerliga 
ekologiska funktion inte kommer påverkas på vare sig lokal, regional eller nationell nivå. 

Gulsparv 

De naturmiljöerna som försvinner i och med detaljplanen bedöms inte vara artens primära 
häckningsmiljöer. Arten kommer fortsättningsvis kunna födosöka i anslutning till 
brynmiljön vid ån som bevaras. Vid sökningar på arten i Artportalen bedöms det finnas 
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betydligt större och bättre ytor av artens primära levnadsmiljöer i jordbruksmarkerna 
längre söderut. Forsåker och fruktträdgården bedöms således inte vara av stor vikt för 
artens bevarande i kommunen. 

Bedömningen är att artens gynnsamma bevarandestatus eller artens kontinuerliga 
ekologiska funktion inte kommer påverkas på vare sig lokal, regional eller nationell nivå. 

Göktyta 

I området är det främst de äldre lövträden med håligheter samt de öppna miljöerna vid 
fruktträdgården som nyttjas för födosök som bedöms vara intressanta för arten. Dessa 
kommer till stor del att försvinna. Vid sökningar i Artportalen kan det utläsas att liknande 
och bättre livsmiljöer för göktytan finns i relativt stor omfattning i närheten vid både 
Gunnebo slott/Stensjön/Rådasjön samt söderut vid Sandsjöbacka. Mellan västra och 
östra Mölndal bedöms arten även fortsättningsvis kunna röra sig då stora delar av 
Mölndal är bebyggt med villaområden med stor andel insprängd grönska på tomterna. 
Det finns även möjlighet för arten att nyttja Mölndalsån och Balltorpsbäcken/Storån för att 
ta sig mellan dessa områden, då vattendragen knyter samman dessa.  

Trots att fruktträdgården försvinner på grund av detaljplanen bedöms inte artens 
gynnsamma bevarandestatus och kontinuerliga ekologiska funktion påverkas på vare sig 
lokal, regional eller nationell nivå då Forsåker är en väldigt liten del av den miljö som 
arten bedöms kunna använda i Mölndal som stort. 

Tornseglare 

I området bedöms arten vara knuten till byggnaderna i Industrikärnan där det finns 
lämpliga håligheter där arten enkelt kan flyga in och ut. Det finns även äldre träd med 
håligheter i anslutning till grönområdena vid Mölndalsån och Rudströmska villan. Vid 
sökning i Artportalen kan utläsas att arten är relativt vanligt förkommande i Mölndals 
kommun och de närmaste kommunerna (Göteborg, Härryda och Kungsbacka 
kommuner). Det finns flera fynd av arten inne i Göteborg, framför allt i området kring 
Majorna och Kungsladugård, men även upp emot Gunnebo och Mölnlycke. 

Artens gynnsamma bevarandestatus och kontinuerliga ekologiska funktion bedöms inte 
påverkas vare sig på lokal, regional eller nationell nivå. Forsåker är en liten del av den 
miljö som arten bedöms kunna använda i Mölndal och närliggande områden.  

Järnsparv 

I området bedöms arten vara knuten till buskskikt i brynmiljön mellan naturmarken vid 
Mölndalsån och äppelträdgården, samt enstaka buskage i äppelträdgården. Artens 
möjlighet att finnas kvar i området efter byggnationen bedöms som god då brynzonen 
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mellan Mölndalsån och detaljplanen kommer finnas kvar. Även i stort i Mölndals kommun 
finns många områden med miljöer som arten kan nyttja. Mot Enerbacken och Gunnebo 
finns mycket lövskogsområden som är utpekade i lövskogsinventeringen och vid 
Gunnebo finns även en del äldre parkmiljöer. Söderut breder jordbrukslandskapet med 
anslutande skogsmarker ut sig och inne i Mölndal finns mycket villaområden med 
trädgårdar.  

Bedömningen är att artens gynnsamma bevarandestatus eller artens kontinuerliga 
ekologiska funktion inte kommer påverkas på vare sig lokal, regional eller nationell nivå 
då det finns stora områden med tillgängligt habitat även om fruktträdgården försvinner. 

Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna för fridlysta eller rödlistade fåglar som 
måttliga och negativa inom planområdet. Livsmiljöer som Fruktträdgården kommer att 
försvinna vilket påverkar fåglarnas möjlighet att uppehålla sig i Forsåker. Det är också 
negativt eftersom det bidrar till att fåglarnas livsmiljöer totalt sett krymper.   

Konsekvenserna för fågelarterna som sådana bedöms som små då det finns goda 
livsmiljöer för fåglarna i närområdena. 

Bolmört 

Planen kommer att påverka den rödlistade arten bolmört. Konsekvenserna bedöms bli 
stor inom planområdet för då arten troligtvis kommer att försvinna. 

Insekter 

Insektsvärdena i området är överlag låga och de få värden som återfunnits är främst 
knutna till trädarten alm och till de ihåliga aplarna inom området. Detaljplanen medför att 
de allra flesta av aplarna försvinner, vilket kommer leda till att livsmiljöer för främst 
skalbaggar försvinner.  

Konsekvenserna bedöms bli små då värdena kopplade till insekter är relativt låga.  

Fladdermöss 

I fruktträdgården och i nedre delen av Mölndalsån observerades flera jagande 
fladdermöss. Inom Forsåkerområdet är dessa de mest värdefulla miljöerna för 
fladdermössen, men då trädgården inte förvaltas och det är få parkstrukturer i närområdet 
bedöms områdena endast ha måttligt värde för fladdermössen. I industrikärnan 
observerades få individer. 

Konsekvenserna bedöms bli små då områdena bedöms ha måttligt värde för 
fladdermöss. 

Ekosystemtjänster 

Detaljplanen kommer påverka samtliga ekosystemtjänster på ett eller annat sätt. I 
ekosystemtjänstanalysen beskrivs hur tjänster stärks, skippas eller skyddas. Utifrån 
planen kommer vissa av de identifierade tjänsterna stärkas och vissa kommer försvinna 
från området.  
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Sammantaget visar analysen att flera ekosystemtjänster kommer att kunna tillföras, både 
i Forsåkerområdet som helhet och inom området för aktuell detaljplan. Det rör sig i första 
hand om kulturella ekosystemtjänster, som direkt gynnar människors välbefinnande. 
Dessa kommer stärkas när det mindre attraktiva industriområdet med få besökare, 
kommer att utvecklas till ett socialt värdefullt område med kopplingar både till kultur och 
natur. Mölndalsån tillgängliggörs med attraktiva mötesplatser mellan ån och de gamla 
industribyggnaderna som ger en karaktär som människor kommer vilja besöka för 
rekreation och promenader.  

Via de gröna gränder med öppen dagvattenhantering som planeras bedöms 
möjligheterna vara goda för att stärka de reglerande tjänsterna, så som flödesreglering, 
klimatreglering, vattenrening och luftrening.   

Tillgången på stödjande ekosystemtjänster bedöms minska i området, vilket främst beror 
på att alla de värdefulla träd som identifierats (Naturcentrum AB, 2020) inte kommer att 
behållas, liksom att de öppna oexploaterade områdena i södra delen av planområdet 
bebyggs.  

De stödjande ekosystemtjänsterna tillsammans med biologisk mångfald utgör grunden för 
alla ekosystemtjänster. Det är osäkert hur en minskning av de stödjande tjänsterna i 
Forsåker kommer påverka ekosystemens förmåga att generera andra tjänster, men 
förmodligen kommer den totala tillgången på ekosystemtjänster i planområdet att öka.   

I tabell 5-11 beskrivs påverkan på respektive ekosystemtjänst och vilka åtgärder som 
kommer utföras för att förbättra möjligheterna för att bevara tjänsten inom detaljplanen. 

Tabell 5-11. Sammanställning av identifierade ekosystemtjänster i området och deras värde i 
det exploaterade planområdet. Utfallen bedöms som stärka/skydda/skippa. 

Ekosystem-
tjänst 

Påverkan Åtgärder Utfall jämfört 
nuläge med 
utbyggnads-

alternativ/ 
nollalternativ 

Biologisk  
mångfald 

I detaljplanen kommer stora ytor 
med grönområden och en stor del 
av de skyddsvärda träden 
försvinna och i och med det även 
en stor del av den biologiska 
mångfalden. Vissa möjligheter till 
spridning kommer vara möjligt i 
de gröna gränderna och 
grönstråken genom området, 
men inte i samma omfattning som 
i nuläget.  
 

Genom gröna gränder och 
gröna stråk med varierad 
växtlighet kommer det 
fortfarande vara möjligt för djur 
och insekter att sprida sig inom 
området. Genom att Mölndalsån 
öppnas upp förbättras 
spridningsmöjligheterna längs 
med ån.  
 

Skippa/skippa 
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Ekosystem-
tjänst 

Påverkan Åtgärder Utfall jämfört 
nuläge med 
utbyggnads-

alternativ/ 
nollalternativ 

Jämfört mellan planförslaget och 
nollalternativet så är skillnaden 
mindre än mot nuläget då 
exploatering av området är 
aktuellt i båda fallen. Totalt 
kommer dock 
spridningsmöjligheterna att 
minska jämfört med nuläget. 

Tillskapa nya boplatser för 
fåglar i området genom att sätta 
upp holkar. 

Värdefulla 
naturtyper 

De planerade åtgärderna innebär 
att en del naturtyper kommer 
försvinna i området. Borttagande 
av träd, framför allt hålträd och 
äldre träd ger störst konsekvens 
för att värdefulla naturtyper 
försvinner.  
 
En viss förbättring sker i 
Mölndalsån med förbättrad miljö 
för fisk, men detta utförs inte 
inom detaljplanen. 
 
Inom detaljplaneområdet i stort 
kommer det att försvinna 
värdefulla naturtyper. De som 
tillskapas är mindre värdefulla till 
exempel erbjuder yngre träd en 
mindre varierad miljö än äldre. De 
tillskapade miljöerna kan bli mer 
värdefulla på sikt. 
 
