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Handlingar 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör denna planbeskrivning som ska 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften som 
planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen av 
planen. 
 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser (inkl. illustrationskarta) 

 

Till detaljplanen hör: 

 Grundkarta i skala 1:1 000 (finns på stadsbyggnadsförvaltningen) 

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Fastighetsförteckning (finns på stadsbyggnadsförvaltningen) 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

 

Utredningar: 

 Bullerutredning, Gärdhagen akustik AB, 2017-11-27, rev 2018-05-03 

 Geoteknisk utredning, Norconsult, 2017-09-29 

 Markteknisk undersökningsrapport, Norconcult, 2017-09-29 

 Markmiljörutredning Mifo fas 1, Orbicon, 2017-10-11  

 Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Orbicon, 2019-01-07 

 Kvalitativ riskutredning, Cowi, 2017-10-25 

 Dagvattenutredning, Atkins, 2018-03-21 

 Vibrationer och stomljud, ÅF 2018-12-04 

 Mätrapport avseende komfort och skaderisk på fastigheten Delbanco 1 i samband med 
detaljplan, ÅF 2018-11-16 

 Trafik PM, Mölndals stad, 2018-05-01 
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Planens syfte 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra komplettering av befintlig bostadsbebyggelse inom 
fastigheten Delbanco 1 med två nya flerbostadshus med tillhörande parkering.  
 

Bakgrund 

Fastigheten Delbanco 1 är bebyggd med två flerfamiljshus från 60-talet i tre våningar plus källare samt 
ett miljöhus i ett plan men avses att förtätas med ytterligare två flerbostadshus, ett parkeringsdäck och 
två nya miljöhus.  
 
Kommunstyrelsen gav Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag den 26 augusti 2015 att upprätta 
detaljplan för bostäder m.m. på fastigheten Delbanco 1 och del av Stensjön 1:54. Under planarbetets 
gång har planområdets avgränsning reviderats till att enbart omfatta fastigheten Delbanco 1. 

Huvuddrag 

Planförslaget möjliggör för uppförande av två flerbostadshus i upp till fyra våningar med möjlighet till 
en vindsvåning inom Delbanco 1. Förslaget inrymmer cirka 50 lägenheter. Planförslaget möjliggör 
vidare två nya miljöhus inom fastigheten samt ett bullerplank/vall längs en sträcka av Delbancogatan. 
Det tillkommande parkeringsbehovet avses att lösas i ett parkeringsdäck i områdets södra del. 
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Plandata 
Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget i Enerbacken cirka en kilometer (fågelvägen) nordost om Mölndals innerstad 
och är idag bebyggd med två flerbostadshus och ett miljöhus. Öster om området ligger Delbancogatan 
och i söder ligger Kryssgatan. Söder om planområdet ligger kust-till-kust-banan med tågtrafik mellan 
bland annat Borås – Göteborg. 
 

 
Planområdets avgränsning illustreras av den röda linjen 

 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar cirka 21 245 m² och omfattas av fastigheten Delbanco 1 som ägs av 
Mölndalsbostäder AB samt del av fastigheten Stensjön 1:54 som ägs av Mölndals stad. 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som tillhör planen.  
 

Behovsbedömning 

Ny bostadsbebyggelse inom området bedöms överensstämma med miljöbalkens grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden i 3:e kapitlet. Området omfattas inte av 
bestämmelserna enligt 4:e kapitlet och detaljplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormerna 
enligt 5:e kapitlet överskrids. Mölndals stad har bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte 
behövs för den aktuella detaljplanen. Avstämning har vid kommunsamrådsmöte 2017-09-20 gjorts 
med Länsstyrelsen som godkänt bedömningen. 
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Tidigare ställningstaganden  

Vision Mölndal 2022  

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

Mölndals miljömål 
Mölndals stad har, med utgångspunkt från de nationella miljökvalitets-målen, antagit 20 lokala 
miljömål som ska vara genomförda 2022. Några av dessa har mer bäring på föreslagen detaljplan än 
de övriga: 
15. Alla invånare i Mölndal ska ha tillgång till minst ett grönområde inom 300 m. 
18. Ingen ska bo i flerbostadshus med radonhalter över 200 Bq/m3 luft som årsmedelvärde. 
19. Andelen personresor som utförs med cykel ska vara minst 12 procent och med kollektivtrafik 
minst 25 procent. 

Översiktliga planer 
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela 
kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av 
mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Gällande 
översiktsplan för Mölndals kommun antogs 2006. I översiktsplanen anges det aktuella planområdet 
som ”tätorts- och annan tät bebyggelse huvudsakligen bostäder”. Av översiktsplanen framgår vidare 
att området innehåller stora kulturhistoriska värden samt att området delvis berörs av skyddsområde 
runt Kust-till-kust-banan. Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-04 att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan. I skrivande stund pågår samråd för ny översiktplan. 
 
Under 2017 antogs en kommungemensam fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång inom 
Mölndal och Göteborg. Planområdet ligger just utanför och omfattas inte av den fördjupade 
översiktsplanen. 
 

Detaljplaner 

För området gäller stadsplan SPL4867 som vann laga kraft 1962. Planen tillåter inom Delbanco 1 
Bostadsändamål i tre våningar till en byggnadshöjd om 10,5 meter. Genomförandetiden för 
detaljplanen har gått ut.
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Riksintressen 
Planområdet omfattar inga riksintresseområden enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. Kust-till-kust-
banan som passerar sydväst om planområden utgör riksintresse för kommunikationer enligt MB 3 
kap 8 §. Planförslaget bedöms inte skada riksintresset. En riskutredning har tagits fram för att 
studera påverkan från risk i samband med transporter av farligt gods. 

 

Götalandsbanan 

I skrivande stund pågår Trafikverkets planering för en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och 
snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Av de tre alternativa sträckningar som utreds skulle 
den nordligaste (alternativ R) kunna komma att beröra det aktuella planområdet. Staden och 
regionen har i samband med sverigeförhandlingen starkt förordat det alternativ som går via Mölndals 
station, vilket inte är det nordligaste alternativet som är närmast det aktuella planområdet. 

Utklipp från gällande stadsplan. Planområdets ungefärliga läge är markerat med röd figur. 
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Förutsättningar  

Förhållande till omland 
Mölndals stad är i en stor utvecklingsfas med flera stora pågående stadsbyggnadsprojekt. Inom ett 
avstånd av 500 meter från planområdet byggs det för närvarande totalt cirka 700 bostäder på gamla 
Kvarnbyvallen och längs Kvarnbygatan (Kvarnbyterrassen). I skrivande stund pågår även ett 
planarbete för området där det gamla pappersbruket Papyrus/Forsåker låg med cirka 3 000 nya 
bostäder, verksamheter, service, handel med mera.  

