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Sammanfattning
Det kommunalägda bolaget MölnDala Fastighets AB (MFAB), planerar en ny stadsdel
med boende, handel och arbetsplatser i Mölndal i området Forsåker. Forsåker ligger
öster om E6/E20 i höjd med Mölndal Centrum och stationsområdet. Det aktuella området
har fram till 2006 varit ett aktivt industriområde där pappersbruk funnits sedan 1700-talet.
Genom Forsåker passerar Mölndalsån vilken kan utgöra en stor tillgång i området i form
av vattenspegel och rekreationsområden. Stadsdelen planeras enligt strukturplanen att
delvis utformas med den tidigare industrihistorien som inspiration.
De direkta och indirekta konsekvenser som detaljplanen medför på människor, djur,
växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljön beskrivs kortfattat nedan.
Konsekvens är en värdering av de effekter som uppkommer. För de miljöaspekter som
tas upp i denna MKB har konsekvenserna bedömts utifrån en 4-gradig skala: Obetydlig
påverkan, Liten påverkan, Måttlig påverkan, Stor påverkan.
Mark och grundvatten
Planområdet har tidigare undersökts avseende markföroreningar och delar av området
har i samråd med Länsstyrelsen sanerats till nivåer för industriverksamhet. Sedan dess
har användningsönskemålen för området ändrats och kvarvarande föroreningsgrad i
marken ska nu motsvara nivåer för bostäder, verksamheter och parkmark. En
sammanfattning av föroreningssituationen har utförts utifrån vilken en riskbedömning och
förslag på åtgärder har tagits fram. Ytterligare en utredning har gjorts angående
föroreningshalterna i parkmiljöerna och vikten av att sanera dessa områden.
För att kunna bebygga vissa delar av området behöver stabilitetsåtgärder genomföras där
risk finns för t.ex. erosion i Mölndalsån. Dessa åtgärder prövas enligt miljöbalken kap 11
om vattenverksamhet.
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms här som obetydliga och snarare
positiva för markmiljön. En exploatering av området innebär att markföroreningar som
enligt nollalternativet skulle lämnats kvar nu behöver saneras.
Det finns en risk att påverkan på mark och grundvatten sker vid byggnation om en olycka
skulle inträffa och förebyggande åtgärder inte beaktats.
Mölndalsån
Mölndalsåns passage genom området ger möjligheter för rekreation och energiutvinning.
Den del av ån som tidigare legat under industribyggnader kommer att öppnats upp
genom en delvis ny sträckning av å-fåran. Den omdaning av å-rännan som föreslås
prövas just nu enligt miljöbalkens 11 kap i Mark och miljödomstolen.
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I den aktuella planen tas översvämningsproblematiken och säkerheten i anslutning till ån
i aktning. Parallellt med å-fåran planeras en bypass anläggas och en del av ån planeras
att utformas med en större vattenspegel intill stadsdelens så kallade Vattentorg.
Vattentorget är tänkt som en av stadsdelen offentliga mötesplatser och kommer att
präglas av dess närhet till vattnet. Samråd för ytterligare vattenverksamhetsprövning sker
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med anledning av önskan att kunna nyttja Mölndalsåns fall genom området för kraftuttag.
För detta finns tillstånd idag men en ny prövning är nödvändig vid förändringar av
kraftverket. I och med åtgärderna planeras även för nya lekområden för lax och öring som
kompensationsåtgärd nedströms industrikärnan. Tillstånd för vattenverksamheten med
bypassledningen är en förutsättning för detaljplanen, så är inte fallet med tillstånd för
kraftuttaget.
Dimensioneringarna av dagvattensystemet i området har gjorts utifrån att området ska
kunna klara flöden från ett 30 års regn med 10 minuters varaktighet utan att förändra
flödet i Mölndalsån. Fördröjningskravet är satt till 20 mm per m 2 hårdgjord yta och en
klimatfaktor på 25 % för att ta hänsyn till klimatförändringar och ökade
nederbördsmängder. Behovet uppfylls med gröna fördröjningsmetoder så som gröna tak
och regnträdgårdar blandat med tekniska lösningar så som dagvattenkasetter och
rörmagasin. De gröna lösningarna renar även dagvattnet från föroreningar, vilket ger ett
renare vatten i utbyggnadsförslaget än i nollalternativet.
Konsekvenserna för Mölndalsån jämfört med nollalternativet bedöms i dagsläget som
måttliga då påverkan kan bli stor om en omgrävning av å-fåran sker. Vattendom finns
redan idag för uttag av kraft ur Mölndalsån. Detaljplanen innebär positiva effekter i och
med uppöppning av den täckta åfåran, ett säkerställande av minskad risk för
översvämning och större områden för lekande lax och öring.
Konsekvenserna för ökat flöde av dagvatten kommer bli små eller obetydliga i
Mölndalsån.
Konsekvenserna av föroreningsgraden av dagvatten till Mölndalsån kommer bli positiv i
jämförelse med nollalternativet, men totalt sett kommer det ändå bli små, negativa
konsekvenser då ett fåtal värden ändå är över Mölndals stads föreslagna målvärden om
70 % av dagvattenhanteringen är av gröna lösningar. Inom vissa delar kommer
fördröjningen inte komma upp i de nivåer som krävs, vilket kompenseras genom ökad
fördröjning i andra delar av området för att total sett inte öka mängden dagvatten till
Mölndalsån.
Trafik
Forsåker ligger centralt med nära anslutning till knytpunkter för de flesta trafikslagen runt
Mölndals bro och Mölndals centrum.
Detaljplanens gatunät blir finmaskigt och ger god framkomlighet och tillgänglighet framför
allt för gående och cyklister. Med en ny anslutande bro mellan Mölndal och Forsåker
(Forsåkerbron) kommer tillgängligheten till området att öka och belastningen på den
redan idag hårt trafikerade Mölndas Bro kommer att minska. Kollektivtrafiken får en
central placering genom området. Ytterligare en bro för gång- och cykeltrafikanter
planeras över järnvägen och E6/E20.
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet är små. Mer trafik kommer att färdas i
området men det kommer även var möjligt att bosätta sig nära kollektivtrafik. Det blir
gång- och cykelavstånd till centrum vilket på sikt minskar trafiken i området. Mölndals Bro
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och övriga mot kommer avlastas i och med Forsåkerbron och problem med köer under
högtrafik kommer minska.
Luft
Luftkvalitetsutredningar har gjorts för området och visar att området trots ökad trafik
kommer klara miljökvalitetsnormerna för luft för partiklar och kvävedioxid. Dygnsmedelvärdet för partiklar kommer dock troligtvis att överskrida miljökvalitetsnormens övre
utvärderingströskel närmast Privatvägen, intill E6/E20 år 2030. Förskolor och skolor
planeras i direkt anslutning till två områden där Mölndals stads miljömål överskrids 2030
för PM10 och kvävedioxid respektive endast PM10.
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms som måttliga. Detta för att ett
område nära infrastruktur som medför luftutsläpp kommer att användas för bostäder,
skolor och förskolor planeras där miljökvalitetsnormernas övre utvärderingströskel
troligvis överskrids år 2030 alternativt Mölndals stads miljömål överskrids. Det ställer krav
på bevakning även om miljökvalitetsnormerna innehålls samt eventuellt framtida åtgärder
för luftkvaliteten. Om området istället fortsatte vara verksamhetsområde skulle inte
samma bevakning krävas.
Buller och vibrationer
Buller till området uppkommer från E6/E20 och järnvägen. Flera byggnader kommer i