Utbyggnadsförslaget och 
nollalternativet är likvärdiga i och 
med att båda alternativen innebär 
att området exploateras.  

Åtgärder som minskar de 
negativa konsekvenserna till 
viss del utförs genom att 
nedtagna värdefulla träd ska 
läggas ut som död 
ved/faunadepåer. Dock är det 
troligt att många av 
faunadepåerna placeras i andra 
delar av kommunen då det finns 
få lämpliga platser inom 
Forsåker. 
 
Biotopförbättrande åtgärder i 
Mölndalsån kommer att 
förbättra vattenmiljön för fisk 
och bottenlevande organismer. 
Detta ingår inte i planen. 

Skippa/Skippa 

Ekologiskt  
samspel 

Området bebyggs med bostäder 
och vägar men spridningsvägar 
genom området kommer till viss 
del att finnas i de gröna 
gränderna. Kommande 
bebyggelse kan bidra med ökad 
biodiversitet i området genom att 
anlägga en variation av växter, 
träd och buskar, men det är svårt 
att helt undvika barriäreffekter 
som minskar möjligheterna  
för spridning jämfört med dagens 
mer öppna utformning, 
åtminstone i de nedre delarna av  
planområdet.   
 
I ett nollalternativ är det osäkert 
hur en exploatering skulle se ut 
men det är sannolikt att andelen 
gröna gränder skulle vara mindre 
i ett industriområde än i en ny 
stadsdel som planförslaget 
omfattar.  

Genom gröna gränder och 
gröna stråk med varierad 
växtlighet kommer det 
fortfarande vara möjligt för djur 
och insekter att sprida sig inom 
området.  
 
Genom att Mölndalsån öppnas 
upp förbättras 
spridningsmöjligheterna längs 
med ån.  
 
Tillskapa nya boplatser för 
fåglar i området genom att sätta 
upp holkar. 

Skyddas eller 
skippa/skyddas 

eller skippas 
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Ekosystem-
tjänst 

Påverkan Åtgärder Utfall jämfört 
nuläge med 
utbyggnads-

alternativ/ 
nollalternativ 

Livskraftigt 
ekosystem i 
marken 

Ekosystemtjänsten kommer att 
skippas då stora delar av 
områden som idag är 
grönområden kommer tas i 
anspråk och bebyggas med hus 
eller vägar. Detta gäller både 
detaljplaneförslaget och 
nollalternativet. 

Växtlighet som placeras i 
gaturummet som träd och 
buskar i de gröna gränderna är 
bra för markens bördighet i den 
utsträckning det är möjligt, men 
det kommer inte vara jämförbart 
med den växtlighet som tas 
bort.  

Skippa/Skippa 

Flödesreglering 
och vatten-
magasinering 

De gräsytor som idag finns i 
området och som har förmåga att 
fördröja regnvatten kommer 
bebyggas med både vägar och 
bostäder och på så sätt tappa 
denna funktion. Dock kommer 
tjänsten totalt att kunna stärkas 
då dagvattenhanteringen är 
utformad med syfte att utnyttja 
just vegetationens 
ekosystemtjänster för att ta hand 
om dagvatten.  
 
Att jämföra detaljplaneförslaget 
och nuläget med nollalternativet 
är svårare då det finns många 
sätt att exploatera området och 
det inte går att säga hur 
dagvattenhanteringen skulle se ut 
i ett sådant alternativ.  

Dagvattenhantering med 
vegetationsbäddar. 

Stärka/osäkert 
utfall 

Klimatreglering 
och skydd mot 
extremväder 

Gröna gränder och stråk kommer 
ha klimatreglerande effekt och 
skydda både mot sol och höga 
temperaturer men även minska 
risken för skador vid skyfall.  
 
Liksom för tjänsten ekologiska 
samspel är en utformning på 
nollalternativet avgörande för hur 
denna tjänst kan bevaras eller ej i 
en industriell exploatering. Troligt 
är att gröna gränder inte kommer 
vara i samma omfattning som i 
planförslaget vilket gör att 
möjligheten att nyttja denna 
resurs i ett nollalternativ bedöms 
som sämre än i planförslaget.  

De gröna gränderna, stråken 
och dagvattenhantering i 
växtbäddar fungerar både som 
skuggning och som 
översvämningsskydd vid skyfall.  

Stärka/Skyddas 
eller skippas 

Vattenrening Den föreslagna 
dagvattenhanteringen kommer 
även ha renande effekt på 

Planerad grön 
dagvattenhantering med 
växtlighet där dagvattnet tas om 

Stärka/osäkert 
utfall 
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Ekosystem-
tjänst 

Påverkan Åtgärder Utfall jämfört 
nuläge med 
utbyggnads-

alternativ/ 
nollalternativ 

dagvattnet då föroreningar 
fastnar i marken när vattnet 
infiltrerar.  
 
Att jämföra nuläget med 
nollalternativet är svårare då det 
finns många sätt att exploatera 
området och det inte går att säga 
hur dagvattenhanteringen skulle 
se ut i ett sådan alternativ. 

hand av marken har en renande 
effekt av vattnet och minskar 
föroreningsnivån innan vattnet 
når Mölndalsån.  

Pollinering Tjänsten är i dagsläget svag i 
området och med planförslaget 
kommer stora grönområden och 
gräsmarker försvinna vilket inte 
förbättrar situationen.  
 
Inga särskilda åtgärder kopplade 
till pollinering finns i planen men 
kan komma till i senare 
detaljprojektering och utformning 
av kvarteren. Samma bedömning 
gäller för ett nollalternativ jämfört 
med nuläget. 

I Kvalitetsprogrammet anges att 
växter som planteras ska väljas 
så att de främjar pollinering.  

Skippa/skippa 

Luftrening En stor andel träd kommer tas 
bort i byggskedet vilket gör att 
effekten av luftreningen av 
föroreningar minskar. Dock har 
man i utbyggnadsförslaget lagt in 
att växtlighet ska placeras på 
strategiskt lämpliga platser i de 
gaturum där fordon kör och 
besökare vistas för att nyttja 
trädens renande funktioner. 
Tanken med de gröna gränderna 
är att reducera och blanda ut 
halterna av både koldioxid och 
partiklar vilket gör att tjänsten 
kommer placeras där det 
verkligen behövs.  
 
I ett nollalternativ bedöms det inte 
lika troligt att omfattningen av 
gröna gränder kommer vara lika 
omfattande vilket gör att tjänsten i 
ett nollalternativ bedöms minska i 
området. 

Planering av växtlighet längs 
med vägarna i området kommer 
förbättra luftkvalitén lokalt.  

Stärka/skippa 

Buller- 
reglering 

Vegetation i de gröna gränderna 
kommer dämpa bullernivåerna på 
respektive gata. Dock kommer 
den stora bullerpåverkan inte från 
området utan från E6/E20 och 
järnvägen.   
 
I nollalternativet kommer den 
stora bullerpåverkan också från 
E6/E20 och järnvägen. 

Inkommande buller från 
omgivningen kommer hanteras 
inom detaljplanen men inte med 
hjälp av ekosystemtjänster. 

Skippa/skippa 

Livsmedel I planförslaget kommer 
majoriteten av fruktträd att 

Stadsodlingar planeras i 
området, för t.ex. odling av 

Skapa/skippa 



  

   

 
 
 
 

171 (194) 
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

Ekosystem-
tjänst 

Påverkan Åtgärder Utfall jämfört 
nuläge med 
utbyggnads-

alternativ/ 
nollalternativ 

försvinna från området vilket idag 
är den primära källan till denna 
ekosystemtjänst. I 
kvalitetsprogrammet (ej reglerat i 
planhandlingen) planeras 
möjlighet för odling i pallkragar, 
till exempel på innergårdar. Detta 
skulle skapa ytterligare 
möjligheter till denna tjänst.  
 
I nollalternativet är sannolikheten 
att odling i området skulle ske 
väldigt lite vilket gör att 
förutsättningarna mellan 
nollalternativet och nuläget 
bedöms försämras.  

grönsaker till ett fik. (hanteras i 
kvalitetsprogrammet) 
 

Rekreation   
och hälsa 

Området används begränsat idag 
för promenader i den gamla 
fruktträdgården och längs den 
naturliga delen av Mölndalsån. 
Det finns stora möjligheter att 
utöka rekreationsvärdet i 
Forsåker genom att öka 
tillgängligheten och variationen i 
parkerna och grönområdena. 
Inom aktuellt planförslag bevaras 
och utvecklas Rudströmska 
parken. Att Mölndalsån öppnas 
upp och tillgängliggörs bidrar till 
rekreationen ytterligare. 
Tillgången på tjänsten i området 
kommer ytterligare stärkas 
genom att koppla samman de 
befintliga grönområdena med 
gröna stråk. Områdets karaktär 
med gamla industribyggnader i 
en modern urban miljö och 
närheten till ån och parker 
kommer kunna erbjuda besökare 
en upplevelse av kultur 
kombinerat med rekreation.   
 
Detsamma gäller inte vid ett 
nollalternativ då området troligtvis 
skulle bebyggas med 
industriverksamhet och inte vara 
tillgängligt för allmänheten.   

Att öppna upp Mölndalsån ökar 
tillgängligheten till vatten. 
 
Rudströmska parken bevaras. 
 
Gröna stråk kopplar samman 
grönområden. 
 
Områdets karaktär med gamla 
industribyggnader erbjuder 
kulturhistoriska upplevelser. 

Stärka/skippa 
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Ekosystem-
tjänst 

Påverkan Åtgärder Utfall jämfört 
nuläge med 
utbyggnads-

alternativ/ 
nollalternativ 

Sinnliga 
upplevelser 

Det finns i dagsläget få miljöer 
där människor kan njuta av 
ekosystemtjänsten. Mölndalsån 
är den mest attraktiva platsen för 
denna ekosystemtjänst i nuläget. 
Genom att Mölndalsån öppnas 
upp görs den platsen ännu mer 
attraktiv för besökare att njuta av 
och innebär att tjänsten kommer 
att stärkas. 
 