Mark och vegetation 
Ytan väster om bebyggelsen består av en skogsdunge, bergsknalle, grillplats samt en mindre 
lekplats. Marken är kuperad och höjdskillnaderna varierar mellan cirka sex-nio meter sluttande ned 
mot väster. Ett antal uppvuxna tallar ger karaktär åt området. Genom trädridån i väster anar man 
Mölndalsåns dalgång med centrala Mölndal.  

Mellan bebyggelsen och Delbancogatan finns en grönyta och i den södra delen finns en klunga av 
träd på en liten höjd. I den norra och södra delen av planområdet finns två asfalterade 
parkeringsytor. 
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Bebyggelse 

Området Enerbacken byggdes under sextiotalet och består av trevånings lamellhus i gult tegel med 
flacka sadeltak och balkonger. Den norra delen av området har en karaktäristisk utformning med 
krökta långsmala volymer som bildar oregelbundna gårdsrum mellan sig. Den södra delen av 
området som främst berörs av aktuellt planförslag har en enklare struktur med två raka lamellhus i 
vinkel utan uttalade gårdsrum men med karaktär av hus i park.  

 

Inom planområdet finns två flerbostadshus byggda på 1960-talet i tre våningar plus 
källare/sockelvåning samt ett fristående miljöhus. Bostadshusen är i gult tegel. Angränsande 
bebyggelse är ytterligare ett trevånings tegelhus i norr och i övrigt småhus i en och två våningar, se 
bilder nedan. 

   

 
Övre raden, flerbostadshus inom planområdet. Undre raden, småhus öster om Delbancogatan. 

Trafik och tillgänglighet  

Planområdet har god tillgänglighet med bl.a. busshållplats och ett välutbyggt gatunät för bilar och 
fotgängare. Till Mölndals innerstad, som ligger cirka en kilometer västerut, finns det två alternativa 
vägar. Söderut via Ormåsgatan och Kvarnbygatan alternativt norrut via Enerbacksgatan, 
Gunnebogatan och Göteborgsvägen.  

 

Tillgängligheten med cykel kan förbättras längs Delbancogatan då det saknas separat cykelbana. 
Stadens huvudcykelnät finns tillgängligt längs Enerbacksgatan nordost om planområdet. 

Bil 
Infart till fastigheten och dess parkeringsytor sker från Delbancogatan i norr och Kryssgatan i söder. 
Området nås norrifrån från E6 och Lackarebäcksmotet via Gunnebogatan och Enerbackegatan eller 
söderifrån via från Pixbovägen via Ormåsgatan.  
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Gång och cykel 
Trottoar finns på båda sidor av Delbancogatan. Cykelbanor saknas längs Delbancogatan och cykling 
sker istället på gatan.  

Parkering 
Inom planområdet finns det idag cirka 80 parkeringsplatser för Mölndalsbostäders hyresgäster i 
områdets södra och norra del. 

Kollektivtrafik 
Busshållplatsen Lövgatan är belägen i direkt anslutning till planområdet. Busshållplatsen trafikeras 
av busslinje 753 med ca fyra avgångar i vardera riktningen i högtrafik. med trafik till bland annat 
Mölndals centrum och centrala Göteborg.  

 

Knappt en kilometer sydväst om planområdet ligger Mölndals station med täta förbindelser med 
buss, spårvagn och pendeltåg såväl lokalt i Mölndal som norrut mot Göteborg och söderut mot 
Kållered, Lindome och Kungsbacka.  

Service 

Kommunal service 
Inom 500 meter finns tre förskolor (Enerbacken, Svejserdalen och Ormås) samt högstadieskolan 
Kvarnbyskolan med årskurs 7-9. Cirka 500 meter norr om planområdet finns även Lackarebäcks 
äldreboende.  

Kommersiell service 
Cirka 500 meter söder om planområdet ligger Gamla torget och Kvarnbyn med ett mindre utbud av 
restauranger, fotvård, second hand-butik m.m. Övrig kommersiell service finns i Mölndals innerstad 
ungefär en kilometer västerut (fågelvägen).  

Övrigt 
I Kvarnbyn cirka 500 meter söderut ligger Mölndals museum, Hembygdsföreningen samt ett antal 
ateljéer för utställning av konst. 

Lek, sport och rekreation 
Öster om den befintliga bebyggelsen finns en informell uteplats med en mindre lekplats. En större 
lekplats finns norr om planområdet inom den norra delen av Enerbacken. Möjlighet till närrekreation 
och naturupplevelser finns i det lilla grönområdet öster om Delbancogatan.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet med anslutningspunkt i Delbancogatan. 

Dagvatten 
En anslutningspunkt till det kommunala dagvattennätet finns i Kryssgatan omedelbart söder om 
planområdet. 

Avfall 
I planområdets norra del finns det ett miljöhus för Mölndalsbostäders hyresgäster. 
Återvinningsstation finns i närområdet.  

Fjärrvärme/Fjärrkyla 
Fastigheten Delbanco 1 är ansluten till fjärrvärmenätet. Fjärrkyla är inte utbyggt i området. 
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Spillvatten 
Anslutningspunkt för spillvatten finns i Delbancogatan. 

El och tele 
El- och telenätet finns utbyggt i området. Tillkommande bebyggelse bedöms kunna anslutas till 
befintligt nät.  

Fornlämningar och kulturhistoria 
Planområdet innehåller inga kända fornlämningar. Bostadsområdet Enerbacken i sin helhet nämns i 
Mölndals stads kulturmiljöprogram som ett exempel på 1960-talets bostadsbyggande.  

Geotekniska förhållanden 
Enligt den geotekniska utredning som tagits fram i samband med planläggningen (Norconsult 2017-
09-29) är de geotekniska förutsättningarna i området gynnsamma för den planerade exploateringen. 
Höjden inom området varierar mellan ca +61 och +46 längst i väster. Marken är generellt plan eller 
svags sluttande. Marken består i huvudsak av fyllning till ca 0,5 – 2,5 meters djup bestående av grus, 
lera, mulljord, sand, silt m.m, därefter av friktionsjord - bestående av grus- och silthaltig sand - eller 
berg. Djup till fast botten varierar mellan 1,5 – 7 meter med störst djup i söder. Den flacka 
topografin och de måttliga djupen till berg inom området innebär att stabiliteten i området är 
tillfredställande.  

 

Det bedöms inte föreligga någon risk för bergras eller blockutfall i någon del av det aktuella 
området. Det förekommer dock ett par potentiellt instabila block på 0,25–1 m3 i en vägskärning på 
östra sidan av Delbancogatan, ca 10 m utanför planområdet. Detta bör beaktas i det fall det kommer 
att utföras mer omfattande sprängningsarbete inom angränsande delar av planområdet. Eventuella 
bergarbeten som resulterar i schaktväggar med över en meter i höjd ska dock besiktigas av 
bergsakkunnig. 

