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Samrådsredogörelse     
 
Detaljplan för 

Iden 6 
Bosgården, Mölndal, Västra Götalands län 

 
Tidigare behandling  
Kommunstyrelsen gav 2019-01-23, § 114, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Iden 6. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2019-01-
23, § 114, att samråd skulle genomföras kring framtaget förslag till detaljplan. 
 
Planens syfte   
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter inom samma volym som tidigare 
beslutad detaljplan. Planen möjliggör att ett flerbostadshus kan uppföras med maximalt 
12 lägenheter med en högsta byggnadsarea om 180 kvm intill Broslättsgatan, nära 
Mölndal centrum. 
 
Samråd  
Planförslaget har varit utställt för samråd enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 
2019-06-10 – 2019-07-01. Under samrådet har planhandlingarna funnits tillgängliga i 
Mölndals stadshus, Mölndals stadsbibliotek och på stadens hemsida.  
 

Under och i anslutning till samrådet inkom 14 yttranden som sammanfattas och 
kommenteras nedan. Yttrandena finns att ta del av i sin helhet på 
stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad. Länsstyrelsens yttranden redovisas i sin 
helhet i bilaga 1.  

 

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

 

STATLIGA OCH REGIONALA ORGAN OCH BOLAG 
 

1. Länsstyrelsen (daterad 2019-07-01) 

Planen innebär ett positivt tillskott av lägenheter i ett centralt läge.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
länsstyrelsen.  

 
Kommentar: Noteras. 
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2. Trafikverket (daterad 2019-06-20) 

Trafikverkets synpunkter 

Buller  

Kommunen skriver i planbeskrivningen att en bullermätning har genomförts, Trafikverket 
undrar om det är en bullerberäkning eller en bullermätning? Trafikverket anser att en 
bullerberäkning ska genomföras uppskriven för gällande riktvärden där statlig 
infrastruktur beaktas. Har kommunen gjort följande hänsynstagande har Trafikverket inga 
synpunkter med tanke på det relativt låga ljudnivåerna. 

I övrigt ligger den aktuella fastigheten långt från statlig infrastruktur och med 
utgångspunkt i den låga exploateringsgraden har Trafikverket inget att erinra mot det 
aktuella planförslaget.  

Kommentar: Bullerberäkning har tagits fram. Beräkningen utgår från trafikmängder på 
kommunala och statliga vägar år 2015.  
 
 
3. Lantmäterimyndigheten (daterad 2019-06-14) 

Lantmäterimyndigheten har gått igenom samrådshandlingarna och har inget att erinra mot 
planförslaget.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
 
4. Statens Geotekniska Institut (dateras 2019-06-28) 

Ingen geoteknisk utredning har utförts. Enligt planhandlingarna anges att ett nytt 
flerbostadshus inte har någon större påverkan på området och inga åtgärder föreslås 
vidtas. Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom planområdet av lera.  
 
Enligt plan- och bygglagens andra kapitel ska, vid planläggning, hänsyn tas till 
människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Med 
hänvisning till 2 kap 4-5 ½ PBL ska alltså geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor 
avseende skred, ras och erosion klarläggas i planskedet. Allmänt anser SGI att 
planområdets geotekniska förutsättningar ska värderas vid framtagandet av en ny 
detaljplan, även om området sedan tidigare är bebyggt. Detta för att kraven beträffande 
markens lämplighet (säkerhetsnivåer för ras och skred) kan ha ändrats jämfört med 
gällande detaljplan.  
 
SGI ger följande rekommendationer avseende geotekniskt utredningsarbete för 
detaljplaneskedet:  
 

• Som underlag för en detaljplan ska en geoteknisk utredning, baserad på (nya 
och/eller befintliga) geotekniska fält- och laboratorieundersökningar och/eller en 
geoteknisk besiktning/kartering, utföras av en geoteknisk sakkunnig, 
Omfattningen av utredningar och besiktningar/karteringar beror på de 
geotekniska förutsättningarna och planändamålet. Geotekniska aspekter såsom 
säkerhetsfrågor avseende skred, ras inklusive blocknedfall och erosion ska 
bedömas, men även aspekter avseende sättningar, grundläggning, hantering av 
grundvatten och ytvatten etc bör belysas.  

• SGI rekommenderar att geoteknisk utredning, enligt ovanstående beskrivning, 
utförs i detaljplaneskedet för att klarlägga de geotekniska förutsättningarna för 
planändamålet. Geoteknisk utredning avseende stabilitetsförhållandena måste 
klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 
alternativt IEG Rapport 6:2008 Rev 1.  
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I planförslaget är det inte klarlagt att stabiliteten för nuvarande förhållanden är 
tillfredställande. För att ett område ska kunna bedömas vara tillfredställande stabilt vid ny 
detaljplaneläggning måste detta gälla för samtliga laster i form av byggnader och 
verksamhet som planförslaget medger. SGI rekommenderar att en bedömning av 
områdets stabilitet, med utgångspunkt givet planändamål, tillfogas planen. Krävs det 
belastningsrestriktioner ska dessa på ett planteknisk lämpligt sätt säkerställas i planen.  
 
