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Granskningsutlåtande 

Detaljplan för fastigheten 

Delbanco 1 m.fl. 
Enerbacken, Mölndals stad, Västra Götalands län 
 
Tidigare behandling  
Kommunstyrelsen gav 2015-08-26, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Delbanco 1 och Stensjön 1.54. Under planarbetets gång har planområdets 
avgränsning reviderats. Exploateringen omfattar nu enbart Delbanco 1. 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2019-05-21, § 129, att detaljplanen skulle 
ställas ut på granskning. 
 
Planens syfte   
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra komplettering av befintlig bostadsbebyggelse 
inom fastigheten med två nya flerbostadshus. Planförslaget innebär ett tillskott på ca 50 
lägenheter.  
 
Granskning 
Planförslaget har varit utställt för granskning enligt 5 kap. 18 § PBL (2010:900) under 
tiden 2019-05-31 t.o.m. 2019-07-05. Under granskningen har planhandlingarna funnits 
tillgängliga i Mölndals stadshus, stadsbiblioteket samt på stadens hemsida.  
 
Under och i anslutning till granskningstiden inkom 23 yttranden som sammanfattas och 
kommenteras nedan. Yttrandena finns att ta del av i sin helhet på 
stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad. Länsstyrelsens yttrande redovisas i sin 
helhet i bilaga 1.  
 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 
finns i sin helhet på stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
STATLIGA OCH REGIONALA ORGAN OCH BOLAG 
 

1. Länsstyrelsen (daterad 2019-07-05) 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap l0§ PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen saknar nödvändig reglering på plankartan för 
att klara trafikbullerförordningens värden. Länsstyrelsen anser även att förtydliganden av 
hur nödvändiga saneringsåtgärder ska genomföras behövs och att det säkerställs att 
byggnader klarar riktvärdet för vibrationer.  
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Motiv för bedömningen  
Länsstyrelsen befarar inte att:  
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 
Däremot riskerar bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning eller erosion om inte nedan redovisade synpunkter 
beaktas.  
 
Buller  
Enligt Boverkets är trafikbullerförordningen inte tillämplig för bygglov som prövas inom 
en detaljplan. Bullerfrågorna ska därför vara säkerställda i detaljplanen och det måste 
tydligt framgå av plankartan vilka krav som ställs i planområdet för att 
Trafikbullerförordningen ska följas.  
 
Bullerberäkningen visar att Trafikbullerförordningens riktvärden klaras för bostäderna 
förutom i det norra huset där 60 dBA överskrids på västra sidan på de översta 
våningsplanen. Plankartan innehåller inte någon reglering som säkerställer att 
förordningens krav på anpassning av bostäderna säkerställs i denna del.  
Planbestämmelsen m1 reglerar att bullerplank/vall med en högsta höjd av 1,5 meter över 
anslutande marknivå får uppföras. Om planket uppförs uppnås Trafikbullerförordningens 
riktvärden för uteplats, annars överskrids de. Plankartan måste reglera så att ett plank ska 
uppföras så att en uteplats som klarar förordningens riktvärden säkerställs. 
 
Vibrationer  
Av genomförd vibrationsutredning framgår att byggnader kan utformas så att 
vibrationsnivåerna inte överskrider redovisade riktvärdet, 0,4 mm/s. Förutsatt att 
grundläggning och byggnadsstomme utformas korrekt kommer sannolikt inga kännbara 
vibrationer att förekomma i framtida bostäder. Länsstyrelsen anser att bostäderna ska 
grundläggas och utformas så att riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS inte överskrids. Detta bör 
regleras med planbestämmelse.  
 
Förorenade områden  
Det framgår att saneringsåtgärder behövs både under och runt den planerade byggnaden i 
söder där förorenat fyllnadsmaterial påträffats. Det är dock otydligt hur mycket som 
behöver saneras runt byggnaden. Omfattningen av de saneringsåtgärderna som ska 
utföras vid byggnaden behöver förtydligas, gärna på en karta. Det behöver även 
förtydligas hur saneringsåtgärderna runt byggnaden ska säkerställas. 
 
Synpunkter på granskningshandlingen  
 
Skyfall  
I samrådsskedet efterfrågade Länsstyrelsen en skyfallsanalys av området. I 
dagvattenutredningen har detta förtydligats och där beskrivs att det är viktigt att en 
höjdsättning inom planområdet medger en säker ytavledning ut från planområdet och att 
det är viktigt att undvika att instängda områden uppstår som hindrar en säker ytavledning. 
Ett problemområde kan ses på norra sidan av nytt flerbostadshus B, där den naturliga 
avrinningen skärs av och det finns risk för skador på huset om inte höjdsättningen justeras 
för att undvika skador. Länsstyrelsen förutsätter att detta beaktas i kommande skede.  
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Kommentar:  
 
Buller 
Bullerutredningen ger förslag på åtgärder för att uppnå trafikbullerförordningen. 
Förordningen införs på plankartan för att tydligöra vilka krav som behöver uppnås. 
Plankartan möjliggör att trafikbullerförordningen kan uppnås. 
 
Vibrationer  
Upplysning införs på plankartan. 
 
Förorenade områden 
De saneringsåtgärder som beskrivs i markmiljöutredningen omfattar ca 750 m3 massor. 
En schematisk karta som beskriver var åtgärderna krävs, tas fram och läggs in i 
planbeskrivningen.  
 
Skyfall 
Höjdsättning av området ska genomföras så att instängda områden inte uppstår. 
 
2. Lantmäteriet (daterad 2019-06-28) 
Inget att erinra mot förslaget.  
 
3. Räddningstjänsten (daterad 2019-07-02) 
Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget. 
 
4. Statens geotekniska institut (SGI) (daterad 2019-07-02)  
SGI finner att våra rekommendationer från samrådsskedet har beaktats och vi har, från 
geoteknisk synpunkt, inga synpunkter på föreslagen hantering av riskfaktorerna. 
 
5. Trafikverket (daterad 2019-06-20) 
 
Synpunkter 
Ett antal synpunkter kvarstår till granskningsskedet.  
 