I nollalternativet kommer 
områdets attraktivitet för 
besökare minska då det troligen 
kommer att byggas för 
industriverksamhet. Detta gör att 
även om Mölndalsån öppnas upp 
så kommer inte besökare ta del 
av det tillkommande värdet. 

Genom att öppna upp 
Mölndalsån ökar tillgängligheten 
till vatten. 

Stärka/skippa 

Sociala 
interaktioner 

Tjänsten bedöms inte finnas i 
särskilt stor utsträckning idag i 
området. Genom att anlägga 
sammanhängande grönstråk och 
öppna upp Mölndalsån och 
koppla ihop mötesplatser inom 
området kommer tjänsten stärkas 
inom området.  
 
Vid ett nollalternativ kommer 
området inte vara tillgängligt på 
samma sätt som i planförslaget 
vilket gör att tjänsten i ett 
nollalternativ inte bedöms stärkas 
utan snarare skippas.  

Skapa sammanhängande 
grönstråk med de gröna 
gränderna.  
 
Genom att öppna upp 
Mölndalsån ökar tillgängligheten 
till vatten. 
 
 

Stärka/skippas 

Natur- 
pedagogik 

Området används i dagsläget inte 
i någon större utsträckning av 
vare sig privatpersoner, skolor 
eller förskolor. Inom området 
planeras inga parkområdet i 
nuvarande plan. Dock kan man 
inom planområdet ändå sätta upp 
informationsskyltar på attraktiva 
platser där besökare kan läras sig 
saker om området eller de arter 
som finns där. Detta engagerar 
även boenden, som får en bättre 
kunskap om sitt hemområde.  
 
I nollalternativet förväntas inte 
besökare nyttja området på 
samma sätt som i planförslaget 
vilket gör att tjänsten inte är lika 
aktuell i denna typ av 
markanvändning.  

Anlägga informationsskyltar om 
intressanta och värdefulla 
funktioner och 
ekosystemtjänster som finns i 
området. (hanteras i 
kvalitetsprogrammet) 

Skapa/skippa 
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5.6.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen 

Skyddsåtgärd 

Vid den biotopskyddade allé 2 kommer de kvarvarande träden under byggtiden skyddas 
genom uppmärkning och eventuellt genom avgränsning så att inte rötterna riskeras att 
skadas under byggskedet. 

Vid allé 6 kommer särskilda markåtgärder utföras för att skydda de kvarvarande 
alléträden och förbättra rotzonen för att de ska kunna klara av att hantera anläggandet av 
kvarter och gångbanor i området. 

Kompensationsåtgärder 

Kompensationsåtgärd för nedtagning av alléer regleras i beslut om biotopskyddsdispens. 
De träd som tas ned ska kompenseras med minst lika många nya träd i nya alléer inom 
planområdet eller i närheten av planområdet. Utöver att samtliga träd som ingår i 
biotopskyddade alléer ska kompenseras genom nyplantering, så kommer fler träd att 
planteras inom planområdet. Alla träd längs gatorna kommer dock inte att kunna uppfylla 
definitionen för en allé, då utrymme behövs för andra funktioner i gatumiljöerna. Utefter 
detaljplanens gator och i de gröna gränderna kommer det att finnas möjlighet att plantera 
träd i rad så att de uppfyller kraven på generellt biotopskydd.  

Som kompensationsåtgärd för nedtagandet av värdefulla träd föreslås frihuggning av 
ekar och veteranisering av lämpliga medelålders träd i grönområdet Störtfjället strax norr 
om Forsåker. 

Större träd (både från alléer och särskilt utpekade) som bedöms som särskilt värdefulla 
och kommer tas ned kommer även efter nedtagandet att utgöra resurser för biologisk 
mångfald då dessa kommer att läggas ut som faunadepå på lämpliga platser inom 
Mölndals kommun. Val av vilka träd som kan utgöra bra faunadepåer och placeringen av 
träden bör ske i samråd med kommunekolog i Mölndals stad.  

Som kompensation för de skyddade arterna ska holkar för bland annat stare, tornseglare 
och göktyta placeras ut på lämpliga platser i området.  

Andra åtgärder 

I planområdet kommer gator med trädplanteringar anläggas i princip genom hela 
området. Vissa gator, för vilka se figur 5-44, utvecklas ytterligare till så kallade ”gröna 
gränder” med ytterligare fokus på sammanhängande grönska och gröna, öppna 
dagvattenlösningar. Dessa åtgärder skapar nya alléer och säkerställer spridningsvägar 
och ekosystemtjänster i området.  
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Figur 5-44 Gatustruktur från kvalitetsprogrammet vilket inkluderar hela Forsåkerområdet, 
inte bara aktuell detaljplan. 

Totalt sätt kommer antalet träd att bli fler i de nya alléerna/stråken längs med stads-
gatorna än i de befintliga alléträden som tas ned. Art av träd kan inte beslutas i detta 
skede då detaljprojekteringen av de gröna gränderna inte kommit så långt än, men 
samråd bör ske med kommunekolog innan slutlig utformning fastställs. Längs med 
gatorna erhålls likande värden som eventuella kompensationsåtgärder i form av endast 
nyplantering av alléer skulle ha resulterat i. Då tanken är att planera dessa gröna stråk 
längs med de gator som har tillräckligt mycket utrymme för träd är det svårt att hitta 
ytterligare platser för att plantera alléer inom detaljplaneområdet.  

5.6.4 Slutlig bedömning 

Planens genomförande kommer sammantaget att ge måttliga konsekvenser för 
naturvärdena i området. Majoriteten av de grönområden som finns inom planområdet 
kommer att försvinna. De flesta av de värdefulla träden kommer att tas ned. Detta 
påverkar i sin tur livsmiljön för fåglar, insekter och andra djur.  

I och med att stora delar av den naturmiljön som pekats ut vid naturvärdesinventeringen 
kommer att försvinna bedöms konsekvenserna för värdefulla naturmiljöer bli stora. 
Områdena som försvinner/påverkas har naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde).  

Konsekvenserna på de värdefulla träden i området kommer bli stora i planförslaget då de 
flesta träden kommer att försvinna i samband med exploatering och markarbeten.  
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För alléer bedöms konsekvenserna av planförslaget bli måttliga då skyddsåtgärder och 
kompensationsåtgärder vidtas inom området. Nya träd och gröna gränder kommer att 
planteras, men träden är yngre och saknar till exempel värdefulla håligheter och har inte 
samma förutsättningar för biologisk mångfald som de äldre träden som tas ned. 

Planen kommer att påverka den rödlistade arten bolmört och flera fridlysta fåglar. 
Konsekvenserna bedöms bli stora inom planområdet för bolmörten då den kommer att 
försvinna. Konsekvenserna för fåglarna bedöms som måttliga inom planområdet, men 
små för arterna som helhet.  

Konsekvenserna för insekter och fladdermöss bedöms bli små då värdena kopplade till 
insekter är relativt låga och planområdet inte bedöms attraktiva för fladdermöss.  

För ekosystemtjänsterna bedöms konsekvenserna totalt sett bli små då vissa tjänster 
kommer skippas i området, medan andra kommer stärkas och skyddas. 

I nollalternativet är det mycket troligt att området kommer att utvecklas och bebyggas. 
Nuvarande detaljplan tillåter industriverksamhet och området har ett centralt och attraktivt 
läge. Infrastruktur kommer att behöva rustas upp och nya byggnader kommer sannolikt 
att uppföras. Att det blir påverkan på naturvärden bedöms därmed som mycket troligt 
även i nollalternativet i och med att mark kommer att behöva tas i anspråk. Det är 
däremot svårt att bedöma hur stor påverkan blir.  

Konsekvenserna av planens genomförande jämfört med nollalternativet bedöms kunna 
bli jämförbara men bedömning är osäker. 

5.7 Risker 

5.7.1 Förutsättningar 

I Mölndals stads översiktsplan från 2006, avsnittet om miljö- och riskfaktorer, beskrivs att 
det längs med dalgångarna i kommunen finns risk för skred och sättningar vid 
byggnation. Det rekommenderas omfattande geotekniska studier och 
stabilitetsutredningar i dessa områden och Mölndalsån är ett av de utpekade områdena. 
Se även avsnitt 4.1.  

Översvämningar är en annan risk i området, se avsnitt 5.2. 

Risker med transporter av farligt gods finns framför allt till och från industrier och på 
genomfartslederna i kommunen. För transporter av farligt gods finns det inga nationellt 
fastställda riktlinjer för skyddsavstånd. Däremot finns det ett antal regionala riktlinjer och 
enligt länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län ska 
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riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meter från 
farligt gods-led (Länsstyrelserna, Riskhantering i detaljplaneprocessen, 2006) . 

Väster om Forsåker går riksväg E6/E20, västkustbanan och kommande Götalandsbanan. 
E6/E20 och västkustbanan är utpekade farligt godsleder och samtliga farligt gods-klasser 
är representerade. Götalandsbanan kommer enligt planerna endast att trafikeras av 
persontrafik.  

WSP har upprättat en detaljerad riskbedömning för detaljplaneområde 1 och 2 (WSP, 
Detaljerad riskbedömning DP1, DP2 - Forsåkersområdet Mölndal, 2019-03-13) i enlighet 
med de ovan beskrivna kraven från länsstyrelserna. Denna detaljplan för Forsåker, 
nordöstra delen är en del av detaljplaneområde 1 och 2. WSP har också tagit fram ett 
risk-PM för aktuell detaljplan, Forsåker nordöstra delen med bedömningar av risker på 
individnivå och samhällsnivå och vilka riskreducerande åtgärder som behöver vidtas för 
just denna del (WSP, Risk-PM DP1A - Forsåkersområdet, 2021-03-04).  