dagsläget inte att klara kraven i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader om
inte ytterligare skyddsåtgärder utförs eller avsteg från bullerförordningen sker.
Vibrationsmätningar i området visar att vibrationerna inte utgör en störning för människor i
området.
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms som stora om inga ytterligare
skyddsåtgärder genomförs. Att etablera bostäder i ett bullerutsatt område ställer höga
krav på förebyggande åtgärder för att boende och arbetande i området ska ha en god
bebyggd miljö. Nollalternativet med verksamheter i området ställer inte samma krav på
åtgärder eftersom det inte innebär permanent befolkning i området.
Kulturhistoria och arkeologi
Forsåker har en lång historia inom pappersindustrin och ett starkt historiskt värde.
Området i öster är skyddat av riksintresse för kulturmiljövård och sammanhanget mellan
Kvarnbyn och det gamla pappersbruket är skyddsvärt. Planen är att integrera nytt och
gammalt i utvecklingen av området och därför föreslås ett representativt urval av de
gamla industribyggnaderna bevaras.
En arkeologisk utredning steg 1 är utförd. Inga nya fornlämningar påträffades men sex
delområden identifierades där det potentiellt kan förekomma fornlämningar. Inför det
fortsatta detaljplanearbetet bör de identifierade områdena utredas vidare genom
schaktgrävning inom ramen för utredning steg 2. För delområde 1 och 2 har även
utredning steg 2 genomförts. Inget av arkeologiskt intresse påträffades där. Övriga
delområden bör utreddas vidare inom ramen för detaljplaneringen.
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Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms som måttliga. Det krävs god
planering och samsyn för att kunna integrera den gamla och det nya området så det får
en samlad karaktär. Även vid nollalternativet behöver industribyggnaderna renoveras och
anpassas till nya behov med utgångspunkt i det kulturhistoriska värdet.
Natur
Runt Mölndalsån finns flera skyddsvärda träd, vissa rödlistade. Även den gamla
äppelträdgården i området är naturvärdesklassad med vissa rödlistade arter. Allén vid
Rudströmska villan och delar av äppelträdgården planeras att bevaras. En
fågelinventering i anslutning till ån har genomförts inför planprogrammet som visar på
förekomst av bl.a. rödlistade och sällsynta arter.
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms utifrån det underlag som finns idag
som stor då påverkan kan bli betydande beroende på vilka arter som påverkas. En
urbanisering av Forsåkersområdet innebär en borttagning av stora delar av befintliga
grönytor. Detta kan leda till försakande av bl.a. de rödlistade fågelarterna i området.
Avvecklingen av grönytor leder även till att de rödlistade trädarterna försvinner från
området vilket också skulle ge stora konsekvenser på det lokala naturlivet.
Utökade naturinventeringar kommer att ske under våren och sommaren 2017, bl.a.
kommer fågel, fladdermus och alléer inventeras. Endast när dessa inventeringar har
genomförts kan konsekvenserna för naturmiljön bedömas korrekt. Resultaten kommer
samrådas kring med berörda parter och redovisas i granskningshandlingen. Eventuella
dispenser från biotopskyddet kommer sökas vid behov.
Risker
Farligt gods transporteras på E6/E20 och järnvägen och detta innebär en risk för
planområdet. Flera konsekvensminskande åtgärder måste genomföras för att risknivån
ska bli acceptabel för boende i området. Exempel på sådana åtgärder är skyddszoner
från väg och järnväg samt utrymningsmöjligheter åt öster.
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms som måttliga då riskerna är
betydande från transport av farligt gods på väg och järnväg. För att nå en acceptabel
risknivå i området med kontor och bostäder krävs flera åtgärder för att minska
konsekvenserna av en eventuell olycka. Nollalternativet innebär inga permanent boende i
området och innebär inte samma krav på skyddsåtgärder.
Sociala konsekvenser
Programområdets täthet är av hög nivå och för att planen ska bli socialt hållbar bör vissa
aspekter tas hänsyn till vid kommande detaljprojektering. Det kan t.ex. beröra hur
fördelningen av verksamheter sker i området och utformningen av rekreationsområden
med avseende på barns behov.
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms här som obetydliga och snarare
positiva, en exploatering av området innebär att området blir tillgängligt för allmänheten
och ger en möjlighet till ökad koppling mellan östra och västra Mölndal. Om de
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rekommendationer som föreslagits i socialkonsekvensanalysen beaktas har detaljplanen
goda förutsättningar att bidra till att Forsåker får en socialt hållbar och attraktiv stadsmiljö.
Slutsats
Slutsatserna som kan dras i denna miljökonsekvensbeskrivning är att detaljplanen
innebär både positiva och negativa konsekvenser för området, människa och miljö jämfört
med nollalternativet.
Om skyddsåtgärder vidtas för t.ex. buller, luft och risk kommer detaljplanen att kunna
uppnå tillräcklig hänsyn till miljön och människans hälsa för att uppfylla lokala och
nationella miljömål.
Fortsatt arbete
Vissa av underlagen till denna MKB kan behöva uppdateras eller kompletteras inför
granskningshandlingen.
Naturmiljön måste konsekvensbedömas mer detaljerat under det fortsatta
detaljplanearbetet. Naturmiljön kommer att påverkas i och med omvandlingen av bl.a.
grönytor till stadsytor men det är i dagsläget oklart hur mycket då behövliga inventeringar
inte gjorts ännu.
Platsspecifika riktvärden för bostäder i industrikärnan saknas och behöver tas fram innan
granskningshandling samt konsekvensbedömas.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte, miljökonsekvensbeskrivning
Det kommunalägda bolaget MölnDala Fastighets AB (MFAB) planerar en ny stadsdel
med boende, handel och arbetsplatser i området Forsåker. Området ligger öster om
E6/E20 i höjd med Mölndal Centrum och stationsområdet. Det aktuella området har fram
till 2006 varit ett aktivt industriområde där pappersbruk funnits sedan 1700-talet. År 2009
köpte Mölndals Stad marken och sedan 2014 ägs den av MFAB. Visionen med
exploateringen av området är bl.a. att föra västra och östra Mölndal närmare varandra.
Genom Forsåker passerar Mölndalsån vilken utgör en stor tillgång i området i form av
vattenspegel och rekreationsområden. Stadsdelen planeras att utformas med den
tidigare industrihistorien som tema. Visionen är att skapa ett unikt område som lockar
både boende och besökare. Mölndals Stad ansvarar för planarbetet och Kommunfullmäktige godkände planprogrammet för Forsåker den 24:e februari 2016. Syftet med
detaljplanen för Forsåker, Östra delen är att bygga en ny del av centrala Mölndal som har
en egen och unik identitet. Området byter karaktär och inriktning från industri till bostäder
och handel.
Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att beskriva de direkta och
indirekta effekter som detaljplanen medför på människor, djur, växter, mark, vatten, luft,
klimat, landskap och kulturmiljön. En MKB ska beskriva samspelet mellan dessa faktorer
och ge underlag för en samlad bedömning av planens påverkan på människors hälsa och
miljön. De aspekter som belyses i MKB:n är baserade på behovsbedömningen för
området:
-