Stomljud  
I den framtagna vibrationsutredningen har framtida trafikering och möjlig sträckning av 
Götalandsbanan ej tagits hänsyn till utan endast dagens situation har utretts för planerade 
byggnader. Trafikverket vill uppmärksamma om att en eventuell dragning av 
Götalandsbanan under aktuell fastighet kan ge påverkan. Trafikverket rekommenderar att 
man håller sig uppdaterad om projektet via https://www.trafikverket.se/goteborg-boras.  
 
Buller  
I bullerutredningen som bifogats till granskningshandlingarna anges att man har räknat 
om vägtrafikmängderna till 2017 och 2040 med hjälp av uppräkningstal EVA. I rapporten 
nämns dock inte hur uppräkningen har skett. Trafikverket noterar dock att 
trafikmängderna och andelarna tung trafik i den till granskningen bifogade 
bullerutredningen skiljer sig från den utredning som bifogades till samrådet. Innebär detta 
att en ny uppräkning gjorts? Trafikverket förutsätter att uppräkning av trafik har gjorts på 
rätt sätt, men har med bifogade underlag ingen möjlighet att närmare granska att man 
använt rätt uppräkningstal.  
 
Vibrationer  
Trafikverket noterar att kommunen inför granskningsskedet har genomfört en 
vibrationsutredning. Utredningen visar på låga vibrationsnivåer som ger goda 
möjligheter till att uppföra bostäder som inte kommer vara vibrationsutsatta. Trafikverket 
vill ändå poängtera att riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS inte ska överskridas.  
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Risk  
Trafikverket vill fortsatt upplysa om att eftersom den kvalitativa riskutredningen 
baserades på äldre, tidigare framtagna riskutredningar, har inte möjlighet funnits att 
granska ingångsdata. I de äldre utredningarna har man använt ett kortare tidsperspektiv än 
2040, som bör användas för nya detaljplaner i dagsläget. Trafikverket vill också 
poängtera att farligt gods fortsatt ska kunna transporteras på Trafikverkets järnvägar och 
att exploatering inte får leda till restriktioner. Om Länsstyrelsen gör bedömningen att 
riskutredningen är acceptabel kan Trafikverket dock godta utredningen.  
 
Dagvatten  
Trafikverket noterar att dagvattenutredningen räknar med ett 10 års-regn, och även har 
beräknat en klimatfaktor på 25%. Trafikverket undrar om man med detta inkluderar 
skyfall (100 års-regn)? I dagvattenutredningen nämns inget om hur Kust till kustbanans 
dike och trumma kan påverkas av nederbörd via sekundära rinnvägar från 100 års-regn, 
trots att järnvägen ligger nedströms planområdet. Finns det risk för att järnvägens diken 
och trumma kan komma att påverkas vid skyfall?  
 
Sammantagen bedömning  
Trafikverket anser att ovanstående synpunkter behöver beaktas före detaljplanen kan 
antas. 
 
Kommentar:  
Stomljud  
Staden och regionen har i samband med sverigeförhandlingen starkt förordat det 
alternativ för Götalandsbanan som går via Mölndals station. Därefter har Trafikverket i 
positionspapper 2018-10-05 tagit ställning för en sträckning med station i Mölndal. 
Staden noterar synpunkterna avseende stomljud från eventuell nordlig sträckning av 
Götalandsbanan. Genomförande av den aktuella detaljplanen bedöms dock inte påverka 
möjligheten till eventuell tunnelbyggnation då det redan finns befintlig bebyggelse i 
området, vilket innebär att störningar till följd av järnvägen ändå behöver beaktas.   
 
Buller 
Uppräkning har genomförts enligt gängse metoder. Mellan samråd och granskning har 
trafikverket tagit fram ett nytt uppräkningstal vilket har använts som underlag i 
bullerutredningen.  
 
Vibrationer 
Upplysning om vibrationer införs på plankartan. 
 
Risk 
Länsstyrelsen har inte några synpunkter angående riskutredningen varför bedömningen 
är att utredningen anses vara acceptabel. 
 
Dagvatten 
Avledning av ett skyfall sker på markytan vid förhållanden som överstiger de 
dimensionerade systemens kapacitet. Även marken är vattenmättad och kan inte heller ta 
emot vatten genom infiltration. Allt vatten rinner på markytan oavsett om det är en 
gräsyta, takyta eller asfaltsyta. Avledning av skyfall nedströms planområdet sker på 
samma sätt som det sker innan planområdet exploateras. Stadens bedömning är att ett 
genomförande av detaljplanen inte påverkar den befintliga situationen för avledning av 
skyfall.  
 
 
 



    Datum  Dnr.  5(18) 
2019‐10‐07  PU 67/15 

         

             
 

6. Vattenfall (daterad 2019-06-04) 
Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför 
inget att erinra. 
 
KOMMUNALA NÄMNDER OCH ENHETER 

7. Mölndal Energi Nät AB och Mölndals Energi AB (daterad 2018-01-24) 
Vi har inga synpunkter på upprättat planförslag annat än vad som tidigare påpekats under 
samrådet. 
 
Kommentar: Noteras.  
 
8. Fastighetsavdelningen (daterad 2019-06-27) 
Fastighetsavdelningen har tagit del av materialet och har ingenting att erinra gällande 
planförslaget. 
 
Kommentar: Noteras 
 
9. Miljönämnden (daterad 2019-07-10) 
 
Trafikbuller  
Uppförande av ett bullerskydd har möjliggjorts i planen. Miljöförvaltningen bedömer 
utifrån de genomförda bullerberäkningarna att bullerskyddet är nödvändigt för att kraven 
på tillgång till en uteplats som klarar 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maxnivå 
ska klaras. Miljöförvaltningen anser därför att planbestämmelsen ska ha följande 
ordalydelse: ”Bullerplank/vall ska uppföras för att uteplats ska klara 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maxnivå ”.  

 
Påverkan på vatten och dagvattenhantering 
Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram i samband med planarbetet. Dagvatten 
från parkeringsytorna inom området föreslås renas med hjälp av oljeavskiljare. Utöver 
denna rening föreslås även dagvattenkasetter för andra ytor. Med de i 
dagvattenutredningen föreslagna reningsåtgärderna kommer utsläppen av föroreningar att 
minska jämfört med dagens utsläpp från planområdet. Med tanke på Mölndalsåns 
ekologiska och kemiska status är det viktigt att de föreslagna åtgärderna i 
dagvattenutredningen genomförs. 