Individrisk 

Vid läget för detaljplan för Forsåker, nordöstra delen är individrisken att betrakta som låg 
och acceptabel. Det minsta avståndet mellan banområdet och närmsta exploatering 
(längst i norr) är cirka 110 meter, vilket markerats med röd pil i figur 5-45. 

 

 
Figur 5-45 Individrisknivå med avseende på farligt gods-transporter på E6/E20 och 
Västkustbanan (VKB) samt urspårning på Götalandsbanan (GB). 0-linjen på X-axeln utgår 
från läget för det spår som hamnar närmast planområdet efter breddning av banområdet 
österut i samband med byggnation av Götalandsbanan. 
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Samhällsrisk 

 
Figur 5-46 Samhällsrisknivå för DP1, varav nuvarande plan är en del av 

Samhällsrisken har beräknats för ett område som kallas DP1 och som detaljplan för 
Forsåker, nordöstra delen ingår i, men DP1 är ett något större område. Gränsen för DP1 
ligger närmre riskkällan än detaljplan för Forsåker, nordöstra delen och samhällsrisken för 
detaljplan för Forsåker nordöstra delen kommer således bli mindre än den som 
åskådliggörs i figur 5-46 eftersom det nu är ett större skyddsavstånd (personfri yta) 
mellan riskkällan och exploateringen. Bedömningen är dock att samhällsriskkurvan är 
inom det s.k. ALARP-området, varvid rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas. 

5.7.2 Konsekvenser 

Risker för allvarliga konsekvenser av olyckor rörande att farligt gods, ökar i tätbebyggt 
område. Närmast E6/E20 och järnväg kommer det arbeta och röra sig mycket människor, 
då lokalerna kommer innehålla kontor och butiker m.m. Åtgärder enligt nedan 
rekommenderas för att minska konsekvenserna av en eventuell olycka med farligt gods 
på E6/E20. 
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5.7.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen 

Skyddsavstånd mellan aktuellt planområde och riskkällorna är relativt goda. Följande 
åtgärder som avser skydd mot exponering av giftiga gaser, bedöms rimliga att vidta inom 
detaljplan för Forsåker, nordöstra delen: 

• Byggnader med mekanisk till- och frånluft förses med manuell 
nödavstängningsmöjlighet på ventilationen i kombination med friskluftsintag 
placerade högt på oexponerad sida (ventilationsintag österifrån) av respektive 
byggnad. 

• Byggnader med friskluftsintag via don etc. i fasad utförs med möjligheter till 
avstängning, så att personer i dessa byggnader vid t.ex. ett VMA (Viktigt 
Meddelande till Allmänheten) själva kan stänga dörrar, fönster och ventilation. 

Dessa rekommendationer gäller hela utredningsområdet (detaljplan 1 och 2) och införs 
som planbestämmelser i aktuellt planförslag. 

5.7.4 Slutlig bedömning 

Bedömningen är att skyddsavstånden mellan aktuellt planområde och riskkällorna är 
relativt goda. Individrisken är att betrakta som låg och acceptabel. Samhällsrisken 
hamnar på en acceptabel nivå om de åtgärder som beskrivs ovan genomförs. 

I nollalternativet kommer inga bostäder att finnas inom området, men verksamheter med 
tillhörande kontor kan förekomma. Kontorsverksamheter tillsammans med verksamheter 
bör ha samma typ av skyddsåtgärder som kontorsverksamheter i aktuellt planförslag.  

Konsekvenserna av planförslaget bedöms som små. Jämfört med nollalternativet så 
kommer en olycka på E6/E20 att innebära en större risk för människors hälsa och 
säkerhet än nollalternativet, men risken bedöms kunna begränsas med föreslagna 
åtgärder.  

5.8 Miljöaspekter byggskede 
Utbyggnaden av Forsåker nordöstra delen kommer att pågå under flera år och de första 
bostäderna kommer att vara klara för inflyttning innan hela området är utbyggt. För 
genomförandet av detaljplanen finns en utbyggnadsordning med tidplan. 

Under byggtiden kommer olika arbetsmoment att ge upphov till störningar för närboende 
så som till exempel buller, vibrationer, störande ljus trafik och damning i samband med 
markarbeten och ökat antal transporter. Olika typer av störningar kan pågå under olika 
lång tid, men de är övergående.  

Inför byggskedet ska ett kontrollprogram tas fram. Vissa kravställda aspekter måste 
regleras i projekteringshandlingar och vid upphandlingar. Det är önskvärt att det under 
byggskedet finns samlad information för närboende, miljöförvaltningen och andra som 
berörs. Vidare är det viktigt att informationen kommer i god tid och att det finns en 
beredskap för att hantera frågor och klagomål. 
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Buller, vibrationer och damning 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15) ska 
tillämpas under byggtiden. Byggverksamhet bör planeras så att bullrande verksamhet inte 
utförs på kvällar, nätter eller helgdagar. Vid risk för överskridande av riktvärden ska 
skyddsåtgärder vidtas. Vid särskilt bullrande arbeten som till exempel sprängning, pålning 
och spontning bör närboende och miljöförvaltningen informeras i förväg.  

Alla grundläggnings- och markarbeten i området måste planeras noggrant och 
arbetsberedningar med tillhörande kontrollprogram tas fram för planerad utbyggnad för 
att undvika att negativ omgivningspåverkan uppstår. 

Om det finns för risk för damning ska åtgärder vidtas för att förhindra olägenheter för 
närboende. 

Vatten 
Länshållningsvatten från byggarbetsplatsen får inte släppas ut till recipient utan 
föregående kontroll och tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen, Mölndals stad) samt 
Tekniska förvaltningen ska godkänna hantering och avledning. Mölndals stad har riktlinjer 
för rening av dagvatten (Mölndals stad, 2018-10-19) som ska följas. Framtida 
verksamhetsutövare ska visa hur länshållningsvattnet avses att hanteras för att kraven 
ska uppfyllas. 

Beredskap ska finnas för att snabbt kunna hantera spill från till exempel arbetsmaskiner. 
Skyddsåtgärder ska finnas för att förhindra att ett eventuellt utsläpp når dagvatten eller 
Mölndalsån.  

Mark 
Hantering av länshållningsvatten ska kontrolleras via ett kontrollprogram för att 
säkerställa att ställda krav efterlevs. Under byggtiden ska hanteringen av förorenade 
massor och möjligheten för att återanvända massor och betong beskrivas i en 
masshanteringsplan.  

Återanvändning av lokala massor bör främjas. För återanvändning av lokala massor från 
området ställs krav på att de platsspecifika riktvärdena klaras, se avsnitt 5.1. För betong 
gäller också den ska klara åtgärdsmålen samt lakningskriterier. 

Asfalt som avlägsnas ska kontrolleras med avseende på PAH. Asfalt med en PAH-halt på 
300 mg/kg eller mer ska hanteras som farligt avfall och måste omhändertas på godkänt 
sätt.  

Under ombyggnationen av de befintliga industribyggnaderna i området måste allt 
byggnadsmaterial hanteras på ett korrekt sätt utifrån både miljö och arbetsmiljö baserat 
på den provtagning som är gjord. Förorenad betong ska transporteras till godkänd 



 
 
 

 

180 (194) 
 
  

 

 
 
 
 

 

behandlingsanläggning/deponi. Betong som återanvänds som fyllnadsmassor ska 
kontrolleras så att användningen inte resulterar i att miljörisk uppkommer. 

Beredskap ska finnas för att kunna omhänderta spill från arbetsmaskiner och liknande. 

Övrigt 
De last- och arbetsfordon som används ska uppfylla de miljökrav Mölndals stad har för 
buller, utsläpp av luftföroreningar, däck och smörjmedel.  

5.8.1 Slutlig bedömning 

Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna under byggtiden bli måttliga, men 
begränsade i tid. Bedömningen är dock osäker då de utredningar som behövs görs i 
samband med genomförandet. Störningar på mark, vatten och för människor kommer inte 
att kunna undvikas helt, men kan mildras av god planering och information till alla som 
berörs. Konsekvenserna är tillfälliga.  
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6 Sociala konsekvenser 
En socialkonsekvensanalys (SKA) tillsammans med en barnkonsekvensanalys (BKA) har 
genomförts för detaljplanen (Liljewall, 2021-11-24). Syftet är att belysa den sociala 
dimensionen i stadsplaneringen och identifiera nyckelfrågor för utvecklingen av Forsåker.  

Metoden som använts baseras på Göteborgs stads Stadsbyggnadskontors verktyg för 
SKA och BKA. I verktyget analyseras förslaget utifrån ett antal kategorier (Sammanhållen 
stad, Samspel, Vardagsliv, Identitet och Hälsa och säkerhet.). Barnkonsekvenserna ingår 
också i analysen och har särskilt analyserat skolmiljö, boendemiljö, mobilitet och 
trafikmiljö, samt offentliga rum.  

6.1.1 Förutsättningar 

Den sociala konsekvensanalysen utgår mycket från det som beskrivs i strukturplanen för 
Forsåker. Mycket av det som påverkas i en SKA kräver mer detaljerad styrning än vad 
som är möjligt att styra med en detaljplan. Det finns strukturer i detaljplanen som ger 
sociala konsekvenser och som påverkar barn och ungdomar. 

6.1.2 Konsekvenser 

Sammanhållen stad  

Detaljplanen ligger intill stråket längs Kvarnbygatan vilket är positivt då det dra nytta av 
befintliga rörelser och stråk. Diagonalen som går genom detaljplaneområdet har 
förutsättningar att bli en stark länk öster och söder ut. Med bara en koppling över 
järnvägen och E6/E20 blir Forsåkers integration mot Mölndals innerstad svag. 
Industrikärnans verksamheter och de offentliga miljöerna i Forsåker har potential att vara 
starka dragare som kompenserar för de bristande länkarna väster ut.  

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. Områdets offentliga rum planeras 
både med parker, torg, promenadstråk längs Mölndalsån och offentliga rum i 
Industrikärnan vilket ger goda förutsättningar för olika typer av aktiviteter och umgänge.  