Mark och grundvatten
Mölndalsån
Trafik
Luft
Buller och vibrationer

-

Kulturhistoria och arkeologi
Naturfrågor
Risker
Sociala frågor

Samtliga av dessa aspekter har utretts i separata utredningar som bifogas planhandlingarna. I denna MKB kommer slutsatserna och bedömning av utredningarna att
sammanfattas.
Utredningarna till denna MKB är av olika ålder och omfattning och har därför olika
avgränsningar som grund för resultaten. Vissa av utredningarna tar sin utgångspunkt i
MFAB:s kvalitetsprogram. Kvalitetsprogrammet är inte juridiskt bindande utan är ett
dokument som uttrycker MFAB:s och konsortiets helhetsidé om hur stadsdelen kan
utformas.
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2

Forsåker

2.1

Planförslag
Planområdet är ca 24 hektar stort och är beläget mellan Mölndals innerstad och Mölndals
Kvarnby men avskuret från innerstaden av kommunikationsstråket E6/E20Västkustbanan. Planområdet avgränsas i söder av en industrifastighet och bostäderna
utmed Kronogårdsgatan, i öster av bostadsbebyggelsen längs Norra Forsåkersgatan och
Brännåsvägen, i väster lämnas i huvudsak en bredare remsa mot E6/E20 och
Västkustbanan och i norr av Kvarnbyskolan och Störtfjället.
Vid utbyggnaden av detaljplanen möjliggörs för byggnation av ca 2 400 nya lägenheter,
handels- och serviceverksamhet, verksamhetsytor och ytor för kontorsändamål,
skolverksamhet m.m. nära centrum och kollektivtrafik. Se plankarta i Figur 1.

Figur 1. Plankarta för Forsåker, Östra delen. Källa: Mölndal Stad, 2017-03-31.
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Figur 2. Visionsbild i MFAB:s strukturplan över Forsåker (2015), vy i riktning sydväst ut från
Kvarnbyn. Källa: MFAB

I Forsåker planeras det att bli en tät stadsdel med varierad bebyggelse, se visionskiss i
Figur 2. Kvarteren kommer att vara små och oregelbundna med en bebyggelsestruktur
med utgångspunkt från industribebyggelsen längs Mölndalsån. I industrikärnan kommer
en del av den gamla bebyggelsen bevaras och användas i den nya stadsdelen. Befintliga
lokaler ska anpassas för ett flertal olika verksamheter och vissa av byggnaderna kommer
delvis kunna byggas om med tillbyggnader och nya våningsplan.
Övergripande bebyggelse kommer att vara mellan 4-8 våningar och längs med
Mölndalsån kommer ett par högre punkthus på 16 våningar att byggas. I östra delen av
området ligger kvarter som kommer ha en öppen, sammanhållen, grön del med park,
förskola, skola och verksamheter. Byggelsen här kommer ha en öppnare struktur och
byggnader med upp till fyra våningar, för att smälta samman mot befintlig bebyggelse.
Kvarteren kommer att bindas samman av fyra större stadsgator med möjlighet för både
buss och biltrafik, samt separata gång- och cykelbanor. Från Kvarnbygatan, en av de
större stadsgatorna, är en av de få förbindelserna över järnvägen och E6/E20 till Mölndal
centrum. Utöver detta kommer det finnas små stadsgator både med och utan separat
cykelbana och längs med forsen kommer en å- och parkgata gå.
För att binda ihop grönstrukturen och viktiga målpunkter kommer ”gröna gränder” skapas.
De gröna gränderna utgör ett finmaskigt vägnät med begränsad biltrafik med stort inslag
av vegetation. De utgör viktiga länkar i den gröna strukturen både för människor och
spridning av arter och ger möjlighet att hantera dagvatten.
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I planförslaget ska den delen av Mölndalsån som idag går under marken öppnas upp och
interageras i industrikärnan för att bli en levande del i stadsdelen, se Figur 3 nedan.

Figur 3. Planerade arbeten i Mölndalsån (äldre strukturplan som baskarta).

Om detta ska bli möjligt måste ombyggnationer av ån göras, dels för att restaurera den
befintliga å-rännan som är av betong och i dåligt skick, och för att begränsa flödesvolym
och flödeshastighet i ån. Planen innebär att ett ”lagom flöde” släpps i å-rännan för trivseln
och stadsmiljön medan resterande flöde leds via underjordiska rör, s.k. bypass-rör. I och
med konstruktionen med att leda bort vatten genom bypass-rör ökar åns flödeskapacitet
och minskar risken för översvämningar. Vidare planeras att göra den nya rännan
trappstegsformad med mellanliggande bassänger för att minska flödeshastigheten. På
två platser i ån placeras reglerbara dammluckor för att hålla uppe vattenytan uppströms
vid behov.
På den nedre delen, i industrikärnan breddas å-rännan till en vattenplats och strax
nedströms vattenplatsen anläggs en ny bro. Detaljerade beskrivningar av tekniska
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lösningar på ombyggnationen av ån redovisas i MKB 1 till tillståndsansökan för
vattenverksamhet. Ytterligare en prövning av vattenverksamhet pågår och är i nuläget i
samrådsskede. Prövningen2 avser ombyggnation av befintligt vattenkraftverk i Forsåker.