 
Förorenade områden 
Mäktigheten på de förorenade fyllnadsmassorna uppskattas till en meter vilket innebär 
sanering av ca 750 kbm förorenade massor. För att säkerställa att området saneras ned till 
godtagbara nivåer finns det en planbestämmelse med följande lydelse: ”Bygglov får inte 
ges för nybyggnad förrän markföroreningar har avhjälps genom sanering till nivåer som 
har godkänts av tillsynsmyndigheten”. Miljöförvaltningens bedömer att frågan om 
förorenade områden är utredd på ett tillfredsställande sätt och att planbestämmelsen som 
reglerar bygglov och markföroreningar är bra. Det mätbara åtgärdsmålet för kommande 
sanering bör vara Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning. 
 
För de befintliga bostadshusen där PAH-föroreningar konstaterats i inomhusluften 
rekommenderar Orbicon att ventilationen ses över. Miljöförvaltningen anser att någon 
form av fortsatt utredning och bedömning av dessa hus är lämpligt att genomföra. 
 
Kommentar:  
 
Buller  
Planbestämmelsen ändras så att trafikbullerförordningen läggs in för att tydliggöra vilka 
krav som behöver uppnås. Plankartan möjliggör att trafikbullerförordningen kan uppnås. 
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Dagvatten  
Noteras. 
 
Förorenade områden 
Noteras. Karta har tagits fram och läggs in i planbeskrivningen för att tydliggöra var 
sanering bedöms krävas.  
 
10. Tekniska nämnden (daterad 2019-06-03) 
Tekniska nämnden ser positivt på planförslaget och möjligheten att det skapas nya 
bostäder i attraktiva lägen med närhet till kollektivtrafik och service. Tekniska 
förvaltningen har deltagit under planarbetet och anser att dess frågor har hanterats på ett 
tillfredställande sätt under planprocessen.  
 
Tekniska förvaltningen anser dock att det i planbeskrivningen bör förtydligas att 
hanteringen av dagvatten även omfattar viss rening av dagvatten, utifrån tekniska 
nämndens riktlinjer, innan dagvattnet leds vidare till det kommunala ledningsnätet.  
 
Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen förtydligas avseende dagvattenhanteringen. 
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 

11. Boende Delbancogatan (daterad 2019-07-05)  
Kommentar från stadsbyggnadsförvaltningen: Detta yttrande har tolkats från ett 
handskrivet brev.  
 
Detaljplanen strider mot kulturmiljöprogrammet. Områdets karaktärsdrag kommer att 
förändras av två huskroppar väldigt nära befintlig bebyggelse och med avvikande 
utseende. Med tanke på berggrunden och den eventuella sprängning som krävs är risken 
att radonvärdena i befintliga byggnader ökar. Bullerplanket anses innebära ett 
återkastande av ljudet från berget. Närheten till järnvägen måste beaktas. Förslaget anses 
även innebära att utsikten begränsas för den boende. 
 
Kommentar: Planförslaget är utformat med hänsyn till områdets kulturmiljövärden och 
har stämts av med stadens kultur- och fritidsförvaltning.  
 
Föreslagen placering av ny bebyggelse har studerats i arbetet med framtagandet av 
detaljplanen. De avvägningar som har gjorts syftar bl.a. till att hantera eventuell 
insynsproblematik till kringliggande bostäder. Hur ljudnivån vid bostadshuset närmast 
norr om bullerskärmen, orsakad av trafiken på Delbancogatan, beror av ljudreflexer i 
bullerskärmen och den södra planerade byggnaden har prövats med beräkningar. 
Påverkan befanns vara försumbar. Avseende risk för påverkan på omgivande bebyggelse 
under byggtiden, se kommentarer till yttrande nr 17. 
 
12. Boende Lövgatan 1 c (daterad 2019-07-05) 
Det är bra om det byggs hyresbostäder. Dock blir det, som i detta fall, trist när det förstör 
hela områdets karaktär. Bygg gärna men på ställen där folk får utrymme. De största 
problemen med projektet är att trafiken från och till Östra Mölndal har blivit katastrofal, 
speciellt under rusningstrafiken. Mölndals Politiker, stoppa all nybyggnation i Östra 
Mölndal. Områdena är inte gjorda för så mycket folk. Vid de ena tilltänkta husbygget 
ligger en skog med mycket fåglar och djur. Den grönska, och det skydd skogen utgör mot 
bullret från Järnvägen och motorvägen, behövs verkligen. Det är både ekar och andra 
lövträd, skogen kommer att förstöras om huset byggs. Jag hoppas ni Stadsplanerare tar ert 
förnuft tillfånga och inser att nu får det vara färdigbyggt i de här trakterna.  
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Kommentar:  
 
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. Bedömningen är att den 
påverkan som sker på naturvärdena är acceptabel då de utpekade naturvärdena inte är 
höga samt att ersättning av vegetation kan ske. 
 
Stadens bedömning är att trafikökningen till följd av byggnationen av Delbanco 1 m.fl. är 
marginell och därmed inte kommer att ha betydande påverkan på närliggande gatunät. 
Ett antal projekt som kommer att påverka trafiken är aktuella i centrala 
delarna av Mölndal – innerstadens fortsatta utbyggnad, Forsåker, området kring 
Krokslätts fabriker m.fl. Med anledning av detta diskuteras flera åtgärder i anslutning till 
bl.a. Lackarebäcksmotet. Dessa kommer emellertid inte att utformas och redovisas inom 
ramen för den här detaljplanen. Delbanco-utbyggnaden har en marginell påverkan i 
det sammanhanget. Dock finns utbyggnaden inräknad när underlagsberäkningarna för de 
trafiklösningarna görs. Se även kommentarer till samrådsyttrande nr 14.  
 
13. Fastighetsägare Delbancogatan (daterad 2019-07-02) 
Enerbacken uppfördes på 60-talet och består av trevåningshus i gult tegel. Dessa hus är 
enhetliga och tidstypiska efter den tidens ideal och normer. Området är av låg bebyggelse 
med grönområden kring husen. Som område i Mölndal är det unikt. Att spränga in nya 
hus skulle förstöra området. Kommunen borde i stället värna och bevara området som det  
är. 
 