Förorenad mark 
En inventering av förorenande verksamheter (MIFO FAS 1) har genomförts för planområdet 
(Orbicon 2017-10-11.) Ingen information har framkommit om att miljöstörande verksamhet ska ha 
skett inom Delbanco 1. Risk för markföroreningar finns från fyllnadsmassor av okänd karaktär och 
från misstänkt förekomst av så kallad tjärasfalt (innehåller stenkolstjära med högt innehåll av 
polycykliska aromatiska kolväten). Den sammanvägda riskklassningen enligt MIFO1 är riskklass 2. 
Risken är nästan uteslutande kopplad till misstanke om tjärhaltig asfalt.  

 

Inför granskning har en ytterligare undersökning genomförts (MIFO FAS 2, Orbicon 2019-01-07) 
där syftet med den kompletterande undersökningen var att avgränsa och kvantifiera tidigare 
identifierade föroreningar i form av framför allt PAHer (men även petroleumkolväten och metaller) i 
fyllnadsmaterialet inom fastigheten. 

 

Resultatet av den genomförda undersökningen tillsammans med resultat från tidigare genomförda 
undersökningar inom Delbanco 1 visar att förorenande ämnen, främst PAH-H och PAH-M men även 
tyngre aromatiska kolväten samt bly (och zink i en provtagningspunkt) har detekterats i 
fyllnadsmaterialet inom stora delar av fastigheten. Föroreningarna är knutna till fyllnadsmaterialet 
och halterna är generellt högre under asfalterade markytor än inom gräsbevuxna områden. 
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PAH-H, PAH-M och bly är de ämnen som är generellt förekommande i fyllnadsmaterialet inom 
Delbanco 1 och kan exponeras till människor eller miljö främst genom ångor i byggnader (PAH-M), 
intag av växter (PAH-H) eller direkt exponering (bly). Fyllnadsmaterialet omkring den södra 
planerade byggnaden innehåller generellt halter av PAH-M och PAH-H som överskrider de aktuella 
riktvärdena för känslig mark och på parkeringen söder om den planerade byggnaden överskrids även 
halter för mindre känslig mark. De förorenade fyllnadsmassorna som ligger runt och under den södra 
planerade byggnaden bedöms kunna utgöra en miljö och hälsorisk, främst genom inträngning av 

ångor med avseende på PAH-M i den nya byggnaden. En sanering av de PAH-förorenade 

fyllnadsmassorna massorna runt och under den nya byggnaden rekommenderas. 

 

Mäktigheten på de förorenade fyllnadsmassorna uppskattas till 1 meter vilket innebär sanering av ca 
750 m3 förorenade massor. I området där den norra nya byggnaden planeras bedöms det inte finnas 
något saneringsbehov. I kartan nedan illustrerar det rödrastrerade området vart sanering krävs. 

 

 
 

Eftersom PAH-M innehåller ämnen som kan innebära hälsorisker med avseende på inandning av 
ångor analyserades inomhusluften i de två befintliga flerbostadshus som finns på fastigheten. 
Resultatet visar att inomhusluften i samtliga fyra provlokaler innehåller halter av PAH-M (fluoren, 
fenantren och fluoranten) som kan innebära hälsorisker vid inandning. Inomhusluften i bottenplanen 
av de befintliga byggnaderna innehåller förhöjda halter av PAH-M. Halterna överskrider 
koncentrationer som kan innebära hälsorisker. Orsaken till de förhöjda halterna av PAHer i 
inomhusluften är inte fastställd. Runt det norra befintliga huset har inga halter av PAH-M över 
aktuella riktvärden uppmätts i fyllnadsmaterialet. Att PAH-M halterna i inomhusluften i denna 
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byggnad kommer från föroreningar i underliggande fyllnadsmaterial bedöms därmed inte som 
troligt. Jorden under byggnaden är dock inte provtagen. Söder om det södra befintliga huset har 
fyllnadsmaterial med halter av PAH-M över riktvärden för KM påvisats. Jordproverna uttagna längs 
med byggnaden innehåller dock inga halter av PAH-M över riktvärdet för KM. Att PAH-M halterna 
i inomhusluften i denna byggnad kommer från föroreningar i underliggande fyllnadsmaterial bedöms 
därmed inte som troligt. Jorden under byggnaden är dock inte provtagen. 

 

Någon sanering av fyllnadsmaterial generellt inom Delbanco 1 i syfte att få ner de förhöjda halterna 
av PAH-M i inomhusluften i de befintliga byggnaderna bedöms ej vara nödvändig eller ens ha någon 
påtaglig effekt. 

 

De förhöjda halterna av PAH-M i inomhusluften kan ha många ursprung. PAH bildas vid 

ofullständig förbränning av organiskt material, t ex ved, dieselbränsle och bensin. I tätorter 

är i allmänhet trafiken den största utsläppskällan för PAH, medan utsläppen från pannor 

och eldstäder kan dominera lokalt i bostadsområden. I inomhusmiljö är cigarettrökning den 

största enskilda källan. En översyn över ventilationen i befintliga byggnader rekommenderas. 

Radon 
Enligt den översiktliga radonkartan för Mölndals stad utgör planområdet ett normalområde för 
radon. Klassningen bekräftas av mätningar utförda i samband med den geotekniska undersökningen.  

Störningar 
Planområdet ligger intill järnvägen (kust till kust-banan) vilket innebär risk för störningar i form av 
buller och risker i samband med transporter av farligt gods som en utveckling av fastigheterna 
behöver ta hänsyn till. 

Buller 
Planområdet är bullersutsatt då det ligger nära kust-till-kustbanan med tåg mellan Borås – Göteborg. 
Enligt Förordning om trafikbuller vid bostäder SFS 2015:216 (med ändringar enligt förordning SFS 
2017;359) anges riktvärden för ljudnivå utomhus från trafik enlig följande: 

 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 

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

 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 65 dBA vid 
fasad. Om ovanstående ljudnivåer ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids vid fasaden mellan kl. 22.00 och 06.00.  En bullerutredning har 
tagits fram för det aktuella planförslaget. (Gärdhagen akustik 2017-11-27, rev 2018-05-03). I 
utredningen studeras bullerförhållandena utifrån tre olika trafikfall; nuläge 2017, prognos 2040 samt 
prognos 2040 med fullt utbyggd Götalandsbana. Då det senare fallet uppvisar de högsta 
bullernivåerna har utvärdering gjorts utifrån detta fall. I utredningen konstateras att riktvärden för 
buller vid fasad enligt ovan klaras vid samtliga prövade trafikfall. I fallet med utbyggd 
Götalandsbana krävs anpassad planlösning för det västra husets översta plan med orientering av 
hälften av bostadsrummen mot tyst sida enligt ovanstående.  
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Utdrag ur bullerutredningens bilaga 2. Maximala bullernivåer. Högsta nivå för uteplats är 70 dB(A).  