En hög exploateringsgrad och tät stadsmiljö innebär målkonflikter mellan friytor, solljus 
och antalet boende som ska vistas i parker, på bostadsgårdar och i Industrikärnan. 
Kompromisser har inneburit att parker, bostadsgårdar och skolgårdar generellt är mindre 
än rekommenderat enligt forskning.   
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Vardagsliv  

Att som i detaljplanen koncentrera handel längs stråk med god nåbarhet och tillgänglighet 
stärker förutsättningarna för ett kommersiellt utbud och låter samtidigt bostadskvarteren 
vara mer privata. I detaljplanen möjliggörs personintensiva verksamheter som kontor, 
utbildningsverksamhet och vård. Det bidrar till att skapa en balans mellan dag- och 
nattbefolkning vilket ökar underlaget för service och handel.  

Det planerade kollektivtrafikstråket samt cykelnätet och närhet till Mölndal station ger 
goda förutsättningar för olika sätt att resa både i närområdet och regionen. 

Identitet  

Detaljplanen tillåter en tidstypisk stadsmiljö från 2000-talet som kommer att vara läsbar i 
framtiden. Delar av den äldre historiska miljön kommer att bevaras och skyddas med nya 
planbestämmelser. Olika tidsepoker möts och kommer att upplevas av de som besöker 
Forsåker. Vissa byggnader rivs och tar med sig delar av historien och kan behöva 
återberättas på ett nytt sätt.  

I och med att området tidigare varit stängt för allmänheten och nu öppnas upp får 
allmänheten ett nytt område på lika villkor. Genom att lyfta fram Mölndalsån i staden 
skapas ett spännande och levande element i stadsbilden. 

Hälsa och säkerhet  

Forsåkers läge är utsatt från väg och järnväg, därför har man i detaljplanen behövt 
hantera de största hälsoriskerna som buller, luftföroreningar och låga dagsljusnivåer. Det 
har gjorts genom att bearbeta kvarterens utformning, hushöjder, placering av skolor och 
förskolor samt att lägga parkering i mobilitetshus och ett lågt parkeringstal.  

Planområdet har i dagsläget få grönområden med starka sociala värden. Ett antal 
trädallér är biotopskyddade och bevaras och Rudströmska trädgården kommer fortsatt att 
vara park. Detaljplanen bidrar också med grönska i form av gröna bostadsgårdar och 
gröna tak, men en stor park hade kunnat ha stor positiv effekt på flera hälsoaspekter.  

Forsåkers läge med närliggande idrottsanläggningar samt sjö- och skogsområden kan 
dock kompensera bristen på grönska för de grupper som klarar av att ta sig till rekreation 
i andra stadsdelar. Utbudet i närområdet möjliggör en hälsosam livsstil för boende och 
arbetande i Forsåker. 

Skolmiljöer  

I detaljplanen ligger skola och förskola med egen gård, i ett skyddat läge intill en mindre 
park vilket är positivt för skolans pedagogiska verksamhet och en hälsosam upplevelserik 
vardag för barnen. Skola tillåts även i Industrikärnan vilket kan nyttjas för äldre elever och 
ge en stimulerande skolmiljö i centralt läge. 

Detaljplanen för Forsåker, nordöstra delen inkluderar förskola och skola för att säkerställa 
dem i tidigt skede, men dessa täcker inte det beräknade behovet som genereras av 
detaljplanen och ytorna på utegårdar kan inte uppfyllas. Mindre ytor för förskole- och 
skolgård ställer högre krav på ytornas kvalitet.  
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Det utgör en risk att inte ha en flexibilitet i den byggda miljön där skolor och förskolor kan 
byggas ut vid behov.  

 

Mobilitet och trafikmiljö  

I Forsåker ligger förskolorna i regel inom 200 meter från bostäderna och trafiklandskapet 
planeras för att underlätta gång och cykel vilket är positivt för de barn som bor och får 
förskoleplats i Forsåker. Eftersom behovet av förskoleplatser inte riktigt tillgodoses finns 
risken att en del barn får gå i skolverksamhet längre bort från sin bostad vilket kan öka 
utmaningarna med vardagens mobilitet för dessa familjer. 

Att Forsåker planeras för en låg trafikintensitet på vissa gator samt att viktiga målpunkter 
för barn knyts samman med gröna gränder är särskilt värdefullt för barn och ungas 
rörlighet mellan kvarteren vilket ger förutsättningar för en ökad frihet och självständighet. 

Boendemiljö och offentliga rum  

Detaljplanen innehåller endast flerbostadshus, men om det byggs större lägenheter kan 
området även locka barnfamiljer. Frågan bör hanteras av byggaktörerna på ett strategiskt 
sätt utifrån de förutsättningar som finns i detaljplanen. Det bör också finnas ett särskilt 
fokus på hög lekvänlighet och att göra det bästa av den yta som finns. 

Detaljplanen för Forsåker, nordöstra delen innehåller ingen större parkmiljö eller stort torg 
utan tre offentliga torg i olika storlekar samt Rudströmska parken i anslutning till 
skolkvarteret och Industrikärnan, vilka utgör ett varierat offentligt rum med olika innehåll. 
Grönska och rekreationsmiljöer för barn och unga skapas i detaljplanen av en 
kombination av privata bostadsgårdar, skolgårdar, offentliga torg och en samutnyttjad 
park. Detaljplanen skapar plats för parkmiljö vid Rudströmska trädgården och 
tillgängliggör Mölndalsån i ett grönt stråk men bebygger den befintliga äppelträdgården.  

Konsekvensen av att inte ha några större gröna rekreationsplatser inom Forsåker är 
särskilt stor för barn som inte har möjlighet att röra sig längre sträckor till andra 
rekreationsområden. Närområdet erbjuder dock en mängd olika aktiviteter och 
rekreationsmiljöer. 

6.1.3 Åtgärder för ökad social hållbarhet vid genomförande av planen  

• Människorna som kommer att bo, verka och besöka Forsåker är de som kommer 
att skapa områdets identitet i generationer framöver. Att vara en tillåtande, öppen 
och inbjudande stadsdel blir därmed en av genomförandefasens viktigaste 
utmaningar.  
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• Många människor på en relativt liten parkyta ger ökat slitage, nedskräpning och 
risk för konflikter mellan användare. Genom god planering och skötsel kan detta 
hanteras. 

• Det planerade kollektivtrafikstråket samt cykelnätet och närhet till Mölndal station 
ger goda förutsättningar för olika sätt att resa både i närområdet och regionen. 

• Mölndalsån har idag få platser där man kommer nära vattnet och de tillfällen som 
ges är uppskattade vistelsemiljöer. Att som i detaljplanen lyfta och tillgängliggöra 
ån är en viktig gärning för hela Mölndalsåns identitet. 

• En konsekvens av byggtiden - damm, oljud, trafikstörningar och ofärdiga miljöer - 
är omflyttning. De som flyttar in först påverkas längst av utbyggnaden och 
behöver kunna leva ett gott vardagsliv för att orka bo kvar. Planeringen med 
etapper är därför väldigt viktigt. 

• Kvalitetsprogrammet beskriver att gårdarna ska innehålla lek för de yngre 
barnen. Det bör finnas ett särskilt fokus på hög lekvänlighet och göra det bästa 
av den yta som finns. Kluriga, aktiva och interaktiva lekredskap kan med förmån 
byggas för att ge så stort nöje som möjligt för barnen. 

6.1.4 Slutlig bedömning 

I en övergripande skala har detaljplanen möjliggjort för en socialt fungerande stadsdel. 
Dock finns det målkonflikter mellan hög exploatering och att få bostäder för många och 
samtidigt skapa rymliga hälsosamma stadsmiljöer med plats för grönska och rekreation. 
Många utmaningar kvarstår och sociala värden och kvaliteter behöver beaktas även 
fortsättningsvis vid både byggnation och förvaltning för att säkerställa en hållbar livsmiljö i 
Forsåker. 

Ur ett barnperspektiv är tät blandstad en utmanande miljö att navigera i och där platser 
och ytor för barn ska samsas med tät bebyggelse. Ytor för barn behöver prioriteras 
genom hela processen för att skapa en fungerande livsmiljö för barn och unga.  

Forsåkers centrala läge med närhet till kollektivtrafik, ett välintegrerat gatunät och starka 
stråk är goda förutsättningar för en socialt sammanhållen stadsdel och hållbara resor.  

Detaljplanen tillåter en tidstypisk stadsmiljö från 2000-talet som kommer att vara läsbar i 
framtiden. Det kulturhistoriska arvet kan föras vidare till kommande generationer genom 
bevarande och utveckling av de industribyggnader som skyddas av detaljplanen. De 
byggnader som rivs tar med sig delar av historien vilket kan vara känsligt för en lokal 
identitet och historiebeskrivningen kan behöva återupplivas på nytt.  

Om man jämför ett utbyggt alternativ med nollalternativet bedöms konsekvenserna även 
då bli positiva eftersom området annars fortsatt kommer vara svåråtkomligt för 
allmänheten.  
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7 Samlad bedömning 

7.1 Samlade miljöaspekter 
Detaljplanen har utretts utifrån flera miljöaspekter och jämförelser har skett mellan 
föreslagen plan och med nollalternativet. Slutsatserna som kan dras i denna 
miljökonsekvensbeskrivning är att 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. De sociala 
konsekvenserna bedöms också kunna bli positiva men förutsätter att sociala värden 
beaktas i genomförande och förvaltning. 

För risker och luftkvalitet bedöms planförslaget ge små och 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.  