2.2

Nulägesbeskrivning
Industriell framställning av papper har bedrivits inom detaljplanens norra del sedan 1700talet och fram till 2005/2006 då verksamheten successivt avvecklades. Pappersbruket har
bedrivit massatillverkning, använt pappers- och kartongmaskiner samt haft en sulfitfabrik
och syratorn. Även efterarbete, vidareförädling samt lagerhantering har skett i olika
byggnader inom fabriksområdets södra del. Vid ombyggnader och rivningar har
byggnadsmassor, skrot och annat överblivet material använts som fyllnadsmaterial inom
området.
Väster om detaljplaneområdet passerar såväl E6/E20 som Västkustbanan. Vid Mölndals
Centrum finns större knutpunkt för kollektivtrafik och nationell tågtrafik. I byggnaden längs
med E6/E20 finns idag en miljöfarlig verksamhet vars kontrakt dock är uppsagt. Söder om
detaljplaneområdet finns en lager/kontorslokal som idag används av andra industrier,
dock är ingen av dessa industrier klassade som miljöfarliga.
Inom området förekommer omfattande ledningsdragning för vatten, brandvatten, avlopp,
och dagvatten. En stor del av dessa lokala ledningar har aldrig lägesbestämts.
Mölndalsån rinner genom planområdet i nordost-sydväst riktning och överdäckas idag
delvis av industribyggnaderna. Mölndalsån flöde är i nordöstra delen av området styrd
genom att den passerar tillverkade rännor och kajer. I dess sydvästra del har dock ån en
mer naturlig och meandrande sträckning som passerar genom tät terräng.
I Figur 4 redovisas läget på de olika verksamheterna eller naturförhållanden inom
planområdet.

1

Sweco. MKB. Prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Mölndals stad
och MölnDala fastighets AB – Forsåker. 2016-12-15.
2 Sweco. Samrådsunderlag Prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.
Ombyggnad av befintligt vattenkraftverk m.m. i Forsåker. 2017-01-09.
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Bruksområdet

Äldre odlingsmarker

Mölndalsån

N

E6 och
Västkustbanan

Figur 4. I nuläget utgörs planområdet av äldre industriverksamhet (f.d. pappersbruk) samt
äldre frukt- och trädgårdsodlingar. Sedan fotot är taget har fler byggnader rivits.

2.3

Gällande planer och skyddsområden

2.3.1 Översiktsplan
Översiktsplan (ÖP) för Mölndals Stad antogs av kommunfullmäktige den 29 mars 2006. I
ÖP:n visas att dåvarande markanvändning vid fabriken var industriverksamheter, men
öster om Mölndalsån mellan fabrikerna fanns förslag till nytt bostadsområde.
Förutsättningarna i området har ändrats sedan ÖP:n antogs, t.ex. har pappersbruket
avvecklat sin verksamhet. Sedan 2014 finns ett uppdrag att se över stadens ÖP, en
förslagshandling håller på att tas fram som kommer att samrådas under 2017.

repo001.docx 2012-03-29

8 (96)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2017-04-11
DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN FORSÅKER 1:101
M.FL.
FORSÅKER, ÖSTRA DELEN, MÖLNDALS STAD

I dagens ÖP nämns att industrimiljön vid f.d. pappersbruket är av högt kulturvärde.
Området är utpekat som ett område med en gällande detaljplan som kommer att
förändras.
2.3.2 Fördjupning av översiktsplan för Mölndalsåns dalgång
För närvarande pågår arbete med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mölndalsåns
dalgång, tillsammans med Göteborgs stad. Utställning för granskning av planförslaget
genomfördes under våren 2016. Enligt förslaget föreslås att Forsåker blir ett
bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor i huvudsak bostäder, arbetsplatser,
service, mindre grönytor m.m. Området anges också som ett område med stora
kulturhistoriska värden där rekommendationerna i kulturmiljövårdsprogrammet ska följas,
men där om- och tillbyggnader som inte motverkar syftet kan tillåtas. Söder om Mölndals
bro redovisas en ny koppling mellan östra och västra Mölndal tvärs motorväg och
järnväg. Genom området föreslås nya gång- och cykelförbindelser. Ett utbyggt
stationsområde ska utvecklas till en regional knutpunkt. Detaljplaneförslaget är i linje med
detta förslag till ny fördjupad översiktsplan för området.
2.3.3 Gällande detaljplaner
Programområdet omfattar idag gällande detaljplaner: SPL 967, SPL 6980, SPL 7441,
SPL 6842, SPL 7638, DP 1988/13, DP 2000/8, DP 1987/6, DP 1989/6, DP 2001/6, DP
1984/1, DP 2014/2, DP 2015/5 samt DP 2000/12.
I huvuddelen av det nya detaljplaneområdet avses marken enligt gällande detaljplaner att
användas för industriändamål. I de kringliggande detaljplanerna upptas
detaljplaneområdet av allmän plats, huvudsakligen kommunikationsytor.
Med undantag för DP 2014/2 och DP 2015/5 har genomförandetiden för samtliga
detaljplaner gått ut.
2.3.4 Strandskydd
Mölndalsån omfattas inte av strandskydd genom Forsåkerområdet. Strandskydd finns
dock uppströms Mölndalsån vid Stensjön. Det är ändå viktigt att bäckar och åar som är
värdefulla för naturvård och friluftsliv och som saknar strandskydd, t.ex. Mölndalsån, har
god tillgänglighet.
2.3.5 Vattenskyddsområden
Inom det aktuella området finns inga befintliga eller planerade vattenskyddsområden för
dricksvatten.

repo001.docx 2012-03-2914

9 (96)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2017-04-11
DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN FORSÅKER 1:101 M.FL.
FORSÅKER, ÖSTRA DELEN, MÖLNDALS STAD

2.3.6 Riksintressen
Kulturmiljö
Riksintresse för kulturmiljö ”Mölndalsåns industriområde och Kvarnby” överlappar
nordöstra delen av planområdet. Riksintresset Mölndals Kvarnby beskrivs som följer:
”Koncentrerad kvarnmiljö och industrimiljö vid Mölndalsån, vars kraftiga fall
nyttjats för kvarndrift i större skala sedan medeltiden, med stor betydelse, för
den tidigindustriella utvecklingen i Göteborgsregionen.”
Boverket beskriver att de värden som ligger till grund för utpekandet av riksintresse för
kulturmiljövård är knutna till såväl enskilda objekt och delområden som till miljöns
kulturhistoriska och rumsliga samband. Gränsdragningar kring dessa riksintressen kan
därför vara missledande. I Forsåker går den utritade gränsen för riksintresset Mölndals
Kvarnby i norra området men beskrivningen omfattar även industrimiljö vid Mölndalsån
som kan innebära att hela pappersbruket tillhör riksintressets rumsliga samband.
Planområdet är även klassat som kulturhistoriskt intressant enligt Mölndals stads
kulturmiljövårdsprogram från 2000. I hela området finns äldre industribyggnader som har
anknytning till industriverksamheten som pågått inom området, se avsnitt 0 nedan.
Kommunikation
E6/E20 och Västkustbanan som passerar väster om planområdet samt ”Station Mölndal
nedre” är av riksintresse för kommunikation. Se riksintressen i Figur 5.
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Figur 5. Befintliga riksintressen i området, Väg och järnväg visar ungefärlig dragning av E6
och västkustbanan. Källa: Länsstyrelsens Webb-GIS

Trafikverket har genomfört en förstudie3 avseende etablering av ny höghastighetsjärnväg
från Göteborg till Borås, denna järnväg klassas som ett framtida riksintresse. I förstudien
identifieras tre sträckningar där järnvägen kan förläggas i eller i närheten av aktuellt
planområde. Slutliga beslut om järnvägssträckningar fattas av staten. Stadsbyggnadsförvaltningen har av kommunstyrelsen även fått i uppdrag att studera en nedsänkning av
E6/E20 på del av sträckan.
Denna detaljplan har avgränsats så att den i huvudsak går att genomföra oberoende av
det framtida riksintresset Götalandsbanan. Forsåkerbrons stöd har i samråd med
Trafikverket anpassats till förväntad utbyggnad.
Natur och friluftsliv
Det finns inga riksintressen för naturvård eller friluftsliv i närheten av det aktuella området.