 
Utdrag ur bullerutredningens bilaga 2. Ekvivalenta bullernivåer.  
 

Utredningen konstaterar att det finns svårigheter att tillgodose trafikbullerförordningens riktvärden 
för uteplatser, 50 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A) maximal ljudnivå. Vid det norra huset skulle 
balkonger klara riktvärdena med något undantag som bör kunna hanteras med lokala 
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balkongskärmar, vid det södra huset föreslås åtgärder i planen för att möjliggöra en gemensam 
uteplats med godtagbara bullervärden, se vidare under rubriken Störningshantering (s. 25). Hur 
ljudnivån vid bostadshuset närmast norr om bullerskärmen/vallen, orsakad av trafiken på 
Delbancogatan, påverkas av ljudreflexer i bullerskärmen/vallen och den södra planerade byggnaden 
har prövats med beräkningar. Påverkan befanns vara försumbar. 

Vibrationer 
Vid byggnation i närheten av järnväg är det viktigt att tillse att riktvärden för vibrationer inte 
överstigs. Trafikverket anser att i utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 0,4 mm/s vägd 
RMS inte överstigas (TDOK 2014:1021). Vibration och stomljudsutredning (ÅF, 2018-12-04) har 
genomförts. För att undvika höga vibrationsnivåer och stomljud kan åtgärder utföras både på gator 
och framtida byggnader. Byggnader kan utformas så att vibrationsnivåerna inte överskrider 
redovisade riktvärden, 0,4 mm/s. Förutsatt att grundläggning och byggnadsstomme utformas korrekt 
kommer sannolikt inga kännbara vibrationer att förekomma i bostäder. Stomljud riskerar att 
förekomma och byggnader bör utformas för att minimera risken för störning. Framtida trafikering 
och möjlig sträckning av Götalandsbanan har ej tagits hänsyn till utan endast dagens situation har 
utretts för planerade byggnader. Orsaken till detta är att det redan idag finns bostäder i området som 
behöver skyddsåtgärder i planerad järnvägstunnel. Om åtgärder utförs för att skydda dessa 
byggnader kommer planerade byggnader att få tillräckligt skydd för att klara riktvärden. 

 

En vibrationsmätning avseende komfort och skaderisk på fastigheten Delbanco 1 (ÅF, 2018-11-16) 
har även genomförts. Ur komfortsynpunkt har det under den aktuella mätperioden registrerats 0 st 
värden som uppnår nivån för ”måttlig störning” och 0 st för nivån ”sannolik störning”. De uppmätta 
vibrationsnivåerna som alstrats då tung trafik passerar har uppmätts till som högst 0,095 mm/s vilket 
kan ställas mot riktvärdet på 3,6 mm/s. 

Farligt gods 
Kust till kust-banan används i måttlig omfattning för transporter av farligt gods. Då det minsta 
avståndet mellan järnväg och planerad bebyggelse är ca 50 meter uppfylls inte riktlinjerna enligt 
Göteborgs översiktsplan. Däremot uppfylls ett bebyggelsefritt område på 30 meter av planerad 
bebyggelse. Ett kortare avstånd än det som anges i riktlinjerna kan dock accepteras om en riskanalys 
utförs vilken visar på en tolerabel risknivå för området samt föreslår lämpliga skyddsåtgärder. I 
samband med planläggningen har en kvalitativ riskutredning tagits fram (Cowi 2017-10-25). Syftet 
med utredningen är att undersöka om olycksriskerna avseende farligt gods är acceptabla för det 
aktuella planförslaget. Bedömningen har gjorts baserat på tidigare genomförda kvantitativa analyser 
för andra områden längs kust till kust-banan. 

 

Sammanfattningsvis bedöms föreslagen exploatering med avseende på omfattning och geografisk 
placering i närheten av Kust till kustbanan vara möjlig. Inga skyddsåtgärder anses erforderliga. 

En kvantitativ riskanalys för att ytterligare utreda risknivån anses inte vara nödvändigt då det med 
tidigare genomförda riskanalyser bedöms finnas gott stöd för att risknivån på planområdet är 
acceptabel. 

 

Övrigt 
Räddningstjänst 
Utryckningstiden för Räddningstjänsten till planområdet är under tio minuter. 
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Detaljplanens innebörd och genomförande  

Sammanfattning 

Planförslaget innebär att befintlig bostadsbebyggelse inom fastigheten Delbanco 1 bibehålls. De 
bestämmelser som reglerar den befintliga bebyggelsen i gällande plan införs i den nya planen. 

Två nya byggrätter för bostäder tillskapas. Planförslaget ger vidare möjlighet att komplettera den 
södra parkeringsytan med ett parkeringsdäck samt att två miljöhus får uppföras. 

 

 
 Illustrationskarta av planförslaget. Nytillkommande bostadshus är rödfärgade i illustrationen 
 

 
Modellbild över den nytillkommande bostadsbebyggelsen i förhållande till befintlig bebyggelse 
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Bebyggelse  

Planförslaget innebär att befintliga två bostadshus inom planområdet ligger kvar. Planen bekräftar de 
gällande byggrätterna. Planförslaget innebär vidare att två nya byggrätter för bostadsändamål 
tillkommer. De nya byggnader som föreslås är lamellhus i fyra våningar, med möjlighet till en 
vindsvåning. Byggnaderna är något högre än befintlig bebyggelse och utformas med branta sadeltak. 
Genom sin placering och utformning ansluter byggnaderna till den typiska 60-talsbebyggelsen i 
området samtidigt som de avviker tillräckligt vad gäller takvinkel och volym för att tydligt markera 
att det rör sig om ett nutida tillägg till området. 

 

De förslagna byggnaderna har fyra bostadsvåningar om ca 500 m2 och ett källare/souterrängplan 
som är tänkt att ge plats för förråd, tvättstuga och liknande biutrymmen. Därutöver finns möjlighet 
att anordna takvåning med delvis begränsad takhöjd. Tankar finns på att nyttja delar av den ena nya 
byggnaden som ett särskilt boende vilket bedöms rymmas inom användningen bostad. 

 

 
Principsektion, norra byggnaden 

 

 
Principsektion, södra byggnaden och P-däcket. 