Området intill Enerbacken har bebyggts kraftigt. Inom ett par-tre minuters gångväg har 
Kvarnbyvallen samt Kvarnbyterassen byggts med allt från radhus, till högre 
flerfamiljshus till Mölndals kommande högsta hus. Denna förtätning av detta begränsade 
område har resulterat till en fördubbling av antalet invånare. Jag finner att det är hög tid 
att låta området växa i sin nya kostym. Samt ta hänsyn till oss som flyttade hit i en önskan 
att bo i lägenhet men inte i en stadsmiljö. I ett område med lummighet och mindre trafik 
samt buller. 
 
Är det dags för kommunen att istället planera ett helt nytt område så som görs i Härryda 
kommun (vid Landvetter)? 
 
Kommentar: Den aktuella utbyggnaden med fler lägenheter i kollektivtrafiknära läge där 
service och teknisk infrastuktur finns att tillgå ligger väl i linje med Mölndals stad vision. 
 
De nya byggnader som föreslås är två lamellhus i fyra våningar, med möjlighet till en 
takvåning indragen från fasadlivet. Byggnaderna är något högre än befintlig bebyggelse 
och utformas med branta sadeltak. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
byggnaderna genom sin placering och utformning, ansluter till den typiska 60-
talsbebyggelsen i området samtidigt som de avviker tillräckligt vad gäller takvinkel och 
volym för att tydligt markera att det rör sig om ett nutida tillägg till området. 
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14. Fastighetsägare Enerbacksvägen och Sävgatan, lista med 14 namnunderskrifter 
(daterad 2019-07-05)  
Då föreslagen byggnation ytterligare kommer förvärra ett redan befintligt trafik- och 
miljöproblem så förutsätter vi att kommunen tar sitt ansvar och dels utreder, men även 
genomför konkreta åtgärder för att motverka effekten av ökad trafikbelastning och därtill 
försämrad närmiljö för de boende.  
 
Mot bakgrund av ovan önskar vi att:  
- Detaljplanen kompletteras med en trafikutredning som gör en övergripande analys 

med utgångspunkt i den ökade totala trafikbelastningen på lokalnät samt kritiska 
korsningar och trafikknutar.  

- Detaljplanen kompletteras med utredning om hur kommunen undviker en ytterligare 
försämrad boende och trafikmiljö för de boende utmed lokalgatorna.  

- Hastighetssänkande åtgärder utreds och genomförs på Enerbacksgatan och Sävgatan  
- Hastigheten på Enerbacksgatan och Sävgatan sänks till 30 km/h  
- En utredning görs avseende alternativa avlastning av det lokala vägnätet för hela 

Kvarnbyvallen/Enerbacksområdet via direktdragen anslutning Delbancogatan och 
utmed kanten av Ekbacken ned mot Gunnebogatan (som tidigare föreslaget i 
samband med samråd Kvarnbyvallen).  

 
Kommentar:  
Trafik 
Byggnationen av Kvarnbyvallen föregicks av två trafikutredningar, WSP 2006 reviderad 
2008, med avseende på utbyggnad av Stensjön och Kvarnbyvallen samt WSP 2009, med 
avseende på utbyggnad av Stensjön, Kvarnbyvallen och Hexion. Den senare 
trafikutredningen bedömer att exploateringen vid Kvarnbyvallen kommer att öka trafiken 
på lokalgatorna Enerbacksgatan och Ormåsgatan med cirka 700 fler fordonsrörelser 
under ett normalt vardagsdygn. Denna ökning bedömdes dock inte påverka 
framkomlighet och tillgänglighet i märkbar utsträckning. Mölndals stad genomför 
regelbundna trafikmätningar på Enerbacksgatan. Resultatet från den senaste 
trafikmätningen som genomfördes under 2019 visar på 2250 fordonsrörelser per normalt 
vardagsdygn. Detta är en ökning med 710 fordonsrörelser jämfört med trafikmätningen 
som genomfördes under 2009 som visar på 1540 fordonsrörelser per normalt 
vardagsdygn.  
 
I samband med exploateringen av Kvarnbyvallen genomfördes flera åtgärder för att 
säkerställa trafikmiljön på Enerbacksgatan, separat GC-bana, farthinder samt en 
sänkning av hastigheten från 50km/h till 40km/h.  
 
Under 2018 genomfördes även en parkeringsreglering i Enerbacksområdet för att minska 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem som skapas i och med parkering längs 
bostadsgatorna i området, samt att få boende i Kvarnbyvallen att välja de parkeringar 
som är avsedda för dem. 
 
Mot bakgrund av ovanstående kvarstår stadens bedömning att trafikökningen till följd av 
byggnationen av Delbanco 1 m.fl. är marginell och därmed inte kommer att ha betydande 
påverkan på närliggande gatunät. Någon ny trafikutredning som underlag för den 
aktuella detaljplanen har därför inte tagits fram.  
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15. Fastighetsägare Kryssgatan 18 A (daterad 2019-07-05) 
Dagvatten 
Åtgärder för dagvatten bör innefatta ett krav på att dagvatten från såväl befintliga som 
tillkommande byggnader inom detaljplaneområdet ska kopplas till den nya ledningen för 
dagvatten. Det är inte tillräckligt att det ”ger möjlighet” till detta utan det måste ställas 
som krav på exploatören med tanke på de problem med dagvatten som idag finns nedåt 
från området mot Kryssgatan. 
 
Förskolor och skolor 
I samrådsredogörelsen framkommer att Skolnämnden bedömer att ”det inte finns någon 
kapacitet alls att möta behovet av ytterligare förskoleplatser inom området Östra 
Mölndal”. Detta avfärdas av Stadsbyggnadsförvaltningen med hänvisning till att 
Fastighetsavdelningen ”tagit höjd” för området i sin planering. Detta är ett helt 
orealistiskt svar, eftersom Skolförvaltningen utgår ifrån den verkliga och aktuella 
situationen gällande förskolor, en situation som inte har någon potential att förbättras utan 
tvärtom kommer att förvärras framöver. Förskolorna i hela Östra Mölndal är idag fulla, 
och det finns alltså ingen sådan ”höjd” som Fastighetsavdelningen hävdar (vilket skulle 
förutsätta vakanta platser för att ge utrymme åt tillkommande inflyttande barn). Ingen 
nybyggnation bör därför tillåtas utan att det samtidigt byggs ut ytterligare 
förskolekapacitet i området. 