3

Banverket, Förstudie Almedal–Mölnlycke. En del av Götalandsbanan, Mars 2010.
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2.3.7 Kulturmiljövårdsprogram
Större delen av planområdet finns upptaget i Mölndals Stads kulturmiljövårdsprogram
som området benämnt ”Papyrus” och området ”Forsåker”. Viktiga karaktärsdrag i
”Papyrus-området” är den industrihistoriska utvecklingen, Mölndalsån, f.d.
personalbostäder och tegelmuren samt smidesjärnstaketet mot Kvarngatan som
symboliserar ett ordnat och estetiskt yttre. I Forsåkerområdet är stenladugården ett
särskilt karaktärsdrag som visar spår av den f.d. jordbruksbyn. I området är det även
viktigt att ny bebyggelse placerad på traditionellt sätt invid bergskanten med långsidan
mot Forsåkergatan. Fasadmaterial, takutformning och färgsättning är viktiga här för att
bevara områdets karaktär.
Vidare gränsar programområdet till ytterligare två områden i kulturmiljövårdsprogrammet
”Mölndals Kvarnby – Industrimiljön” och ”Mölndals Kvarnby – Bostadsbebyggelsen”.

3

Förutsättningar och bedömningsgrunder
Bedömningarna i denna miljökonsekvensbeskrivning kommer att ske utifrån följande
kriterier:

3.1

-

Konsekvenser av nollalternativet dvs. detaljplan för industriverksamheter råder
för området.

-

Konsekvenser av planförslaget dvs. området är utbyggt med planerade bostäder
och lokaler samt nyttjandet av Mölndalsån.

Nollalternativ
Nollalternativet bedöms för det aktuella planområdet innebära att området inte
exploateras för bostäder och handel utan istället fortsätter vara detaljplanerat för
industriverksamhet. Olika scenarion för utvecklingen i området är möjligt. Ett möjligt
scenario är att nya industriverksamheter kan etableras i området i enighet med befintliga
detaljplaner. Ett annat scenario är att inga nya industrilokaler byggs inom området, men
befintliga lokaler byggs om för ny verksamhet eller att ingen ny verksamhet påbörjas i
Forsåker.
Förutsättningar och konsekvensbedömning av nollalternativet behandlas under kapitel 6.

3.2

Avgränsningar
Detaljplanen ger den geografiska avgränsningen för MKB:n. Detaljplanen kan dock
påverkas av verksamheter, infrastruktur och vattenverksamheter som finns utanför
området.
Underlaget för denna MKB varierar i ålder och därför varierar också förutsättningar för
området som legat till grund för respektive utrednings resultat t.ex. naturvärdesutredningen från Naturcentrum.
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3.3

Bedömningsgrunder
De direkta och indirekta konsekvenser som detaljplanen medför på människor, djur,
växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljön beskrivs kortfattat nedan.
Konsekvens är en värdering av de effekter som uppkommer. För de miljöaspekter som
tas upp i denna MKB har konsekvenserna bedömts utifrån en 4-gradig skala:
Obetydlig påverkan används vid bedömningen att detaljplanen i stort saknar betydelse
för bedömd aspekt.
Liten påverkan används vid bedömningen att detaljplanen i begränsad omfattning
påverkar bedömd aspekt, men risk för skada eller olägenhet av egentlig betydelse för
människors hälsa eller miljön föreligger inte. Konsekvensen bedöms som liten.
Måttlig påverkan används vid bedömningen att detaljplanen påverkar bedömd aspekt,
men att risken för skada eller olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön är
måttlig och kan begränsas med skyddsåtgärder. Konsekvenserna bedöms som måttliga.
Stor påverkan används vid bedömningen att detaljplanen påverkar bedömd aspekt,
vilket innebär risk för skada eller olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön.
Skyddsåtgärder krävs för att undvika påtaglig skada. Konsekvenserna bedöms som
stora.

3.4

Skyddsavstånd
I Boverkets allmänna råd 1995:5, ”Bättre plats för arbete” rekommenderas skyddsavstånd
till farlig eller störande verksamhet som tar hänsyn till både miljö-, hälso-, och
säkerhetsaspekter. Skyddsavstånden avser i första hand nya planeringssituationer och
ändringar av befintlig verksamhet. Skyddsavstånden är en rekommendation och de är
inte juridiska bindande, de är dessutom inte uppdaterade enligt senaste Plan- och
bygglagen från 2 maj 2011. Hänsyn bör även tas till lokala faktorer.
Inom planområdets närhet finns en känd miljöfarlig verksamhet men den kommer inte
finnas kvar inom området när bebyggnationerna påbörjas. Utöver det finns bara en lageroch kontorsverksamhet i södra området utanför aktuellt detaljplaneområde. Inga särskilda
rekommenderade skyddsavstånd är därför aktuella ur Boverkets synpunkt.

3.5

Mark
Naturvårdsverkets generella riktvärden avger föroreningshalter i mark under vilka risken
för negativa effekter på människor, miljö och naturresurser normalt är acceptabla.
Markanvändningen styr de aktiviteter som kan antas förekomma på det aktuella området
och därmed vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning det förväntas ske.
Markanvändningen påverkar även vilka krav som kan ställas på skydd av markmiljön i
området. Två olika typer av markanvändning används för beräkning av Naturvårdsverkets
generella riktvärden:
 Känslig markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av
markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas
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permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt
grundvatten och ytvatten skyddas.
 Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av
markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna
antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn
och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för
markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel
kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett
avstånd av ca 200 m samt ytvatten skyddas.
Då den förväntade markanvändningen avviker från de generella förutsättningarna för
exponering av människor, krav på miljön i området eller spridningsförutsättningar har
platsspecifika riktvärden tagits fram, se avsnitt 4.1.