 
Planförslaget ger vidare byggrätt för ett parkeringsdäck inom den södra av de två befintliga 
parkeringsytorna i området. Syftet är att tillgodose parkeringsbehovet för de tillkommande 
bostäderna. Tillfarter till parkeringsdäcket studeras vidare i det fortsatta planarbetet. Slutligen 
medger planförslaget att komplementbyggnader såsom miljöhus uppförs som friliggande byggnader 
inom planområdet. Miljöhusen placeras i anslutning till befintliga infarter. Byggnaderna har 
placerats in i terrängen med hänsyn till stadsbild, insyn och utblickar samt avstånd till Kust till kust-
banan.  
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De föreslagna byggnadernas påverkan på intilliggande befintlig bebyggelse har studerats genom 3d-
perspektiv, sektioner och skuggstudier. Byggnadernas placering innebär att insynsproblematik till 
stor del kan undvikas i relation till de befintliga flerbostadshusen. Det södra husets östra gavel 
hamnar enligt planförslaget på ett avstånd av ca 15 meter från befintlig villafastighet. 
Sammanfattningsvis bedöms påverkan acceptabel.  

 

 
Sektion som illustrerar förhållandet till angränsande bebyggelse.  

 

Solstudie 
En solstudie har tagits fram för att studera den föreslagna bebyggelsen påverkan på befintliga 
byggnader. Boverkets byggregler (BBR) anges att bostäder mer än tillfälligt ska ha tillgång till direkt 
solljus, men inga exakta värden anges. Rekommendationen är dock 5 timmars sol per dag mellan 
klockan 09:00 – 17:00 vid vår-/höstdagjämning. Detta bedöms klaras inom den föreslagna 
exploateringen samt för befintlig angränsande bebyggelse.  Nedanstående illustration visar 
förhållandena vid olika klockslag i mars månad (vårdagjämning). 
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Motsvarande solstudie för juni (midsommar): 

 

Trafik och parkering 

Biltrafik 
Inga nya vägar och gator tillkommer genom planförslaget. Delbancogatan breddas genom att mark 
inom fastigheten Delbanco 1 planläggs som Gata. Syftet är att ge utrymme för en gång- och cykelväg 
längs Delbancogatan. Befintliga infarter från Delbancogatan respektive Kryssgatan bibehålls och 
används även för angöring till de byggnader som tillkommer enligt planförslaget. Angöring till 
miljöhus sker i anslutning till befintliga infarter. Planförslagets påverkan på den allmänna 
trafiksituationen i området diskuteras nedan. 

 

Trafiksiffor på omgivande gator (fordonsrörelser per dygn)                   

Delbancogatan        649   

Sävgatan       649   

Enerbacksgatan (Gunnebogatan-Kvarnbyvallen)   1500  

Enerbacksgatan (Kvarnbyvallen-Ormåsgatan)   1150  

Kvarnbygatan        11408  

Gunnebogatan       5100  

 

Tillskott genom planförslaget bedöms till ca 160 fordonsrörelser per vardagsdygn baserat på 
tillkommande parkeringsplatser inom planområdet och på 4 fordonsrörelser per dygn och fordon. 

Ökningen innebär en viss ökad belastning generellt på trafiknätet i Östra Mölndal. I det trafik-PM som 
tagits fram i samband med planarbetet görs bedömningen att det inte är relevant i denna detaljplan att 
utreda effekter på närliggande korsningar, då den tillkommande trafiken utgör en så pass liten andel av 
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det totala flödet i dessa större korsningar. Ökningen anses vara marginell och därmed inte ha 
betydande påverkan på närliggande gatunät.  

Kollektivtrafik 
Planområdet har god tillgänglighet med kollektivtrafik. Busshållplatsen Lövgatan är belägen i direkt 
anslutning till planområdet och trafikeras av busslinje 753 med ca fyra avgångar per timme i vardera 
riktningen i högtrafik. Knappt en kilometer sydväst om planområdet ligger Mölndals station med täta 
förbindelser med buss, spårvagn och pendeltåg såväl lokalt i Mölndal som norrut mot Göteborg och 
söderut mot Kållered, Lindome och Kungsbacka.  

 

Planförslaget har ingen påtaglig påverkan på kollektivtrafiken i området. På marginalen innebär de 
tillkommande bostäderna att resandeunderlaget för hållplatsen Lövgatan förbättras.  

Gång- och cykeltrafik 
Delbancogatan har gångbana på båda sidor. Cykling sker i körbana. I planförslaget har 
Delbancogatans sektion breddats för att möjliggöra en separat gång- och cykelbana längs 
Delbancogatan fram till befintlig cykelväg vid Kvarnbyvallen. En sådan kan innebära att gaturummet 
behöver ha följande mått: en körbanebredd på minst 6,5 meter samt en gång- och cykelbana på minst 3 
meter på den västra sidan samt gångbana på minst 1,5 meter på den östra sidan. Sektionen behöver 
även ha kantstenar och eventuell skiljeremsa så 0,3 meter tillkommer för detta ändamål. Den totala 
sektionsbredden blir 11,3 meter. Denna sektionsbredd säkerställs genom att en remsa av fastigheten 
Delbanco 1 planläggs som GATA.  

Skolvägar  
Enerbacken förskola ligger i norra änden av Delbancogatan och nås från området via Delbancogatan 
norrut. Svejserdalen förskola ligger norr om Gunnebogatans korsning med Enerbacksgatan och nås via 
Delbancogatan, Sävgatan och Enerbacksgatan Ormås förskola ligger vid Enerbacksgatan söder om 
planområdet och nås via Delbancogatan, Kvarnbyvallen och Enerbacksgatan. Kvarnbyskolan ligger 
vid Kvarnbygatan sydväst om området och nås via Ormåsgatan, Stensjögatan och Kvarnbygatan 
alternativt via den separerade gång- och cykelvägen från korsningen Delbancogatan-Kvarnbyvallen till 
Kvarnbygatan vid Gamla torget. 

Parkering 
I Mölndals stads parkeringspolicy (KF 2016-12-14) anges riktlinjer för lämpligt antal 
parkeringsplatser för olika typer av exploateringar. Enligt policyn ska antalet parkeringsplatser 
anpassas dels efter typ av exploatering, dels efter läge i staden enligt ett system med olika zoner 
baserat på bland annat läge och tillgång till kollektivtrafik. Zon 1 omfattar Mölndals stadskärna samt 
stadsstråket längs Mölndalsåns dalgång, zon 2 stadsområdet närmast stadskärnan, zon tre 
sammanhållen bebyggelse utanför zon 3 och zon 4 övriga tätortsområden och landsbygd. Det aktuella 
planområdet ligger inom zon 2.  