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är 
möjlig förutsatt att ovanstående synpunkter beaktas.  
 
Kommentar: Ett geotekniskt utlåtande har tagits fram under granskningsskedet och har 
lagts till i planbeskrivningen. Utlåtandet från Sweco säger att totalstabiliteten bedöms 
vara tillfredställande i dagsläget och efter genomförande av planförslaget.  
 
Inför val av grundläggningsmetod bör geotekniska undersökningar utföras för att 
kartlägga förekomsten av lera samt dess mäktighet. Då jorddjupen varierar inom 
fastigheten kan både pål- och plintgrundläggning bli aktuellt.   
 
 
5. Räddningstjänsten (daterad 2019-07-01) 

Räddningstjänstens insatstid i planområdet understiger normalt 10 min. 

Befintligt vägnät bedöms ge möjlighet för räddningstjänstens fordon att kunna ställas upp 
på så vis att avståndet mellan fordon och byggnaders angreppspunkter inte överskrider 50 
meter. 

Huruvida utrymning planeras med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning framgår inte 
av planbeskrivningen. Om räddningstjänstens stegutrustning är tänkt som utrymningsväg 
från planerade bostäder ska uppställningsplatser, och vid behov räddningsvägar, uppfylla 
mått och bärighet enligt Råd & Anvisning nr. 110. www.rsgbg.se . 

Området är befintligt utformat med tillgång till brandposter. Närmaste brandpost finns på 
Broslättsgatan. 

Planområdet ligger mer än 150 meter från transportled för farligt gods. 

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra inför samråd.  

Kommentar: Noteras. 
 
 
6. Ellevio AB (daterad 2019-06-10) 

Ellevio har inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.  

Kommentar: Noteras. 

 
 
7. Vattenfall AB (daterad 2019-06-11) 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför 
inget att erinra.  

Kommentar: Noteras. 
 
 
8. Västtrafik AB (daterad 2019-06-19) 

Västtrafik har tagit del av ovan nämnda förslag till detaljplan. 

http://www.rsgbg.se/
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Västtrafik har inget att anmärka på planen. Nybyggnationen ligger inom gångavstånd från 
Mölndals centrum som är ett av kommunens största kollektivtrafiknav. Det centrala läget 
bidrar även till möjlighet för ett hållbart vardagsresande då daglig service som skolor och 
handel finns inom gångavstånd. Det centrala läget bidrar även till barn och ungas 
självständighet då möjligheterna för dessa målgrupper att transportera sig självständigt är 
goda. Placeringen av nybyggnationen borde medge ett lägre parkeringstal.  

Det är också viktigt att kollektivtrafiken upplevs som det bästa alternativet att resa med, 
för de som inte kan gå eller cykla. Därför bör det ges högsta prioritet att säkerställa 
gångvägar till hållplatser. Standarden på hållplatserna måste även vara god för att 
uppmuntra fler att välja kollektivtrafik. 

Kommentar: Noteras. 
 

 
KOMMUNALA NÄMNDER OCH ENHETER 
9. Mölndal Energi AB & Mölndal Energi Nät AB (daterad 2019-06-26) 

Befintlig fjärrvärmeledning finns inom fastigheten och denna måste beaktas vid 
byggnationen. Om genomförandet av detaljplanen medför att befintliga anläggningsdelar, 
fjärrvärme och el. påverkas får fastighetsägaren bekosta detta. 

I övrigt har vi inget att erinra mot upprättat planförslag.  

Kommentar: Informationen noteras och vidarebefordras till fastighetsägaren.    
 
 
10. Stadsdelsförvaltningen Fastighetsavdelningen (daterad 2019-06-11) 

Det nya planförslaget innebär att ett äldre hus med fyra lägenheter kan ersättas med att 
nytt lägenhetshus med upp till 10 - 12 lägenheter i mindre storlek. 

Planförslaget har en begränsad påverkan på den sociala servicen. I det berörda 
skolområdet finns tillräcklig kapacitet för att tillgodose de behov som den aktuella 
bostadsutökningen kan medföra: Katrinebergsskolan åk F-6 och Fässbergsskolan åk 4 - 9. 
Det finns fler förskolor i närområdet: Gärdesängens förskola, Stallbackens förskola, 
Katrinebergs förskola och Broslätts förskola. 

Kommentar: Noteras 
 

 
11. Miljöförvaltningen (daterad 2019-07-12) 

Miljöförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen. 
 
Kommentar: Noteras 
 

12. Skolförvaltningen (daterad: 2019-06-28) 

Skolförvaltningens bedömning är att förslaget till detaljplan innebär att fler mindre 
lägenheter (12) kan byggas i förhållande till nuvarande fyra lägenheter och att 
ombyggnationens påverkan på skolnämndens verksamhet blir liten volymmässigt. Om det 
blir små lägenheter och kanske även boende för studenter ryms sannolikt inte fler familjer 
än i dag. Bedömningen är att det finns och planeras förskole- och grundskolekapacitet i 
närområdet idag.  