Konsekvensskala 
Positiva konsekvenser 

Obetydliga konsekvenser 

Små konsekvenser 

Måttliga konsekvenser 

Stora konsekvenser 
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Miljöaspekt Bedömning planförslag Bedömning nollalternativ 
Mark- och grundvatten Positiva konsekvenser  Små konsekvenser  
Mölndalsån Positiva konsekvenser  Obetydliga till små 

konsekvenser  
Luft Obetydliga konsekvenser  Obetydliga konsekvenser  
Buller och vibrationer Stora konsekvenser  Obetydliga konsekvenser  
Kulturmiljö Stora konsekvenser Stora konsekvenser 
Natur Måttliga konsekvenser Små till måttliga konsekvenser  
Risker Små konsekvenser  Obetydliga konsekvenser  
Miljöaspekter byggskede Måttliga konsekvenser  Små konsekvenser  
Sociala konsekvenser Positiva konsekvenser  Små konsekvenser  

7.2 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 
området placering gör förutsättningarna för att använda kollektivtrafiken och gång- och 
cykelnätet till en stor 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 på ett energieffektivt utförande, kan områdets 
klimatpåverkan genom uppvärmning minskas något.  

Påverkan på möjligheten att uppnå miljömålet bedöms bli liten i avseendet att resurser 
krävs för nybyggnation, men positiv då goda förutsättningar finns att resa hållbart och då 
förnybar energi kommer att användas för delar av området. 

Frisk luft 
Forsåker är idag påverkat av luftföroreningar från trafik intill planområdet vilket gör att 
miljömålet Frisk luft behöver beaktas. Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft uppnås enligt 
de utredningar som gjorts med undantag för en punkt, se avsnitt 5.3. Miljömålet Frisk lufts 
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preciseringar om kvävedioxider kan vara svåra att klara, dock är trenden att halterna av 
kvävedioxider sjunker. Detaljplanen i sig kommer att medföra en lokal ökning av biltrafik 
till området, men den är sannolikt marginell. Detaljplanen i sig bedöms ha en marginell 
påverkan på möjligheten att nå miljömålet, men det finns platser inom planområdet som 
kan komma att påverkas av dålig luftkvalitet om inte vägtrafikens påverkan minskar.  

God bebyggd miljö 
För att uppnå en God bebyggd miljö i Forsåkerområdet behöver de åtgärder som denna 
MKB 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 bli positiv då föroreningar avlägsnas både från 
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 vägrummet. 

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. Detaljplanen utformas 



 
 
 

 

188 (194) 
 
  

 

 
 
 
 

 

inte utifrån de naturvärden som finns på platsen idag. I genomförda inventeringar har 
åtgärder föreslagits, men många av de 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.   

Giftfr i miljö 
Åtgärderna för markföroreningar kommer att ha en positiv påverkan på möjligheten att 
uppnå miljömålet Giftfri miljö.  

7.2.1 Lokala miljömål 

Mölndals Stad har tagit fram 20 lokala mål som ska genomsyra kommunens arbete och 
vara genomförda till 2022. 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 möjliggör för ökat resande med cykel och kollektivtrafik, 
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 möjliggör för ökat resande med cykel och kollektivtrafik, 
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 möjliggör för ökat resande med cykel och kollektivtrafik, 
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. För att 
uppnå miljömålet kan odlingsmöjligheter föreslås på innergårdar. 

- 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. 

7.3 Riksintressen 
Riksintressen för befintlig väg och järnväg bedöms inte påverkas negativt av detalj-
planens genomförande. Riksintresset utgör en tillgång till den nya bostadslokaliseringen.  

Den kommande Götalandsbanan som är ett framtida riksintresse kommer beröra 
planområdet i dess nordvästra delar, se figur 2-7 i avsnitt 2.2.7. 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 
stad har haft kontakter med Trafikverket och redovisat detaljplan för Forsåker, nordöstra 
delen. Utifrån dessa diskussioner har Mölndals stad gjort bedömningen att detaljplanen 
inte kommer att påverka det framtida riksintresset för kommunikation. 

Planförslaget bedöms medföra risk att påverka riksintresseområdet för kulturmiljövård, 
Mölndalsåns industriområde och Kvarnbyn [O 29]. Inom planområdet tillåts ett antal höga 
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byggnader. Vid Kvarnbygatan tillåts två höga byggnader varav en vid den återinrättade 
norra entrén till Forsåkerområdet (se Figur 5-18, avsnitt 5.4 för kvartersnummer). Kvarter 
21 och 10 på östra sidan om forsen, närmre riksintresseområdet och 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. 
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Inledning 

Medins Havs och Vattenkonsulter har av MölnDala Fastighets AB fått i upp-

drag att göra bedömningar av detaljplanens eventuella inverkan på miljökvali-

tetsnormer MKN för aktuell vattenförekomst ”Mölndalsån - Stensjöns utlopp 

till sammanflödet med Kålleredsbäcken”, EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

(Figur 1). 

Forsåkersområdet i Mölndals kommun ska bli en ny modern stadsdel där delar 

av gamla industribyggnader och kulturminnen integreras med ny arkitektur. 

Utvecklingen av Forsåkersområdet sker av MölnDala Fastighets AB och Möln-

dals Stad i ett konsortium med olika byggnadsbolag. 

Mark- och miljödomstolen gav 2019-04-26 sökanden tillstånd till vattenverk-

samhet i Forsåker bland annat för ombyggnad av dammar, befintlig betong-

åränna, befintliga erosionsskydd, anlägga ”vattenplats” och ny bro, samt utföra 

erforderliga anläggningsarbeten i berörda mark- och vattenområden. Biotop-

förbättrande åtgärder för fisk ska utföras, anläggningar förses med ålyngel-

ledare och erosionsskydd i möjligaste mån naturanpassas. 

______________________________________________________ 
Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjöns utlopp till sammanflödet med Kålleredsbäcken 
EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

 

Figur 1. Vattenförekomstens sträckning är markerad i mörkblått (karta: Lantmäteriet) 

 
 
  



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

5 

Avgränsningar 

Allmänt 

De bedömningar som görs av MKN i detta PM utgörs av sådana kvalitetsfak-

torer som kan kopplas till den typ av påverkan som är aktuell för Mölndalsån i 

vattenförekomsten. Förutom de tre biologiska kvalitetsfaktorerna fisk, botten-

fauna och kiselalger som är centrala för bedömningar av ekologisk status be-

döms och diskuteras också kvalitetsfaktorerna morfologiskt tillstånd och kon-

nektivitet, eftersom vattenförekomsten är kraftigt fysiskt påverkad. Bedöm-

ningarna görs primärt av de nedre delarna av vattenförekomsten som hyser 

högre biologiska värden, där havsvandrande laxfisk förekommer, det vill säga 

från Kålleredsbäckens inflöde upp till den planerade diagonalbron (Figur 2). 

Den uppströmssträcka inom påverkansområdet, det vill säga från diagonalbron 

upp till Forsebron har inte förutsättningar att hysa fisk idag och inte heller efter 

genomförda åtgärder för vilka tillstånd erhållits. Den sträckan berörs inte mer i 

detta PM. 

Det blir i sammanhanget mindre meningsfullt att relatera till och jämföra med 

opåverkade referensförhållanden för de kvalitetsfaktorer och parametrar som 

bedöms. Bedömningarna tar i stället fokus på jämförelser med dagens förhål-

landen och sådana förhållanden som kan anses vara av stor vikt för vattenle-

vande organismer och därmed för att de biologiska kvalitetsfaktorerna ska 

kunna uppnå och varaktigt upprätthålla god status. Främst gäller detta för kva-

litetsfaktorn fisk i vattendrag. 

 

 

Figur 2. Nedre delen av vattenförekomsten där havsvandrande laxfisk förekommer är mar-
kerat som blå oval. 
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Geotekniska åtgärder 

Åtgärder har konstaterats vara nödvändiga för att säkra stabilitet och geotek-

niska förhållanden i aktuellt område, både väster och öster om ån (Bilaga 1). 

Det innebär att avschaktning av åkanter kommer att göras med upp till ungefär 

en och en halv meter och befintliga erosionsskydd renoveras och/eller under-

hålls. Åtgärderna medför att en del träd kommer att behöva tas bort, däribland 

några som bedömts vara skyddsvärda. Även nedtagning av mindre träd och sly 

har bedömts vara nödvändigt för att kunna genomföra de geotekniska åtgär-

derna. Dessa åtgärder kommer att genomföras oavsett vad som sker med områ-

det, det vill säga om det fortsätter att vara industriområde eller utvecklas till 

stadsdel. Bedömningar av MKN för de parametrar som berörs av ovanstående 

utgår därför från hur naturmiljöerna kring vattendraget kommer att se ut och 

fungera efter att de geotekniska åtgärderna utförts. 

 

Sanering av miljögifter 

Sanering av förorenad mark är en åtgärd som ska genomföras i området oavsett 

framtida markanvändning. Det finns stora behov i flera områden i anslutning 

till åns närområde. En del träd kommer att påverkas av saneringen. Sanering 

av miljögifter är givetvis i grunden en positiv åtgärd. Även här görs eventuella 

bedömningar av MKN på hur vattenanknuten naturmiljö kommer att se ut och 

fungera efter att saneringen utförts. 

 

Underlag och material 

För att göra bedömningar av detaljplanens eventuella påverkan på MKN har 

olika material erhållits från MölnDala Fastighets AB och underlagen gåtts ige-

nom: 

- Detalj- och strukturplaner 

- Systemhandling med åns lopp i planerad parkmiljö 

- Miljöteknisk undersökning av mark 

- Geotekniska stabiliseringsåtgärder 

- Dagvattenutredning 

- Pumpstationer och VA-ledningar 

Förutom underlag ovan har möten förekommit och muntlig information erhål-

lits.  Utredningsmaterial från Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten och sökanden 

från tidigare vattenmål har också använts. 
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Planerade anläggningar 

Flera delar i detalj- och strukturplanen berör ån direkt eller indirekt, till exem-

pel bostadshus, vägar, broar med mera (Bilaga 1). Nedan beskrivs och kom-

menteras kortfattat sådana anläggningar. Geotekniska åtgärder och sanering av 

förorenad mark har nämnts i föregående kapitel och berörs inte i detta avsnitt. 