 

För bostäder i flerbostadshus belägna i zon 2 anger parkeringspolicyn ett tal mellan 6 och 8 
parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea (BTA). Därutöver tillkommer 0,6 platser per 1000 
BTA för besöksparkering. Det aktuella planförslaget innebär en tillkommande bostadsarea om ca 5000 
BTA. Detta ger ett tillkommande parkeringsbehov på ca 33-43 parkeringsplatser för bil och ca 150 
cykelplatser. Ökningen av antalet parkeringsplatser sker inom det södra parkeringsområdet där ett 
parkeringsdäck tillåts. Totalt finns det 80 st befintliga parkeringsplatser för nuvarande hyresgäster men 
det är en vakans på 10 st platser. Planförslaget innebär att antalet parkeringsplatser för bil inom 
planområdet utökas med 33 st nya parkeringsplatser för bil. Därutöver anses de 10 st parkeringsplatser 
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där vakans finns nyttjas för den nya exploateringen. Tillsammans med befintliga 80 platser innebär det 
ca 113 platser anordnas vilket anses vara acceptabelt enligt parkeringspolicyn. Cykelparkering avses 
anordnas inomhus i källare eller under p-däck.  

 

Möjlighet att anordna tillgänglighetsparkering ges i planen förutom inom de två befintliga 
parkeringsområde även inom förgårdsmark där parkering i övrigt inte är tillåten. Därmed tillgodoses 
kravet på ett största avstånd på 25 meter från entré till tillgänglighetsparkering.  

Service och tillgänglighet 

Förskolor och skolor 
En sammanvägning av den stora bostadsutbyggnaden i östra Mölndal, innebär ytterligare behov av 
förskoleplatser. Utbyggnad enligt denna detaljplan bedöms generera ca en halv skolklass (olika åldrar) 
och ett skattat behov av ca en halv förskoleavdelning. Fastighetsavdelningen har efter samrådet 
meddelat att exploateringen inom Delbanco 1 ligger med i bostadsprognosen som är med i 
beräkningarna av volymökningen för förskola och skola i området. Fastighetsavdelningen uppger att 
de därmed har tagit höjd för förskola och skola i den planerade bebyggelsen på Delbanco 1.   

 
Övrig service  
De nya bostäder planeras i ett centralt beläget område där tillgången på service sedan tidigare är god.  
 
Tillgänglighet  
Byggnadernas tillgänglighet säkerställs då planområdet tillåter plana och gena gångvägar från entréer 
och andra målpunkter till parkeringsytor inom planområdet och till angränsande gång- och cykelstråk 
samt kollektivtrafik. Möjlighet att vid behov anordna tillgänglighetsparkering utöver de föreslagna 
parkeringsytorna säkerställs genom planbestämmelse.  

Friytor  
I planförslaget föreslås den befintliga utemiljön kompletteras med en ny uteplats väster om 
Delbancogatan. Ett bullerplank/vall längs gatan kan uppförs i syfte att säkerställa bullernivåer i linje 
med rådande riktlinjer för uteplats. Den föreslagna nya uteplatsen har ett skyddat läge med 
förutsättningar för lä och eftermiddagssol.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA och Fastigheten är ansluten till det 
kommunala VA-nätet med anslutningspunkt i Delbancogatan. Även tillkommande bebyggelse bedöms 
kunna anslutas. 

Dagvatten 
Stora delar av fastigheten kommer även i framtiden bestå av hårdgjorda ytor vilket sätter krav på 
åtgärder för hanteringen av dagvattnet inom fastigheten. Allt dagvatten från fastighetens tak och 
hårdgjorda ytor skall hanteras inom fastigheten och fördröjas innan det leds vidare till det kommunala 
ledningsnätet för dagvatten. Dagvatten får inte ledas mot grönområdet, på fastigheten Stensjön 1:54 
väster om fastigheten, då det inte är inte lämplig för infiltration av dagvatten p g a områdets branta 
lutning och förekomst av berg i dagen. Dagvattnet rinner i sådana fall i stor utsträckning vidare till 
villatomterna längs med Kryssgatan nedanför fastigheten. 

 

Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram i samband med planarbetet. Förslaget innebär att 
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takvatten från de tillkommande byggnaderna leds i en underjordisk ledning längs den västra fasaden 
av det södra befintliga huset. Ett fördröjningsmagasin anläggs i anslutning till det föreslagna nya 
parkeringsdäcket. Dagvatten från parkeringsytorna inom området behöver renas med hjälp av 
oljeavskiljare. Alternativt kan rening med filterbrunn studeras. Hanteringen av dagvatten innebär även 
viss rening av dagvatten, utifrån tekniska nämndens riktlinjer, innan dagvattnet leds vidare till det 
kommunala ledningsnätet. 
 

 
 

Förslaget ger möjlighet att koppla stuprör på den befintliga byggnadens västra fasad till den nya 
lednigningen och därigenom öka fördröjningen av dagvatten från fastigheten jämfört med situationen 
före planläggning.  

 

För att säkerställa dagvattenhanteringen även vid förhållanden som överstiger de dimensionerade 
systemens kapacitet krävs det att höjdsättningen inom planområdet medger en säker ytavledning ut 
från planområdet, d.v.s. att sekundära rinnvägar säkras upp inom planområdet. Det är viktigt att 
undvika att instängda områden uppstår som hindrar en säker ytavledning. Vid projektering bör särskild 
uppmärksamhet ägnas norra sidan av det södra föreslagna bostadshuset där utredningen konstaterar att 
den naturliga avrinningen skärs av och det finns risk för skador på huset om inte höjdsättningen 
justeras i samband med byggnation.  

 

Planområdet ligger topografiskt högt och därmed högt inom respektive avrinningsområde med tydlig 
lutning åt sydväst och syd vilket gör att en mer omfattande skyfallsanalys inte anses nödvändig.   

Påverkan av miljökvalitetsnormer med föreslagen markanvändning 



 

25 
 

De beräkningar som utförts visar på en marginell höjning av koncentrationerna av några föroreningar, 

men även marginell sänkning av andra, då framtida markanvändning jämförs mot befintlig. Den totala 

mängden förorening ökar även för alla parametrar förutom oljeförorening som minskar marginellt. 

Om föreslagen rening genomförs kommer en minskning ske av alla halter av föroreningar jämfört med 

befintlig situation, både till koncentration i utsläppspunkt och mängd per år. Mölndalsån räknas som 
ett vattendrag med god kemisk ytvattenstatus, med undantag för kvicksilverföreningar och bromerade 
difenyleter. Då halten kvicksilver från området kommer minska marginellt bidrar de föreslagna 
reningsmetoderna till en bättre kemisk ytvattenkvalitet än befintlig situation. 

Avfall 
Utrymme för avfall kommer att placeras i två nybyggda miljöhus. Angöringsmöjlighet för sopbil 
föreslås ske genom kort backvändning (15 meter) dels vid den norra parkeringen från Delbancogatan, 
dels vid infarten från Kryssgatan. 

Fjärrvärme/Fjärrkyla 
Fastigheten Delbanco 1 är ansluten till fjärrvärmenätet. Fjärrkyla är inte utbyggt i området. 