 
Trafik och parkering 
Det finns idag ett trafikproblem på Kryssgatan, med många i närliggande bostadsområden 
samt arbetsplatser som kör in för att leta parkering. Kryssgatan är en återvändsgata och all 
denna trafik är alltså endast driven av parkeringsletande. Detta innebär både risker för 
barnen att vistas ute och också att det blir trafikfarligt då det inte går att mötas två bilar på 
gatan. Särskilt på vintern i halt väglag är det problematiskt om man får möte, eftersom 
man måste ta sats för att komma upp för den hala backen (som är lågt prioriterad i 
snöröjningen) där det är mycket dålig sikt. Vi befarar att ytterligare bostäder kan göra 
detta än värre. Vi begär att infarten till parkeringarna som hör till de nybyggda husen 
(parkeringsdäcket) får en ny infart från Delbancogatan, istället för från Kryssgatan. Detta 
skulle minska onödig trafik på Kryssgatan. Planförslaget behöver ändras i detta avseende, 
så att markeringen ”körbar förbindelse får inte anordnas” flyttas från Delbancogatan till 
hela sträckningen längs Kryssgatan och att infart planeras på Delbancogatan. 

 
Vi begär dessutom att gatuparkeringarna på Kryssgatan tas bort där de nu ligger för att 
istället flyttas upp ovanför backen på Kryssgatan, längs det föreslagna parkeringsdäcket. 
Där skulle de inte innebära samma trafikfara då det är god sikt på denna del av gatan. 
Även om detta inte ingår i själva detaljplanen kan behovet av detta kommuniceras från 
Stadsbyggnadsförvaltningen till Tekniska förvaltningen så att parkeringsändringen kan 
ske när/om detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Kommentar:  
 
Dagvatten 
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 lämpligt för infiltration av dagvatten p g a områdets branta 
lutning och förekomst av berg i dagen. Detta har förts in i exploateringsavtalet som har 
upprättats mellan staden och Mölndalsbostäder. Tekniska nämndens riktlinjer måste 
uppnås.  
 
Förskolor och skolor 
Fastighetsavdelningen har meddelat att exploateringen inom Delbanco 1 ligger med i 
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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. Vid granskning inkom inte någon 
annan information än det ovanstående. 
 
Trafik 
Av trafiksäkerhetsskäl är det olämpligt att ha tillfart till planerat parkeringsdäck och 
parkering utmed Kryssgatan, direkt från Delbancogatan. Infarten skulle då hamna för 
nära den befintliga T-korsningen. Synpunkterna om önskemål om flytta 
gatuparkeringarna på Kryssgatan har förmedlats till tekniska förvaltningen. Denna fråga 
regleras inte i detaljplanen.  
 
16. Hyresgäst Delbancogatan (daterad 2019-06-23) 
Upprättande av flerfamiljsfastigheten kommer att påverka insyn, sikt, buller och 
vibrationer samt solförhållanden negativt. Dessutom är den boende orolig för 
sprickbildning vid sprängning. 
 
Kommentar: Under byggtiden kommer byggherren behöva uppfylla krav från 
myndigheter och se till att säkerhet mot närboende m.fl. säkerställs i varje skede i 
projektet. Exakt hur det görs kan inte styras i detaljplanen. Mölndalsbostäder 
(byggherre) ser inga stora hinder för att kunna hantera frågorna på ett korrekt sätt i den 
framtida planeringen och byggandet. Buller, damm och transporter till och från 
arbetsplatsen kommer också att inkluderas i denna planering, så att olägenheter 
minimeras och att säkerhet för tredje man säkerställs. Det kan även bli fråga om 
sprängningsarbeten i projektet, och också dessa kommer att inkluderas i kommande 
planering, så att de utförs med säkerhet och minimerande av olägenheter för de boende i 
området. 
 
Föreslagen placering av ny bebyggelse har studerats i arbetet med framtagandet av 
detaljplanen. De avvägningar som har gjorts syftar bl.a. till att hantera eventuell 
insynsproblematik till kringliggande bostäder, där det nu upprättade förslaget anses vara 
lämpligast. 
 
En solstudie har tagits fram för att studera den föreslagna bebyggelsen påverkan på 
befintliga byggnader. I Boverkets byggregler (BBR) anges att bostäder mer än tillfälligt 
ska ha tillgång till direkt solljus, men inga exakta värden anges. Rekommendationen är 
dock 5 timmars sol per dag mellan klockan 09:00 – 17:00 vid vår-/höstdagjämning. Detta 
bedöms klaras inom den föreslagna exploateringen samt för befintlig angränsande 
bebyggelse. 
 
17. Hyresgäst Delbancogatan (daterad 2019-07-01) 
Har många synpunkter på att bygga i området Delbanco Har bott i detta fina område som 
är byggt på 60- talet. Stor exploatering i Stensjön Lackarebäck Kvarnbyvallen, vid soabs 
gamla mark byggs ett stort höghus som inte är in flyttat än. Detta har påverkat trafiken 
som i dag är högt belastat. Skolor och förskolor räcker inte till. Vi här på Enerbacken har 
stått ut med transporter, damm, buller och indragna buss linjer. Det nya förslaget att 
bygga igen i vårat område är direkt olämpligt förfular miljön och minskar ljus insläpp på 
lövgatan. Ger också en högre belastning på området. Den ritning som ni har gjort måste 
vara fel, kom upp i området får ni se hur det ser ut. 
 
Antar att all vill ge boende en trevlig miljö och inte förtäta bebyggelse som ni har gjort i 
vissa höghus som enligt mig ser ut som myrstackar. Miljön i ett område måste få ha grön 
område och slippa insyn in till grannen. Ur hälsosynpunkt kommer vi utsättas för 
byggdamm eftersom husen har självdrag jag förmodar att man skall spräng i området. Vi 
har under åren haft höga radon halter vad händer med det? Hoppas politikerna tar sitt 
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ansvar att inte belasta östra Mölndal mer utan kan använda annan mark som är mera 
lämplig. 
 