3.6

Buller
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2015:216 trädde i kraft 1 juni
2015. Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömning av om kravet på förebyggande av
olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § Plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt:
1. Vid planläggning,
2. I ärenden om bygglov och
3. I ärenden om förhandsbesked.
Ekvivalent nivå avser här ett medelvärde per dygn under ett år.
3§

Buller från spår- och vägtrafik bör inte överskrida
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 m2 gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att
bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
4§

Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden.
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5§

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

Rekreationsområden i tätort
För stadsparker finns inga nationellt gällande riktvärden. I en rapport från
Naturvårdsverket4 visar forskning på att ekvivalentnivån under vistelsen i parken inte bör
överskrida 50 dBA för att ljudmiljön ska uppfattas som ”god” av parkens besökare. För att
tydligt uppfatta avslappnat tal på en meters avstånd krävs att bakgrundsnivån är lägre än
55 dBA. Känsliga grupper kan behöva ännu lägre bakgrundsnivå för tillfredsställande
taluppfattbarhet.
Skol- och förskolegårdar
Enligt Boverkets skrift Gör plats för barn och unga så är det önskvärt att ekvivalentnivån
dagtid är högst 50 dBA på den delen av gården som är avsedd för pedagogisk
verksamhet och lek och rekreation. En målsättning för övriga ytor på gården anses vara
högst 55 dBA.

3.7

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) infördes 1999 i miljöbalken för att komma till rätta med hälsooch miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp. Det innebär till exempel utsläpp från
trafik och jordbruk, inte från specifika verksamheter.

3.7.1 MKN Buller
Kommuner med en befolkning på över 100 000 invånare samt Trafikverket ska vart femte
år göras bullerkartläggningar och därefter ta fram och fastställa åtgärdsprogram för att
minska bullerstörningar. Mölndal stad har ca 60 000 invånare och berörs inte av
kartläggningen. Dock finns ett åtgärdsprogram enligt Mölndals miljömål.
3.7.2 MKN Luft
MKN gäller generellt för luften utomhus, dock förekommer undantag/riktlinjer enligt
nedan.
I luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) anges att MKN inte ska tillämpas för luften på
arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik.
Enligt Naturvårdsverkets handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (Luftguiden
2014:1) bör inte MKN för luftkvalitet tillämpas för följande fall:

Naturvårdsverket, 2005, ”Upplevd ljudmiljö i stadsnära grönområden och stadsparker”
rapport 5442.
4
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-

luften på vägbanan som enbart fordonsresenärer exponeras för, normerna ska
dock tillämpas för luften som cyklister och gående exponeras för på trottoarer och
cykelvägar längs med vägar och i vägars mittremsa.

-

där människor normalt inte vistas, t.ex. inom vägområdet längs med större vägar
förutsatt att gång- och cykelbanor ej är lokaliserade där.

-

belastade mikromiljöer, t.ex. i direkt anslutning till korsning eller vid stationär
förorenad frånluft. I gatumiljö bör därför luften där normer tillämpas vara
representativ för en gatusträcka på mer än 100 m och ha ett avstånd till närmaste
korsning på mer än 25 m.

I förordningen (SFS 2010:477) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft beskrivs dels
föroreningsnivåer som inte får överskridas eller som får överskridas i viss angiven
utsträckning, dels föroreningsnivåer som ”ska eftersträvas”. I Tabell 1 till Tabell 3
redovisas MKN för kvävedioxid (NO2), och partiklar som PM10 respektive PM2,5.
Normen för svaveldioxid (SO2) kommer att hållas med bred marginal i Sverige och
redovisas därför inte.
Tabell 1. MKN för kväveoxid.

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid i utomhusluft
Normvärde

Skydd för
människors hälsa

Maximalt antal överskridanden

Årsmedelvärde 1)

40 µg/m³

Aritmetiskt medelvärde

Dygnsmedelvärde 2)

60 µg/m³

7 ggr per kalenderår

Timmedelvärden 3)

90 µg/m³

175 ggr per kalenderår om
föroreningsnivån aldrig överstiger
200 µg/m³ under 1 timme mer än
18 ggr per kalenderår

1) Årsmedelvärde definieras som aritmetiskt medelvärde där summan av alla värden divideras med antalet
värden.
2) För dygnsmedelvärde gäller 98-percentilvärde, vilket innebär att halten av kvävedioxid som dygnsmedelvärde
får överskridas maximalt 7 dygn på ett kalenderår, 2 % av 365 dygn.
3) För timmedelvärde gäller 98-percentilvärde, vilket innebär att halten av kvävedioxid som timmedelvärde får
överskridas maximalt 175 timmar på ett kalenderår, 2 % av 8760 timmar, om halten 200 µg/m3 inte överskrids
mer än 18 timmar (99,8 percentilvärden).
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Tabell 2. MKN för partiklar som PM10.

Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM 10) i utomhusluft
Normvärde

Skydd för
människors hälsa

Maximalt antal
överskridanden

Årsmedelvärde 1)

40 µg/m³

Aritmetiskt medelvärde

Dygnsmedelvärde 2)

50 µg/m³

35 ggr per kalenderår

1) Årsmedelvärde definieras som aritmetiskt medelvärde där summan av alla värden dividerats med antalet
värden.
2) För dygnsmedelvärde gäller 90-percentilvärde, vilket innebär att halten av partiklar (PM10) som
dygnsmedelvärde får överskridas maximalt 35 dygn på ett kalenderår.

Tabell 3. MKN för partiklar som PM2,5.

Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM 2,5) i utomhusluft
Normvärde
Årsmedelvärde 1)
1)

Skydd för
människors hälsa
25 µg/m³

Maximalt antal
överskridanden
Aritmetiskt medelvärde

Från och med år 2015 ska halten av partiklar som PM2,5 underskrida årsmedelvärdet på 25 µg/m 3

3.7.3 MKN Vattenkvalité
MKN ska enligt huvudregeln i 4 kap. 2 § vattenförvaltningsförordningen fastställas så att
tillståndet i vattenförekomsterna inte försämras, det s.k. icke-försämringskravet.
Vattenförvaltningsarbetet pågår i 6 års cykler, där MKN fastställs i början av varje cykel
av Vattendelegationen. Förra cykeln påbörjades 2009 och avslutades 2015. Den nya
cykeln påbörjades under 2015 och löper på fram till och med 2021.
Den aktuella ekologiska statusen i sträckning av Mölndalsån, klassat 2013-11-04,
bedöms vara ”måttlig” och den kemiska ytvattenstatusen, klassad 2015-08-16, bedöms till
”uppnår ej god ” men den kemisk ytvattenstatus utan alltöverskridande ämnen
(kvicksilver) bedöms statusen till ”god”.
MKN:s kvalitetsmål, fastställd 2017-02-23, för Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet
med Kållerödsbäcken5 är för:
 Ekologisk status ”God ekologisk status med tidsundantag fram till 2021”.
Motivering: Vattenförekomsten har sämre än god ekologisk status och en orsak till