Spillvatten 
Anslutningspunkt för spillvatten finns i Delbancogatan.  

El och tele 
El- och telenätet finns utbyggt i området. Tillkommande bebyggelse bedöms kunna anslutas till 
befintligt nät.  

Störningshantering 
Buller uteplatser 
Tre exempel på uteplatser som uppfyller trafikbullerförordningens riktvärden, 50 dBA ekvivalent och 
70 dBA maximal ljudnivå, har studerats: balkonger på den norra byggnadens östra sida, en gemensam 
uteplats på gårdsplanen framför det södra huset, samt ett uterum direkt söder om den norra byggnaden. 

 

För att kunna säkerställa uteplats med godtagbar bullernivå för den södra byggnaden har effekterna av 
ett bullerplank/vall längs Delbancogatan studerats inom ramen för bullerutredningen. Studien visar att 
ett 1,5 meter högt plank skulle möjliggöra en gemensam uteplats med acceptabla bullervärden i 
anslutning till den södra föreslagna byggnaden. Ett sådant bullerplank/vall har därför möjliggjorts i 
planen. 
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Ekvivalent ljudnivå (prognos år 2040) 1,5 m över marken på den planerade uteplatsen framför den södra 
byggnaden. Med en 1,5 m hög bullervall/skärm utmed Delbancogatan (brun linje). 
 

 
Maximal ljudnivå (prognos år 2040) 1,5 m över marken på den planerade uteplatsen framför den södra 
byggnaden. Med en 1,5 m hög bullerskärm utmed Delbancogatan (brun linje). 
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Bullerskyddat uterum, söder om den norra byggnaden 
Plankartan tillåter även att ett bullerskyddat uterum kan upprättas inom en anvisad yta, markerat med 
m2. Med öppningen förlagd åt öster och övriga sidor stängda kan riktvärde för uteplats klaras. En 
förutsättning är att ljudisoleringen genom konstruktionen uppgår till minst 20 dB. Takets insida bör till 
minst 80 % förses med ljudabsorbenter klass A. Ett exempel på en lämplig ljudabsorbent är 
träullsskivor med bakomliggande mineralullsskiva. 

Risk och räddningstjänstfrågor 
I samband med planläggningen har en kvalitativ riskutredning avseende transporter av farligt gods 
tagits fram (Cowi 2017-10-25). Sammanfattningsvis bedöms föreslagen exploatering med avseende på 
omfattning och geografisk placering i närheten av Kust till kust-banan vara möjlig. Inga 
skyddsåtgärder anses erforderliga. Inga särskilda bestämmelser har införts i planen med anledning av 
riskfrågorna. Räddningstjänstens utryckningstid till området bedöms vara under 10 minuter. 

Övriga åtgärder  

Radon 
Området utgör normalriskområde för radon. Inga särskilda planbestämmelser avseende radon har 
införts på plankartan. 

Risk för höga vattenstånd 
Planområdet berörs inte av risk för höga vattenstånd.  

Skyddsrum 
Inget krav på nya skyddsrum finns i planen. 

Arkeologi 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Inga åtgärder beträffande arkeologi har vidtagits i 
planarbetet. 

Beskrivning av planbestämmelser 

Användningsbestämmelser 
B Bostäder, användningen omfattar all kvartersmark inom planområdet. Planerat boende 

med särskilt stöd ryms inom användningen. 
GATA Område längs Delbancogatan. Syftet är att bredda gatusektionen för att möjliggöra en 

gång- och cykelbana samt angöring. 
 
Egenskapsbestämmelser 
Bebyggandets omfattning  
e1, e2  reglerar byggnadsarea för byggrätterna. Syftet är att tillsammans med 

höjdbestämmelser reglera byggrättens omfattning.  
f1 balkonger får inte anordnas på norra gaveln av norra byggnaden. Syftet med 

bestämmelserna är att minimera störningar i form av insyn för befintliga byggnader. 
Markens anordnande 
n1 Marken får inte användas för parkering. Syftet är att marken i huvudsak ska vara grön 

gårdsyta. 
n2 Marken ska i huvudsak användas som gårdsyta. Vid behov får tillgänglighetsparkering 

anordnas för att kunna uppfylla avståndskrav. 
n3 Marken får användas för parkering och får överbyggas endast med parkeringsdäck i 

ett plan. Syftet är att tillåta att befintlig parkering däckas över med ytterligare 
parkering i ett p-däck. 
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Höjder Den tillkommande bebyggelsen regleras med en nockhöjd och en byggnadshöjd, båda 
angivna som plushöjder över nollplanet.  
Den befintliga bebyggelsen regleras med en byggnadshöjd över nollplanet som 
motsvarar byggnadshöjden i gällande plan samt en nockhöjd som är satt för att 
inrymma byggnadernas befintliga utseende.  
Högsta byggnadshöjd på komplementbyggnad är satt till 3,5 meter.  

 
Stängsel och utfart 
Förbud mot körbar utfart gäller i korsningen Kryssgatan/Delbancogatan 
 
Skydd mot störningar 

 Bullerplank/vall får anordnas med en höjd av 1,5 meter över anslutande mark. Syftet 
är att skapa en bullerskyddad yta som kan användas som gemensam uteplats. Höjden 
är satt för att minimera negativ påverkan på stadsbilden.  

m2 Marken får bebyggas endast med bullerskyddat uterum med en högsta höjd av 3,5 
meter. Syftet är att möjliggöra att en bullerskyddat uterum skapas i anslutning till 
befintlig utemiljö. 

Bullerförordningen är införd som bestämmelse på plankartan.  
 

Ventilationssystem ska utformas så att friskluftsintag ej placeras mot järnväg. 
 
Administrativa bestämmelser 
Villkor för lov 
a1  Bygglov får inte ges för nybyggnad förrän markföroreningar har avhjälpts genom 

sanering till nivåer som har godkänts av tillsynsmyndigheten. 

 
Konsekvenser 

Miljökonsekvenser  
Ny bostadsbebyggelse inom området bedöms överensstämma med miljöbalkens grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden i 3:e kapitlet. Området omfattas inte av 
bestämmelserna enligt 4:e kapitlet och detaljplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormerna 
enligt 5:e kapitlet överskrids. Mölndals stad har bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte 
behövs för den aktuella detaljplanen. Avstämning har vid kommunsamrådsmöte 2017-09-20 gjorts 
med Länsstyrelsen som godkänt bedömningen. 