Kvarter 8 

Planerad markanvändning för kvarter 8 utgörs av bostäder. Kvarterets area är 

ca 4 000 m2. En mindre gata kommer att gå runt kvarteret. Kvarter 8 är beläget 

i den sydvästra delen av Forsåker och ån rinner här norr och väster om kvarte-

ret. Åns södra strandzon utefter kvarter 8 kommer att vara ca 7 meter bred och 

utgöras av träd och buskage. Åns östra strandzon utefter kvarteret kommer att 

vara ca 10–15 meter bred. 

Närmiljön – åparken 

Åparken är benämningen på marken kring Mölndalsån som planeras från dia-

gonalbron ner till områdets gräns i sydväst. Här eftersträvas lummiga miljöer 

med flerskiktig vegetation av befintliga träd som sparats och nyplanterade träd 

tillsammans med buskage. Parkens utseende har förändrats jämfört med tidi-

gare skisser, nu med större fokus på träd och buskage utefter ån. Strandzo-

nerna på åns båda sidor är i de flesta fall ungefär 10 meter breda eller mer. 

Skötselplan ska upprättas. 

Broar, gator och GC-vägar 

En ny bro anläggs på ny plats för gående och cyklister, belägen söder om Pri-

vatvägen. Längst ner i områdets sydvästra hörn kommer en GC-ramp att utgå 

från rondellen vid Forsåkersbron och sedan ha sin sträckning österut in i bo-

stadsområdet. Rampen löper söder om Mölndalsån, initialt ungefär 10 meter 

ovan marknivån. I övrigt används befintliga broars positioner. Förutom den 

större gatan som anläggs i förlängningen av diagonalbron används befintlig bro 

vid Privatvägen som GC-bro. GC-bron ansluter till gata som omger kvarter 8. 

Utefter ån planeras gång- och cykelvägar. Vägarna går i huvudsak inte närmare 

ån än 10 meter, med möjlighet att vid enstaka platser komma ner till vattnet. 

Kvarter 37 över ån 

Vid kvarter 37 längst ner i sydväst i anslutning till vägen som avgränsar Forså-

kerområdet i väster anläggs ett kvarter/hus ovanpå Mölndalsån. Bottenplattan 

har en bredd av cirka 20 meter, med en höjd väl ovanför åns högsta högvatten-

nivå. Pålning/grundläggning sker på ömse sidor av ån, utanför högsta hög-

vattenzonen. En ramp in till kvarter 37 från den planerade Forsåkerbron an-

läggs parallellt med fastighetens bottenplatta. Rampen är vid infarten till kvar-

ter 37 belägen på ca 10–12 meters höjd ovanför Mölndalsån.  
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Dagvatten, pumpstationer och VA-ledningar 

Dagvattenhantering inom allmän platsmark ska kännetecknas av fördröjning 

och rening nära källan, trög avledning samt samlad fördröjning och rening. 

Dagvattenhantering inom kvartersmark ska kännetecknas av ett lokalt omhän-

dertagande (LOD). Dagvattenutredningen som utförts visar att exploateringen 

av Forsåkerområdet kan ske utan någon påverkan av vattenkvaliteten i Möln-

dalsån (Structor 2018). 

Två pumpstationer för avlopp anläggs i områdets lågpunkter, på var sida av ån 

ungefär 120 meter nedströms diagonalbron. Stationerna är inte placerade i åns 

direkta närhet utan strax utanför de vegetationsklädda strandzonerna. 

 

Påverkan från anläggningar 

De naturvärden som finns i Mölndalsån i området utgörs bland annat av havs-

vandrande laxfisk. Smoltutsättning av lax av Säveåursprung gjordes i området 

av Papyrus och Stora Enso från år 1986 och flera år framåt och sedan dess har 

laxen varit ett bestående inslag i vattenmiljön. Undersökningar av bottenfauna 

har visat på hög status. Vattenkvalitén är god, med låga fosforhalter, hög alkali-

nitet och pH-värden nära det neutrala. Med tanke på den fysiska påverkan som 

präglar ån bedöms dess biologiska värden vara relativt stora. 

De anläggningar som planeras kan påverka vattenmiljön på flera sätt: 

- Förändringar av strandzonen och tillgång på vegetation 

- Minskad beskuggning 

- Störningar på framför allt havsvandrande laxfisk vid lek, uppväxt och migrat-

ion kopplat till urban miljö som vägar, broar och människors rörelse. 

- Förändrade vattenkemiska förhållanden 

Idag består aktuellt område utefter Mölndalsån till stor del av äldre industri-

mark, med öppna hårda ytor. Viss verksamhet förekommer strax norr om ån i 

form av containeruppställning och lagerverksamhet. Utefter ån, i strandzonen 

finns vegetation, främst träd, som i de flesta delar ger en god beskuggning och 

avgränsar och skyddar vattendraget från omgivningen. 

En helt ny stadsdel med mycket människor, vägar, cykel- och gångbanor, broar 

och bostadshus innebär att Forsåker blir ett område som starkt skiljer sig från 

dagens förhållanden. Det kan därmed finnas ökad risk för störningar på fram-

för allt havsvandrande laxfisk under lek- och uppväxttid. Helt avgörande för 

graden av uppkomna störningar är att ån inte exponeras för mycket, till exem-

pel genom anläggning av gångvägar utefter åkanterna mycket nära vattnet och 

avsaknad/brist på vegetationsklädda strandzoner. I detaljplanen för Forsåker 

beskrivs åns lopp genom en parkliknande miljö med flerskiktad vegetat-

ionsklädda strandzoner som på liknande sätt som idag skuggar och avgränsar 

ån. Eftersom ån därigenom uppnår viss avskildhet bedöms det inte som troligt 

att den urbana miljön medför allvarligare störningar på laxfisk. 
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Laxfiskens vandring från havet och upp i Mölndalsån till Forsåker sker idag 

förbi och genom ett stort antal onaturliga miljöer. Bland annat passeras ett 

stort antal broar, kulvertar i mycket urban miljö genom centrala delar av Göte-

borg och Mölndal. Även efter den stora rensningen av Mölndalsån år 2009 då 

44 000 kubikmeter muddermassor forslades bort och krökar jämnades ut hit-

tade laxen tillbaka till sina uppströms belägna lekområden De anläggningar 

som planeras i Forsåker i aktuellt område bedöms med stor sannolikhet inte 

utgöra hinder eller begränsningar för laxfiskens vandringar till och från lekom-

rådet. 

Försämrad vattenkvalitet i ån bedöms inte uppkomma i driftskede. Plan finns 

för dagvattenhantering som visar på oförändrad vattenkvalitet i ån. Sanering av 

förorenad mark ska utföras, vilket minskar risken för miljögifter i vattnet. 

 

Bedömningar av MKN 

Allmänt 

Nedan redovisas bedömningar och kommentarer av relevanta kvalitetsfaktorer 

för vattenförekomsten, i första hand berörs den del av vattenförekomsten som 

är belägen nedströms den planerade diagonalbron, dvs på den sträcka där lax-

fisk förekommer. Jämförelser görs främst med dagens förhållanden, bland an-

nat för att bedöma om försämring uppstår.  
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Övergripande klassning 

 
 

Biologiska kvalitetsfaktorer 

 

Vattenförekomst: ”Mölndalsån - Stensjöns utlopp till sammanflödet med Kålleredsbäcken”, EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

Typ av klassning: Senaste Bedömning

klassning detaljplan

av VM

Datum: 2019-05-14 2019-06-25

Status Status Kommentar

Ekologisk status

Miljökvalitetsnorm:

God ekologisk status 2021

måttlig måttlig

Vattenförekomsten klassas idag ha måttlig ekologisk status. Status 

för kvalitetsfaktorn fisk och vandringshinder/barriärer har varit 

utslagsgivande för bedömningen (VISS). Definitiva vandringshinder 

finns i vattenförekomsten och strandzonen är kraftigt påverkad 

(VISS). Planerade arbeten innehåller substratförbättrande åtgärder 

för laxfisk som betydligt ökar arealerna för lek- och 

uppväxtområden. Fiskvägar kommer att anläggas i den övre delen 

av vattenförekomsten. Åtgärderna medför att en urban miljö med 

bostadskvarter skapas i Forsåker, att jämföra med dagens 

industriområde. Sammantaget bedöms förutsättningar finnas för 

vattenförekomsten att uppnå god status för kvalitetsfaktorn "fisk" 

(se nedan) och då även för ekologisk status, eftersom de två andra 

biologiska kvalitetsfaktorerna kiselalger och bottenfauna redan 

uppvisar minst god respektive hög status. 

Tillkomst/härkomst naturlig naturlig Vattenförekomsten kommer fortsatt att klassas som naturlig.

Kemisk status
Förslag till miljökvalitetsnorm: 

God kemisk ytvattenstatus

uppnår ej god uppnår ej god

Föroreningar av bl.a. kvicksilver och PBDE medför generellt att 

Sveriges vattenförekomster inte uppnår god kemisk status. 

Förekomst av PBDE i vattenförekomsten berörs/påverkas inte av 

planerade arbeten. Enligt utförd modellering förbättras 

situationen något efter sanering av markområden vad gäller 

tillförsel av kvicksilver från området till ån jämfört med idag.

Kemisk status utan överallt 

överskridande ämnen
god god

Planerade arbeten kommer inte att tillföra kemiska substanser till 

vattenförekomsten. Efter sanering av förorenad mark bedöms 

förhållandena bli bättre med avseende på läckage av föroreningar 

till vattendraget.