Kommentar: Under byggtiden kommer byggherren behöva uppfylla krav från 
myndigheter och se till att säkerhet mot närboende m.fl. säkerställs i varje skede i 
projektet. Exakt hur det görs kan inte styras i detaljplanen. Mölndalsbostäder 
(byggherre) ser inga stora hinder för att kunna hantera frågorna på ett korrekt sätt i den 
framtida planeringen och byggandet. Buller, damm och transporter till och från 
arbetsplatsen kommer också att inkluderas i denna planering, så att olägenheter 
minimeras och att säkerhet för tredje man säkerställs. Det kan även bli fråga om 
sprängningsarbeten i projektet, och också dessa kommer att inkluderas i kommande 
planering, så att de utförs med säkerhet och minimerande av olägenheter för de boende i 
området. 
 
Radon 
Hyresvärden är ansvarig för att bostäderna på fastigheten inte överstiger riktvärdet för 
radon i inomhusluften. Fastighetsägaren Mölndalsbostäder har tagit fram en 
handlingsplan som är på remiss hos stadens miljöförvaltning. I handlingsplanen föreslås 
en ny form av ventilationslösning (FTX) som planeras införas i berörda byggnader.  
 
Förskolor och skolor 
Fastighetsavdelningen har 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 Vid granskning inkom inte någon 
annan information än det ovanstående. 
 
Trafik 
Stadens bedömning är att trafikökningen till följd av byggnationen av Delbanco 1 m.fl. är 
marginell och därmed inte kommer att ha betydande påverkan på närliggande gatunät. 
Ett antal projekt som kommer att påverka trafiken är aktuella i centrala 
delarna av Mölndal – innerstadens fortsatta utbyggnad, Forsåker, området kring 
Krokslätts fabriker m.fl. Med anledning av detta diskuteras flera åtgärder i anslutning till 
bl.a. Lackarebäcksmotet. Dessa kommer emellertid inte att utformas och redovisas inom 
ramen för den här detaljplanen. Delbanco-utbyggnaden har en marginell påverkan i 
det sammanhanget. Dock finns utbyggnaden inräknad när underlagsberäkningarna för de 
trafiklösningarna görs. Se även kommentarer till samrådsyttrande nr 14.  
 
18. Fastighetsägare Delbancogatan (daterade 2019-07-07 och 2019-07-08) 
Två identiska yttranden har inkommit från ägare till samma fastighet. Dessa 
sammanfattas nedan.  
Fastighetsägarna anser att området blir för fullt, överbefolkad. Nya byggnader kommer att 
påverka vår ljusingång till vårt hus. Delbancogatan och området i närheten behöver 
parkeringsplatser och det är alltid fullt med bilar i parkeringsplatsen. Även folk från 
Kvarnbyn parkerar på denna parkeringsplats. Parkeringsplatsen är vinst för hela området 
inte bara Delbancogatan. Om man ta bort parkeringsplatsen och tillåter bilarna parkera på 
vägen istället. Detta kan leda till flera problem. Vägen blir full med bilar som parkerar på 
sidovägen. Det blir farlig för barn att krossa över, för nu är Delbancogatan ett barnvänligt 
område. Sidoparkering har gjort det svårt att åka in till vår parkeringsplats framförallt när 
bussen kör. De nya byggnaderna kommer att vara nära T-korsning som gör hela 
trafiksituationen farlig. Att tillåta sidoparkering gör bussarna att köra väldig nära vårt hus. 
Vi kan känna vibrationen och höra bussbullret även sent på kvällen ffa i sovrummet. 
Konstruktion av ny byggnad kommer att påverka vår byggnad och ev leda till sprickor. Vi 
håller er ansvarig för eventuella skador på vår byggnad. Slutligen kommer den nya 
byggnaden att påverka utsikten. 
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Kommentar:  
Den aktuella utbyggnaden med fler lägenheter i kollektivtrafiknära läge där service och 
teknisk infrastuktur finns att tillgå ligger väl i linje med Mölndals stad vision. 
 
Planförslaget innebär inte att antalet parkeringsplatser inom planområdet minskar. 
Befintlig parkering utmed Kryssgatan (inom Delbanco 1) föreslås dock få en delvis annan 
utformning med ett nedsänkt p-däck närmast Delbancogatan. Se även kommentarer till 
samrådsyttrande nr 14. 
 
En solstudie har tagits fram för att studera den föreslagna bebyggelsen påverkan på 
befintliga byggnader. I Boverkets byggregler (BBR) anges att bostäder mer än tillfälligt 
ska ha tillgång till direkt solljus, men inga exakta värden anges. Rekommendationen är 
dock 5 timmars sol per dag mellan klockan 09:00 – 17:00 vid vår-/höstdagjämning. Detta 
bedöms klaras inom den föreslagna exploateringen samt för befintlig angränsande 
bebyggelse. 
 
Föreslagen placering av ny bebyggelse har studerats i arbetet med framtagandet av 
detaljplanen. De avvägningar som har gjorts syftar bl.a. till att hantera eventuell 
insynsproblematik till kringliggande bostäder, där det nu upprättade förslaget anses vara 
lämpligast. 
. 
 
19. Fastighetsägare Kryssgatan (daterad 2019-07-01) 
I planförslaget och samrådsredogörelsen finns beskrivet information om dagvatten och 
avrinning och att det eventuellt kan komma att påverka området (bland annat på sid 12 i 
Dagvattenutredningen). Vi vill återigen inkomma med synpunkt och oro för de ökade 
vattenflöden som kan komma att påverka Kryssgatan framgent då vi fastighetsägare på 
gatan redan idag har problem med detta, framförallt vår fastighet samt närmsta 
grannfastighet.  
 
Under år 2017 har vattenflödena från berget och befintlig fastighet (Mölndalsbostäders) 
ner över vår tomt ökat drastiskt. Under hösten 2017 har vår uppfart, tomt och gräsmatta i 
anslutning till bergsområdet blivit "sumpig" och det har runnit jord när det har varit 
mycket nederbörd pga att vattnet inte har hunnit rinna undan. Under 2017 har det tagits 
bort en del träd i Mölndalsbostäders området ovanför vår fastighet - vilket till synes har 
påverkat vattenflödet. Utöver detta har vi också under 2018 funnit ut att dagvatten från 
befintligt miljöhus, parkeringsområde samt hårdgjorda ytor leds till en dagvattenbrunn 
och ut i ett rör som leds nerför berget och ut mot vår fastighet. I skogspartiet mellan 
fastigheterna vid röret har det därför bildats "slukhål" och två bäckar genom skogen leder 
allt vatten ner till vår fastighet. Under 2018-2019 har vi därför fått anlita en 
entreprenadfirma och har tvingats gräva upp hela vår trädgård för att åtgärda 
vattenflödena från Mölndalsbostäders fastighet.  
 