Naturmiljö 
Inom delar av de områden där den nya exploateringen föreslås finns det idag större träd som kan 
behövas tas ned. För den föreslagna exploateringen i söder är det framförallt två större träd inom 
byggrätten som behöver tas bort. För den föreslagna byggrätten i norr är det ett större träd som 
behöver tas ned. Dessutom kan två träd längs med Delbancogatan behöva tas ned på grund av den 
breddning av gång- och cykelvägen som föreslås. Inget av de träden är utpekade som skyddsvärda 
men innehar ändå naturvärden. Ambitionen är därför att de träd som behöver tas ned ska ersättas inom 
planområdet på lämpliga platser. Sakkunnig person på kommunen föreslås vara med vid nedtagning 
samt ge förslag på ersättningsplatser för nya träd inom planområdet. Övriga gräsytor, buskar och 
mindre träd som påverkas av förslaget anses inte inneha några större naturvärden. 

Sociala konsekvenser 
Att studera de sociala konsekvenserna av planförslaget är ett sätt att arbeta med den sociala 
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dimensionen i planeringsprocessen. Den sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, 
trygghet, identitet, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. Målet är ett långsiktigt stabilt 
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls och där alla känner sig 
välkomna. 

 

De föreslagna förändringarna kommer att bidra till en förtätning med bostäder i ett relativt centralt 
läge. Det innebär vidare att ett område med blandad bebyggelse av småhus och flerbostadshus 
kompletteras med ytterligare lägenheter i form av hyresrätter. Förtätningen är en del av ett större 
mönster med förtätningar i närområdet som sammantaget innebär en större täthet och ett större 
underlag för kollektivtrafik och service i denna del av Mölndal.  

 

Planförslaget innebär att befintliga miljöer för utevistelse inom fastigheten kompletteras med en ny 
bullerskyddad uteplats. Närheten till kringliggande grönområden öster om Delbancogatan ger 
möjlighet till närrekreation och lek. De nya byggnaderna utgör ett tillskott till den typiska 60-
talsbebyggelsen samtidigt som de bygger vidare på och inordnar sig i den befintliga strukturen. 
Förslagets utformning kompletterar den befintliga bebyggelsen utan att kopiera dess utseende. De nya 
byggnaderna ska upplevas som ett distinkt men positivt tillskott till områdets karaktär.  

Ekonomiska konsekvenser  

Planförslaget innebär en förtätning i en redan utbyggd infrastruktur avseende tekniska 
försörjningssystem, kommunikationer, offentlig service mm. Detta innebär att detaljplanens 
ekonomiska konsekvenser begränsas till att omfatta exploateringen inklusive nya utemiljöer och 
parkering. 

 

Övriga konsekvenser  
Planförslaget innebär att nya bostäder tillskapas i ett centralt läge. Lokalt inom fastigheten tillskapas 
nya utemiljöer och komplementbyggnader. Förslaget kommer att innebära något ändrade 
solförhållanden under sommarmånaderna för viss angränsande bebyggelse. Förslaget innebär en viss 
trafikökning i området. Ökningen bedöms generellt inte innebära att framkomlighet och tillgänglighet 
påverkas i påtaglig utsträckning. 

 

Genomförande 
Inledning 
Detaljplanen ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Genomförandefrågorna ska förtydliga detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 
Genomförandeavsnittet har ingen rättsverkan, utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av 
plankartan och planbestämmelserna.  Detta avsnitt redovisar ansvarsfördelningen samt möjligheterna 
till genomförande av detaljplan för Delbanco 1. Detaljplanen upprättas i samarbete med 
Mölndalsbostäder AB, som är att betrakta som exploatör. Syftet med planen är att möjliggöra en 
utbyggnad av bostäder inom fastigheten Delbanco 1. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
För detaljplanen gäller följande tidplan: 
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Samråd  1:a kvartalet 2018 
Granskning 2:a kvartalet 2019 
Antagande 4:e kvartalet 2019 
Laga kraft 4:e kvartalet 2019 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 

Markägoförhållanden mm 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. 
Delbanco 1 ägs av Mölndalsbostäder AB. Stensjön 1:54 ägs av Mölndals stad. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och 
framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet.  

Anläggningar inom kvartersmark 
Ägare till kvartersmark inom planområdet (Mölndalsbostäder AB) ansvarar för samtliga åtgärder inom 
kvartersmark samt anslutningar till allmän plats när det gäller utförande, kostnader samt framtida drift 
och underhåll. 

Avtal  
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Mölndals stad och Mölndalsbostäder AB avseende 
planläggning av fastigheten Delbanco 1. Samarbetsavtalet klargör hur planarbetet ska bedrivas och hur 
ansvarsfördelningen ser ut under planprocessen. Ett exploateringsavtal som reglerar detaljplanens 
genomförande ska ingås mellan Staden och Mölndalsbostäder AB innan detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera marköverlåtelser, utbyggnad av 
kvartersmark och allmän plats, parkeringsbehov, gestaltnings- och kvalitetsprinciper, flytt av befintliga 
ledningar, fastighetsbildning m.m. I samband med att detaljplanen antas i kommunfullmäktige ska 
även exploateringsavtalet godkännas av kommunfullmäktige. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsreglering  
Rådande fastighetsindelning kommer att anpassas till planerad utbyggnad genom fastighetsreglering. 

 

Detaljplanen innebär att vissa ytor tas i anspråk som allmän plats: 

- Del av Delbanco 1 tas i anspråk som allmän plats, GATA. Marken kan överföras till Stensjön 
1:54 genom fastighetsreglering. 

Trafik 
En ny gång- och cykelväg ska byggas längs Delbancogatan. Dessutom ska två stycken 
angöringsplatser för renhållningsfordon anordnas i anslutning till Delbanco 1. 
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Vatten och avlopp 
Delbanco 1 är ansluten till det kommunala VA-nätet med förbindelsepunkt vid Delbancogatan. 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Utgifter 
Detaljplanen medför utgifter för Staden i form av kostnader för ny gång- och cykelväg. 

Inkomster 
Detaljplanen medför inga inkomster, förutom planavgift och VA-avgift, för staden inom och utanför 
planområdet.  

Planekonomi och finansiering 
Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen regleras genom erläggande av planavgift, enligt vid var 
tid gällande plantaxa, och hanteras i samarbetsavtal mellan Staden och Mölndalsbostäder AB. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Utgifter 
Mölndalsbostäder AB svarar för alla kostnader som föranleds av detaljplanens genomförande på 
kvartersmarken. Det innebär kostnader i form av all utbyggnad inom kvartersmark, eventuell flyttning 
av befintliga ledningar inom kvartersmark, eventuell fastighetsbildning inom kvartersmark, mm. 
Mölndalsbostäder AB får även utgifter för bland annat anslutning av va, el, tele och fjärrvärme. 
Mölndalsbostäder AB bekostar vidare upprättandet av detaljplanen genom erläggande av planavgift.  

 

 

 

För stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 

Lisa Östman Johan Wiik 
Planchef Planarkitekt 