5

EU_CD: SE639863-127455
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detta är att här finns en fysisk påverkan som orsakats av människan. Dammar och
andra hinder kan hindra fiskar och andra vattenlevande djur att vandra i
vattensystemet. Djur och växter kan sakna naturliga livsmiljöer i strandzonen på grund
av exempelvis strandskoning och uppodlad mark. Problemet kan åtgärdas med att
vattendraget eller sjön återställs i ett mer naturligt tillstånd. Skälet till tidsundantaget är
orimliga kostnader på grund av att den administrativa kapaciteten är otillräcklig
eftersom tillsyns- och omprövningsprocesser är tids- och resurskrävande.
 Kemisk ytvattenstatus är ”god kemisk ytvattenstatus”, men med undantag för
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt för bromerade difenyleter som har
föreslagits ”uppnår ej god kemisk ytvattenstatus”.
Motivering till undantagen: Undantag i form av mindre strängt krav har satts för
kvicksilver och bromerade difenyletrar. Skälet för undantag är att det bedöms vara
tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver och bromerade difenyletrar till de
nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den största påverkan av kvicksilver
består av atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga, globala atmosfäriska
utsläpp från tung industri och förbränning av stenkol. I Sverige har en stor mängd av
det nedfallande atmosfäriska kvicksilvret under lång tid ackumulerats skogsmarkens
humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett läckage till ytvattnet med påföljande
ackumulering i vattenlevande organismer och fisk. Problemet bedöms ha en sådan
omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda
det. För bromerade difenyletrar beror problemet främst på påverkan från långväga
luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i
dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av
kvicksilver och bromerade difenyletrar får dock inte öka.
Det finns en risk att föreslagna MKN för ekologisk och kemisk ytvattenstatus inte uppnås
innan 2021.
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4

Miljöaspekter

4.1

Mark- och grundvatten
ÅF6 har genomfört utredningar avseende planområdets geotekniska förutsättningar och
Structor har tagit fram ett PM för markföroreningar inom Forsåker7. Nedan följer en
sammanfattning av genomförda undersökningar och geotekniska förutsättningar.

4.1.1 Förutsättningar
Området är totalt ca 24 hektar och verksamhet har pågått här sedan 1600-talet,
pappersframställning har pågått sedan 1700-talet fram till 2006.
Geoteknik
ÅF har tagit fram ett geotekniskt PM6 med förutsättningarna för mark och grundvatten.
Planområdet utgörs av svagt sluttande mark mot väster från ett högre bergsparti i öster.
Markytan varierar mellan +16 à +21 vid Norra Forsåkergatan i öster ned mot
Nämndemansgatan, Västkustbanan och E6/E20 i väster. Vid Nämndemansgatan ligger
markytan på nivån ca +5.
Genom området, i nordöstlig-sydvästlig riktning, rinner Mölndalsån med dess utbyggda
fors i den övre delen. I områdets nordöstra delar är ån kulverterad och har delvis varit
överbyggd av fabrikslokaler. Rivningsarbeten har skett under det senaste året och
tidigare bebyggelse är till viss del riven. I den sydvästra delen är å-fårans erosionsslänter
branta och bevuxna med buskar och träd och inom de centrala partierna ligger ån i en
kanaliserad fåra. Ån har skurit sig ner i marken och botten faller från nivå +12 till +9 inom
den kulverterade delen i nordost och ned till +1 á +2 i den västra delen. Nivåskillnaden
mellan åbotten och angränsande markytor variera mellan 4 och 10 m. Inom
fabriksområdet varierar marknivåerna mellan ca +5 till +9 och marken ligger upp till 8
meter lägre än inom parkmarken.
Inom området varierar jorddjupet från berg i dagen i öster till upp till 50 m i väster. Inom
stora delar av området finns utfyllnader av jord med skiftande beskaffenhet och
mäktighet. De naturliga jordlagren består av 1 - 4 m svämsediment (huvudsakligen siltig
sand) med avtagande mäktighet åt söder. Under svämsedimenten finns lera med
varierad mäktighet. Vattenkvoten och konflytgränsen i leran varierar mellan 55-80 %,
densitet varierar mellan ca 1,55 kN/m3 och ca 1,70 kN/m3 och sensitiviteten i leran
varierar mellan 12 och 138. De höga värdena för sensitiviteten är uppmätta i de centrala
delarna av området. Detta och ytterligare utvärderingar indikerar på att det finns ett större
sammanhängande område med högsensitiv lera eller kvicklera centralt i området, se
Figur 6.

6

ÅF. Mölndala Fastighets AB, PM/Geoteknik, Forsåker, Mölndals stad. Detaljplan, 201703-14
7 Structor – Miljö i väst AB. PM – Markföroreningar inom Forsåker. 2016-12-12
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Figur 6. Område med högsensitiv lera/kvicklera.

Den odränerade skruvhållfastheten varierar inom området både i plan och djup. I plan
varierar den mellan 16 och 32 kPa i de övre lerlagren och ökar därunder med djupet. De
lägre värdena gäller inom de lägre belägna delarna i väster.
Utförda kompressionsförsök visar att leran är normalkonsoliderad till svagt
överkonsoliderad med en OCR på upp till ca 2.
Inom området är de hydrologiska förhållandena relativt komplexa. I huvudsak sker
grundvattenströmningen från de mer högbelägna delarna i öster ner mot Mölndalsåns
dalgång i väster. Däremot har Mölndalsåns fåra i nordost en dränerande effekt då ån har
skurit sig ner i sedimenten till det underliggande friktionsjordlagret. Ledningar och
underjordiska anläggningar kan lokalt ändra strömningsbilden.
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Undersökningar av grundvattentrycket visar på att trycknivån ligger i nivå med markytan
inom industriområdet norr om ån medan den ligger flera meter under markytan inom de
högre delarna söder om ån. Inom Mölndalsåns å-fåra kan lokalt ett artesiskt övertryck
noteras eftersom marknivåerna ligger lägre i anslutning till å-fåran.
Portrycket i leran vid Mölndalsån i väster visar på en hydrostatisk tryckfördelning
motsvarande en trycknivå på +6.
Grundvattenytan i det övre magasinet bedöms ligga i nivå med torrskorpans underkant
inom de södra delarna. Inom området med svämsediment i anslutning till Mölndalsån
bestäms grundvattenytans nivå normalt av svämsedimentens underkant, eftersom dessa
sediment normalt är dränerade.
Stabiliteten runt Mölndalsån har beräknats. Ån har delats in i fem sektioner, se Figur 7,
varav i tre av dem har en fördjupad stabilitetsutredning genomförts (D-D, E-E och H-H).
I sektion D-D ligger Mölndalsån kulverterad i en betongränna och har en brant
erosionsslänt ned mot åns å-fåra och det i huvudsak utfyllda planet närmast öster om ån.
Inom området finns högsensitiv lera. Slänterna är inom denna del branta vilket medför att
beräknade säkerhetsfaktorer inte är acceptabla enligt utförd tillståndsbedömning för
naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse.

Figur 7. Sektionsindelning utifrån stabilitetsberäkningar.