Återigen - vi vill starkt betona vikten av att i detaljplanen ta hänsyn till både befintlig 
dagvattenhantering samt säkerställande av att dagvattnet i samband med nybyggnation 
inte får öka på Kryssgatan.  
 
Kommentar: Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram i samband med 
planarbetet. Förslaget innebär att takvatten från de tillkommande byggnaderna leds i en 
underjordisk ledning längs den västra fasaden av det södra befintliga huset. Ett 
fördröjningsmagasin anläggs i anslutning till det föreslagna nya parkeringsdäcket. 
Dagvatten får inte ledas mot grönområdet, på fastigheten Stensjön 1:54 väster om 
fastigheten, då det inte är lämpligt för infiltration av dagvatten p g a områdets branta 
lutning och förekomst av berg i dagen. Detta har förts in i exploateringsavtalet som har 
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upprättats mellan staden och Mälndalsbostäder.Tekniska nämndens riktlinjer måste 
uppnås. Om åtgärderna genomförs enligt utredningen är bedömningen att 
dagvattensituationen för bebyggelse väster om planområdet kan förbättras.  
 
 
20. Hyresgäst Lövgatan (daterad 2019-06-13) 
Området nedanför där huset skall stå finns en träddunge som måste kapas. 
Skyddsområdet är 6 meter skyddszoner för bygget, på ritningen ser det ut som hela 
gropen där träden står skall fyllas ut, ritningen ser konstig ut. Hur skall man få upp allt 
materiel där vägen är för trång som den är idag för busstrafik. parkerade bilar får stå 
utmed hela gatan, hur skall den ökade belastning på vägen klaras när den inte räcker till 
som den är idag. Soltimmar för huset som ligger på Lövgatan blir tidvis mörklagd, hur 
skall barnen få plats i redan fulla skolor. Inflyttning har ej skett i höghus som ligger 
nedanför Ormåsgatan, man fördärvar ett lugnt område som egentligen skulle varit fredat 
och kulturmärkt, tänker man på att även människor skall trivas där. Listan går göras hur 
lång som helst. 
 
Kommentar: 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. 
Bedömningen är att den påverkan som sker på naturvärdena är acceptabel då de 
utpekade naturvärdena inte är höga samt att ersättning av vegetation kan ske. 
 
Solförhållanden 
En solstudie har tagits fram för att studera den föreslagna bebyggelsen påverkan på 
befintliga byggnader. I Boverkets byggregler (BBR) anges att bostäder mer än tillfälligt 
ska ha tillgång till direkt solljus, men inga exakta värden anges. Rekommendationen är 
dock 5 timmars sol per dag mellan klockan 09:00 – 17:00 vid vår-/höstdagjämning. Detta 
bedöms klaras inom den föreslagna exploateringen samt för befintlig angränsande 
bebyggelse. 
 
Trafik  
Stadens bedömning är att trafikökningen till följd av byggnationen av Delbanco 1 m.fl. är 
marginell och därmed inte kommer att ha betydande påverkan på närliggande gatunät.  
Se även kommentarer till samrådsyttrande nr 14.  
 
 
21. Fastighetsägare Delbancogatan 
Det står i planbeskrivningen att byggnaderna har placerats in i terrängen med hänsyn till 
stadsbild, insyn och utblickar samt avstånd till Kust till kustbanan. Vi anser att utifrån 
dom skisser vi har sett finns stora möjligheter att förbättra framförallt punkten insyn till 
oss som bor i villa på östra sidan Delbancogatan utan att de försämrar något utav dom 
andra punkterna såsom utblick och Kust till kustbanan.  
 
Ser man till hur man tänkt med nuvarande höghus på gatan så är dom placerade utan 
direkt insyn till någon av villorna på östra sidan om Delbancogatan. Den tänkta 
placeringen av det nya norra husen blir precis tvärtemot, direkt insyn till några av 
villorna, framförallt eftersom det nya huset är tänkt att bli högre än nuvarande. Då vår 
fastighet är närmaste hus på andra sidan gatan och är en relativt låg enplansvilla och 
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samtliga villor på östra sidan Delbancogatan har sluttande tomter så är insynen väldigt 
stor både in i huset men framförallt in till vår trädgård på baksidan huset. Vår trädgård 
sluttar från berget i öster hela vägen ner mot vårt hus och får därmed direkt insyn i princip 
hela tomten.  
 
Vi anser att man kan planera om placeringen av det norra huset, dels längre västerut så 
det kommer ner ytterligare i höjd i förhållande till gatan på dess östra sidan samt minska 
en våning så det inte blir högre än nuvarande höghus. Flyttas dessutom huset längre 
västerut bör de finnas plats för lägenheter neråt under marknivå på östra sidan eftersom 
det är sluttning västerut. 
  
Vid norra huset planeras även ett miljöhus på östra sidan av parkeringsplatsen. Det skulle 
i så fall bli vår direkta utsikt från vardagsrum och kök. Området bör ha bättre alternativa 
placeringar, både med tanke på det försämrar vår utsikt men även eventuell lukt från 
miljöhuset.  
 
Inget av våra föreslagna ändringar försämrar för det tänkta norra huset men för oss är det 
betydligt bättre. När det gäller det ökade trafikflödet som det skulle innebära anser vi att 
de är olyckligt då det förändrar karaktären på området från det idag blandade området 
med lägenheter och villor som är lugnt och utan störande trafik med tanke på närheten till 
centrum. 
 
Kommentar:  
Den aktuella utbyggnaden med fler lägenheter i kollektivtrafiknära läge där service och 
teknisk infrastuktur finns att tillgå ligger väl i linje med Mölndals stad vision. 
Det norra planerade bostadshuset är placerad ca 45 meter från den närmaste befintliga 
byggnad öster om Delbancogatan. Avståndet till befintliga byggnader anses vara 
acceptabelt. Att flytta byggnaden längre västerut är problematiskt på grund av den 
kuperade topografin. 
 