Kommentar: Noteras.  
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13. Tekniska förvaltningen (daterad: 2019-07-02) 

Tekniska nämnden ser positivt på planförslaget och möjligheterna att skapa nya bostäder i 
attraktiva lägen med närhet till kollektivtrafik och service. Tekniska förvaltningen har 
deltagit under planarbetet och anser att förvaltningens frågor har tillgodosetts i 
planförslaget.  

Kommentar: Noteras.  

 

 

SAKÄGARE 
14. Sakägare 1 (daterad: 2019-07-01) 

Planförslaget medger att max 12 lägenheter kommer att tillåtas på fastigheten. 
Detta innebär en mycket hög exploatering av fastigheten/ området. En kraftig förtätning. 
Flera av flerbostadshusen i grannskapet har likande storlek/ byggnadsvolym som Iden 6, 
men inget av de andra bostadshusen har så stort antal lägenheter. I och med att det nya 
huset sannolikt kommer att få en större byggnadsarea än det befintliga, så blir tomten fullt 
utbyggd. I kombination med det stora antalet lägenheter innebär det minimala ytor för 
olika funktioner runt huset. 
 
Redan idag har det varit problem med underdimensionerad sophantering/antal tunnor. 
Detta har periodvis inneburit sanitära problem med överfulla tunnor och skräp på gatan. 
Om antalet lägenheter ökas i fastigheten måste man även räkna med större yta för 
sophanteringen. 
 
Dessutom innebär ett så stort antal lägenheter en ökad trafikbelastning på gatan. Idag har 
fastigheten 3 - 4 parkeringar, men dessa har inte räckt till för trafik som rört sig till och 
från fastigheten. Bilar står ofta längs gatan och blockerar ofta även en parkeringsplats för 
Broslättsgatan 38. 
 
Under många år har huset varit uthyrt till sk "socialt boende". In och utflyttningar har 
varit otaliga. Vid många tillfällen har hyresgäster stört grannar och grannskapet. Polisen 
har haft adressen under uppsikt och besökt den vid upprepade tillfällen. Nu är huset tömt, 
men en del tidigare inbrott och orosmoment i grannskapet kan kanske härledas till vissa 
f.d. hyresgäster eller deras gäster. Grannar har känt sig otrygga. Det är av största vikt att 
boendemiljön på Broslättsgatan blir bättre och tryggare och att den nu planerade 
byggnationen inte ger förutsättningar för fortsatta problem och kanske "förslumning". Ett 
alternativ är kanske att man i detaljplanen anger att lägenheterna skall vara 
studentlägenheter. 
 
Tomtens storlek innebär att ytan för uteplats/vistelseytor på marken blir väldigt 
begränsade. Rekommendationen ur bullersynpunkt är att uteplats skall ligga på västra 
sidan av tomten. Samtidigt utgår man från att byggnaden ligger fyra meter från tomtgräns. 
Den del av tomten som vetter mot Broslättsgatan måste användas för sophantering, 
parkering och infart. Kvar finns norra sidan som skuggas av det egna huset, grannhus och 
stora träd. Redan idag har de som bott i huset under åren använt intilliggande trädgård 
som vistelseyta/lekyta eftersom den befintliga fastigheten har en liten fri tomtyta i 
förhållande till den befintliga byggnationen med fyra lägenheter. 
 
Området kring Broslättsgatan från 1930-talet är karaktäristiskt för den tidigare småstaden 
Mölndal, med en blandning av mindre flerbostadshus och villor. Detta område är typiskt 
för byggnationen i denna del av Mölndal. Den föreslagna exploateringsgraden 
harmonierar inte alls med omgivande bebyggelsen, som finns kring den kvarvarande 
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delen av Broslättsgatan. Därför förespråkar vi en betydligt lägre exploatering, med 
exempelvis 6 st lägenheter. 
 
Kommentar: Planförslaget ligger i linje med stadens vision och hållbarhetsmål då en 
utveckling av Iden 6 bidrar till ett ökat bostadsbyggande i kollektivtrafiknära läge där 
service och teknisk infrastruktur finns att tillgå. Planerad bebyggelse bedöms som väl 
anpassad till omgivande bebyggelse i höjd, utbredning och taklutning. Kommunen ser 
positivt på möjligheten att bygga fler smålägenheter vilket planen medger. Exploatör har 
visat att det är möjligt att skapa kvalitativa friytor inom den egna fastigheten. Området 
har även god tillgång till närliggande allmänna grönområden. Det åligger 
fastighetsägaren att anordna ändamålsenliga sopkärl med tillfredställande kapacitet 
enligt Mölndals stads renhållningsföreskrifter.  

 

    
Bilder: Planerad bebyggelse med små men kvalitativa friytor. 

 

 

 
Ändringar i planförslaget 
Utöver redaktionella ändringar har inga ändringar gjorts. 

 

Förslag till vidare handläggning  
Stadsbyggandsförvaltningen har bearbetat planförslaget enligt ovan och föreslår att 
detaljplanen för Iden 6 ställs ut för granskning. 

 
 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
 
 
Lisa Östman   Sofia Refsnes  
planchef     planarkitekt 
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