Vattenförekomst: ”Mölndalsån - Stensjöns utlopp till sammanflödet med Kålleredsbäcken”, EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

Typ av klassning: Senaste Bedömning

klassning detaljplan

av VM

Datum: 2019-05-14 2019-06-25

Status Status Kommentar

Påväxt-kiselalger ej klassad god

Bedömning av status för kiselalger visar på minst god status. Det är 

framför allt näringsämnen (fosfor), tillgången på lättnedbrytbart 

organiskt material och surt vatten som utgör påverkansfaktorer 

för statusklassning av kiselalger. Dessa bedöms inte påverkas av 

planerade åtgärder. Ej heller förändrade förhållanden avseende 

flöden och vattenstånd som kan påverka kiselalgssamhället 

negativt bedöms uppkomma efter planerade åtgärder.
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Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

 
  

Vattenförekomst: ”Mölndalsån - Stensjöns utlopp till sammanflödet med Kålleredsbäcken”, EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

Typ av klassning: Senaste Bedömning

klassning detaljplan

av VM

Datum: 2019-05-14 2019-06-25

Status Status Kommentar

Bottenfauna ej klassad hög

Bottenfaunan har klassats ha hög status baserat på ett flertal 

undersökningar. Det är framför allt tillgången på fosfor, samt 

rådande surhetstillstånd som påverkar de index som ligger till 

grund för klassning av bottenfauna i vattendrag. Tillgången på 

fosfor i vattenförekomsten bedöms inte påverkas av planerade 

åtgärder, ej heller förhållanden som bidrar till ökad försurning. 

Flödesförändringar samt andra förändringar av fysisk karaktär, 

t.ex. försämrat bottensubstrat, närområde och kantzoner som kan 

påverka bottenfaunasamhället negativt bedöms inte uppkomma 

efter genomförda åtgärder.

Fisk måttlig måttlig

Status för fisk i vattendrag beror i hög grad på förekomst av laxfisk. 

Idag förekommer havsvandrande lax och öring i de nedre delarna 

av vattenförekomsten och stationära öringbestånd i de övre. 

Planerade åtgärder bedöms inte försämra förutsättningarna för 

fiskfaunan i aktuell del av vattenförekomsten. 

Substratförbättrande åtgärder med utlägg av lekmaterial och block 

för att tillgodose behov av ståndplatser kommer att göras och en 

betydligt större areal för laxfisk att disponera erhålls. Den nya 

urbana miljö som uppkommer i Forsåker kan innebära ökad risk 

för störningar på fiskfaunan. Genom att tillse att vattendraget får 

en viss avskildhet, med vegetationsklädda strandzoner och gång- 

och cykelvägar på avstånd från stranden bedöms störningar kunna 

hållas nere. En ökad produktion av laxfisk bedöms vara möjlig, 

vilket medför större möjligheter att uppnå god status för fisk. En 

förbättrad längsgående konnektivitet uppkommer i Grevedämmet 

och Stensjöns utlopp . Detta är positivt för fiskfaunan och bidrar 

också till att kvalitetsfaktorn kan uppnå god status.

Vattenförekomst: ”Mölndalsån - Stensjöns utlopp till sammanflödet med Kålleredsbäcken”, EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

Typ av klassning: Senaste Bedömning

klassning detaljplan

av VM

Datum: 2019-05-14 2019-06-25

Status Status Kommentar

Konnektivitet i vattendrag dålig otillfredsst

Sammantaget bedöms kvalitetsfaktorn "konnektivitet i 

vattendrag" som otillfredsställande, eftersom definitiva 

vandringshinder finns i vattenförekomsten. Fiskvägar kommer 

dock att anläggas i vattenförekomstens övre delar inom ramen för 

annan miljödom, vilket bedöms medföra en förbättrad 

konnektivitet i vattenförekomsten som helhet och förbättrad 

status för den parametern, se nedan. 

Konnektivitet i uppströms och 

nedströms riktning i vattendrag
dålig otillfredsst

Fiskvägar anläggs i Stensjöns utlopp och vid Grevedämmet, vilket 

bedöms medföra en förbättrad konnektivitet i vattenförekomsten.

Konnektivitet i sidled till 

närområde och svämplan i 

vattendrag 

ej klassad otillfredsst

Planerade åtgärder bedöms inte innebära någon betydande ökad 

belastning på strandzonen som påverkar livsmiljöerna negativt för 

akvatiska organismer jämfört med idag.
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Vattenförekomst: ”Mölndalsån - Stensjöns utlopp till sammanflödet med Kålleredsbäcken”, EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

Typ av klassning: Senaste Bedömning

klassning detaljplan

av VM

Datum: 2019-05-14 2019-06-25

Status Status Kommentar

Morfologiskt tillstånd i 

vattendrag
dålig otillfredsst

Kvalitetsfaktorn "morfologiskt tillstånd i vattendrag" klassas 

utifrån genomsnittlig status för åtta parametrar. De ingående 

parametrarna bedöms sammantaget inte beskriva förhållanden 

som påverkas av planerade åtgärder på ett sådant sätt att en 

försämring av bedömd status uppkommer. Den sammantagna 

bedömningen är att status för morfologiskt tillstånd idag är 

otillfredsställande och att den så kommer att vara efter 

genomförande av planerade åtgärder. Vattenmyndigheten har 

bedömt statusen idag som dålig.

Vattendragsfårans form ej klassad otillfredsst
Planerade åtgärder bedöms inte förändra vattendragsfårans form 

nämnvärt, speciellt inte sett till hela vattenförekomsten.

Vattendragsfårans planform ej klassad måttlig
Planerade åtgärder förändrar inte vattendragsfåran med avseende 

på planform.

Vattendragsfårans 

bottensubstrat
ej klassad otillfredsst

Planerade åtgärder bedöms inte förändra bottensubstratet 

nämnvärt sett till hela vattenförekomsten. De förändringar som 

sker nedströms diagonalbron utgörs av substratförbättrande 

åtgärder och kan bedömas som positiva förändringar.

Död ved i vattendrag ej klassad dålig
Det finns mycket sparsamt med död ved i vattenförekomsten idag. 

Planerade åtgärder bedöms inte påverka mängden död ved.

Strukturer i vattendraget ej klassad otillfredsst

Planerade åtgärder bedöms inte påverka strukturer i 

vattenförekomsten negativt. Utläggning av större block i 

vattendraget kan här ses som ett positivt tillskott.

Vattendragsfårans kanter ej klassad dålig

Vattenförekomstens kanter är genomgående kraftigt påverkade. 

Planerade åtgärder bedöms inte försämra vattendragsfårans 

kanter. De geotekniska åtgärderna kommer att genomföras av 

stabilitetsskäl oavsett detaljplanens genomförande.

Vattendragets närområde dålig dålig

Stora delar av närmiljön idag utgörs av industrier, anlagda vägar 

och ytor. Endast små områden i vattenförekomstens översta delar 

kan möjligtvis undantas. Planerade arbeten innebär att en urban 

närmiljö skapas i aktuell del av vattenförekomsten. Jämfört med 

dagens industriområde och närområdets funktion bedöms inte 

skillnaden vara stor. Strandzonen kommer liksom idag att bestå av 

flerskiktad vegetation.

Svämplanets strukturer och 

funktion i vattendrag
dålig dålig

De naturliga geologiska förutsättningarna för aktiva svämplan är 

numera mycket begränsade i vattenförekomsten. Det är endast 

längs flackare partier i den övre delen, t.ex. i Stensjöns utlopp och i 

nedre delen av norra grenen i Grevedämmet där svämplanen 

bedöms ha en aktiv funktion. De branta och höga stränderna i 

aktuellt område medför således att ån inte längre kan 

översvämma de tidigare svämplanen. Planerade arbeten omfattar 

inte åtgärder som förändrar svämplanets struktur och funktion i 

vattenförekomsten och parametern bedöms därför inte påverkas 

av föreslagna åtgärder.
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Samlad bedömning 

Genomförande av detaljplan (DP1) i Forsåker innebär att området kommer att 

förvandlas från ett industriområde till en modern urban stadsdel. Det medför 

att mycket fler människor kommer att röra sig i området bland bostadshus/fas-

tigheter, på vägar, broar, cykel- och gångbanor. 

För vattenmiljön bedöms störningar från omgivningen vara den viktigaste ty-

pen av påverkan att ta upp, framför allt för den nedre delen av området där 

havsvandrande laxfisk förekommer. Förekomsten av laxfisk är en mycket viktig 

faktor för att vattenförekomsten ska kunna uppnå god ekologisk status. 

Helt avgörande för graden av uppkomna störningar är att ån inte exponeras för 

mycket, till exempel genom anläggning av gångvägar med gatuljus utefter 

åkanterna mycket nära vattnet och avsaknad/brist på vegetationsklädda 

strandzoner. 

I detaljplanen för Forsåker beskrivs åns lopp genom en parkliknande miljö med 

flerskiktade vegetationsklädda strandzoner som på liknande sätt som idag 

skuggar och avgränsar ån. Eftersom ån därigenom uppnår viss avskildhet be-

döms det inte som troligt att den urbana miljön medför allvarligare störningar 

på förekomsten av laxfisk. 

De vattenkemiska förhållandena i Mölndalsån bedöms inte förändras och en 

fortsatt god vattenkvalitet kommer att kunna upprätthållas. 

Genomgång av relevanta kvalitetsfaktorer har gjorts. Bedömningarna för de bi-

ologiska kvalitetsfaktorerna bottenfauna och kiselalger visar att god eller hög 

status fortsatt uppnås. För fisk bedöms möjligheterna att uppnå god status som 

goda, inte minst efter genomförandet av de substratförbättrande åtgärder som 

tillgodoser större lek- och uppväxtområden för laxfisk. 

Konnektiviteten i vattenförekomsten ökar då fiskvägar anläggs i de övre de-

larna, vid Stensjön och Grevedämmet enligt annan miljödom. 

Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd med åtta parametrar bedöms inte påtag-

ligt förändras, då de allra flesta parametrar inte berörs av planerade arbeten. 

Kvalitetsfaktorn bedöms som fortsatt otillfredsställande. I VISS anges status 

för morfologiskt tillstånd som dålig. 
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Bilaga 1 Strukturplan och plan för geotekniska åtgärder 
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