Föreslagen placering av ny bebyggelse har studerats i arbetet med framtagandet av 
detaljplanen. De avvägningar som har gjorts syftar bl.a. till att hantera eventuell 
insynsproblematik till kringliggande bostäder, där det nu upprättade förslaget anses vara 
lämpligast. 
 
Placeringen av miljöhuset är en avvägning utifrån flera olika aspekter och anses vara en 
godtagbar lösning. Utseendet på miljöhuset är inte bestämt ännu men frågan skickas 
vidare till exploatören. Byggherren (Mölndalsbostäder) ansvarar för eventuella 
olägenheter från miljöhuset. Bedömningen är att miljöhuset ligger på ett sådant avstånd 
att det är möjligt att se till att det inte uppstår luktproblem för närliggande fastigheter.   
 
Trafik 
Se kommentarer till samrådsyttrande nr 14.  
 
22. Hyresgäster Delbancogatan (daterad 2019-07-04) 
Jag och många med mig är emot dessa byggnationer av en rad olika anledningar jag skall 
här rada upp några av dom utan nån speciell ordning då alla är lika aktuella.  
 
Trafikläget, det är tämligen tjockt runtikring, det finns ingen möjlighet att mötas för 2 
bilar nånstans från Mölndalshållet, Lackarebäcksbacken går inte pga. viadukten, nya 
broplatsen är köerna helt horribla vid rusningtid(ibland även utanför) både från stan upp 
över bron och sist men inte minst från Solängen hållet. Det går ej heller mötas förbi 
Ormåsgatan (förbi harris musik) endast en bil åt gången. enda stället två bilar har fri lejd 
är om man kommer från Stensjön. 
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Det i samband med att det inte ens finns parkeringar så det räcker åt dom som bor på 
Kvarnbyvallen, då dom börjat ställa sig på "våra" gästparkeringar och på gatorna 
runtomkring, (Enerbacken;Lövgatan, Delbancogatan) Skulle man händelsevis vilja åka 
kommunalt och jobbar obekväma tider då har vi som bott här längst ingen rätt att nyttja 
Kråkfoten(hissen) då den är låst på kvällar, nätter, tidiga mornar. För att ex komma ner 
till broplatsen. Med tanke på ev. fler boende med förmodade barnfamiljer så är 
Dagis/skolor fulla, (framförallt förstnämnda) enl hörsägen från nyinflyttade barnfamiljer 
här uppe, långa köer till dagis.  
 
Att det plockas den ena grönytan efter den andra, det blir verkligen inget kvar. Att dom 
senaste säkert 15 åren ha bott i en arbetsplats vilket gett kraftiga sprickbildningar i huset 
där jag bor är det nåt som tas hänsyn till? Både i lägenheterna i källaren och förråd så 
spricker väggar mer eller mindre hos samtliga i huset och vill man göra nåt åt det så får vi 
delvis bekosta det själva. 
 
Det borde verkligen räcka med byggnationer häruppe, har tex kollat på det nybyggda på 
Soab tomten där det är många outhyrda/osålda lägenheter, det har i princip varit stiltje det 
senaste halvåret, samma mängd lediga lägenheter när jag kollat. Med tanke på 
byggnationerna som är igång på Forsåker vart skall alla människor få plats? och som sagt 
återigen alla grönområden!! med allt snack om miljöer så är det våra vänner träden som 
håller luften ren, inte människorna! 

 
Kommentar:  
 
Den aktuella utbyggnaden med fler lägenheter i kollektivtrafiknära läge där service och 
teknisk infrastuktur finns att tillgå ligger väl i linje med Mölndals stad vision. 
 
Trafik 
Stadens bedömning är att trafikökningen till följd av byggnationen av Delbanco 1 m.fl. är 
marginell och därmed inte kommer att ha betydande påverkan på närliggande gatunät. 
Ett antal projekt som kommer att påverka trafiken är aktuella i centrala 
delarna av Mölndal – innerstadens fortsatta utbyggnad, Forsåker, området kring 
Krokslätts fabriker m.fl. Med anledning av detta diskuteras flera åtgärder i anslutning till 
bl.a. Lackarebäcksmotet. Dessa kommer emellertid inte att utformas och redovisas inom 
ramen för den här detaljplanen. Delbanco-utbyggnaden har en marginell påverkan i 
det sammanhanget. Dock finns utbyggnaden inräknad när underlagsberäkningarna för de 
trafiklösningarna görs. Se även kommentarer till samrådsyttrande nr 14.  
 
Förskolor och skolor  
Fastighetsavdelningen har 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 Vid granskning inkom inte någon 
annan information än det ovanstående. 
 
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. Bedömningen är att den 
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påverkan som sker på naturvärdena är acceptabel då de utpekade naturvärdena inte är 
höga samt att ersättning av vegetation kan ske. 
 
 
Ändringar i planförslaget 
 
Efter granskningen har mindre justering utförts på plankartan och i planbeskrivningen. 
Revideringen är inte av sådan karaktär att ny granskning är nödvändig. 
 
Plankartan revideras enligt följande 
 

 Trafikbullerförordningen förs in på plankartan.  
 Upplysning i plankarta om vibrationer införs. 
 E1-bestämmelsen tas bort då egenskapsgränserna redan är så pass begränsade. 
 Prickmark har införts för området där bullervall/plank får uppföras. Syftet är att 

förtydliga att byggnad inte får uppföras inom detta område. 
 
Planbeskrivningen revideras enligt följande  
 

 Karta läggs in som beskriver var sanering av förorenad mark krävs. 
 Planbeskrivningen förtydligas avseende hantering av dagvattenhantering enligt 

tekniska nämndens yttrande. 
 
Förslag till vidare handläggning  
Stadsbyggandsförvaltningen föreslår att planförslaget bearbetas enligt 
granskningsutlåtandet och att detaljplanen därefter kan antas.  

 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Lisa Östman   Johan Wiik 
planchef   planarkitekt 
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Bilaga 1 – Länsstyrelsens yttrande 
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