Inom sektion E-E ligger Mölndalsån i en trågformad stensatt kanal med en brant
erosionsslänt ned mot Mölndalsåns å-fåra och det i huvudsak utfyllda planet närmast
öster om ån. I området finns högsensitiv lera. Släntstabiliteten inom detta område
betecknas som tillfredställande för nuvarande förhållanden enligt nu utförd
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tillståndsbedömning för naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse. Betong-ån
kommer att breddas inom denna sträcka.
I sektion F-F gör Mölndalsån en skarp sväng. Erosionsskydden i ytterkurvan är inte
tillräckliga i dagsläget, vilket har resulterat i att ån har eroderat så att slänten i ytterkurvan
är relativt brant. Släntstabiliteten är enligt beräkningar inte tillfredsställande. Stabiliteten i
innerkurvan är enligt beräkningar inte helt tillfredsställande, men den verkliga säkerheten
mot skred bedöms vara något högre än den beräknade då innerkurvan är skyddad med
en stenmur vars stabiliserande effekt inte har tagits med i beräkningarna.
Uppströms åkröken, sektion G-G, är den beräknade säkerheten högre och slänten kan i
dagsläget anses vara tillfredställande.
Sektion H-H är en långsträckt slänt i östvästlig riktning svagt sluttande ned mot
Mölndalsåns å-fåra. Å-fårans slänter är delvis erosionsskyddade med krossmaterial.
Lokalt finns en tätpålning i tveksamt skick i strandlinjen. Beräkningar visar att säkerheten
mot skred är tillfredsställande vid en tillståndsbedömning av befintliga förhållanden. Vid
tillståndsberäkningen har en ytlast motsvarande 5 kPa medräknats. Detta innebär att
ingen ytterligare höjning av markbelastningen eller marknivåer kan förutsättas.
Förorenad mark
Structor – Miljö i väst AB har tagit fram ett PM för markföroreningar inom Forsåker8. De
verksamheter som historiskt har verkat i området har inte förorenat marken i betydande
omfattning förutom under en kort tid i början av 1900-talet då tillverkning av sulfitsprit
skedde via rostning av svavel och pyrit. Däremot har utfyllnader gjorts i och med en
omgrävning av Mölndalsån för att kunna utnyttja kraften i ån bättre. Utfyllnaderna har
gjorts med naturliga jordar från området som blandats med förorenade fasta avfall så som
slagg, skrot, askor m.m.
De föroreningar som utifrån historiska verksamheter som kan förväntas förekomma i
förhöjda halter i marken inom området är de som oftast förekommer i fyllnadsmassor i
stadsmiljö, d v s tungmetaller som bly, koppar och zink samt tjärämnen som PAH.
Den sista verksamhetsutövaren inom Forsåker genomförde i samband med upphörandet
av sin produktion (2011) undersökningar och sanering av tre mindre delområden
däribland det s.k. Syratornet. Länsstyrelsen godkände åtgärderna 2012, trots att
betydande föroreningar kvarlämnats vid Syratornet.
Sedan början av 2000-talet har flertalet miljötekniska undersökningar genomförts i
Forsåker. Undersökningarna visar sammanfattningsvis (Figur 8) att:


8

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

Structor – Miljö i väst AB. PM – Markföroreningar inom Forsåker. 2016-12-12

repo001.docx 2012-03-29

22 (96)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2017-04-11
DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN FORSÅKER 1:101
M.FL.
FORSÅKER, ÖSTRA DELEN, MÖLNDALS STAD

metern. Närmare Mölndalsån är mäktigheten av lätt kontaminerade fyllning
större.


Inom delar av det gamla industriområdet består de hårdgjorda ytorna av tjärasfalt
med höga halter av PAH.



Högre halter av tungmetaller och PAH finns i den igenfyllda å-fåran i
planområdets västra del.



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



Förorenat sediment i Mölndalsån finns inte annat än mycket lokalt.
Förutsättningar för ackumulation av fina partiklar på å-botten är dåliga då
Mölndalsån är starkt strömmande genom området.

Teckenförklaring
Halter under känslig markanvändning
Halter över känslig markanvändning
Halter över mindre känslig markanvändning
Halter över farligt avfall

Figur 8. Tolkad föroreningsrisk inom Forsåker.
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En riskvärdering9 av föroreningshalten i parkmiljöerna inom området har utförts då
tidigare utredningar visar att trots låga värden överskrids ofta de platsspecifika
riktvärdena för bly och PAH-H som beräknats som mätbara åtgärdsmål av ÅF 2015.
Av provtagningar framgår att föroreningshalterna i ytlig mulljord inom både Åparken och
Rudströmska trädgården underskrider eller ligger i nivå med de mätbara åtgärdsmålen.
Föroreningshalter i prover som tagits av fyllnadsmassor med inslag av rivningsrester
och/eller aska och slagg överstiger i de flesta fall de mätbara åtgärdsmålen för ytlig jord
och ställvis även för djupare jord.
Platsspecifika förutsättningar för Forsåkersområdet har studerats med syfte att utarbeta
förslag till hälsobaserade riktvärden för blandad bebyggelse i stadsmiljö. Den fördjupade
riskbedömningen10, utförd av ÅF, påvisar ett behov av riskreduktion inför exploatering.
Inför exploatering har förslag på övergripande samt mätbara åtgärdsmål tagits fram i
samråd med tillsynsmyndigheten.
Föreslagna övergripande mål:


Människor ska kunna bo och vistas inom området utan risk för oacceptabla
hälsorisker.
o

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



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



Skydd av markmiljön ska säkerställas för respektive markanvändningstyp och
djup.



Antal markanvändningstyper inom området ska begränsas till följande;
bostadsmark av stadskaraktär, verksamhetsområden inkl. gatumark samt
parkmark.



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

Befintliga byggnader som ska vara kvar ska undersökas avseende
eventuella risker med föroreningar i byggnadsmaterial och jord under
byggnader. Kompletterande undersökning av byggmaterial ska utföras.
Porluftsmätningar i jord under bottenplattan ska utföras med syfte att
kontrollera att hygieniska gränsvärden för inomhusluft ej överskrids.

Structor – Miljö i väst AB. Rapport Markteknisk markundersökning av blivande parkmark
inom del av fastigheten Forsåker 1:226, 2017-02-19.
10 ÅF, Mölndal, Forsåkersområdet. Åtgärdsrekommendationer, Platsspecifik
riskbedömning med förslag till övergripande och mätbara åtgärdsmål. 2015-02-27
9
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Betong från byggnader som rivs ska, efter utsortering av förorenad betong och
armeringsjärn, kunna återanvändas som fyllnadsmaterial inom området utan att
miljörisker uppkommer.
o

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

o

En riskbedömning avseende eventuellt förorenad betong och förorenad
jord under byggnader ska utföras.

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



För att inte försämra Mölndalsåns skyddsvärde så ska de riktlinjer och
riktvärden för utsläpp av förorenat vatten som har tagits fram av
Miljöförvaltningen i Göteborg (R 2013:10) följas avseende utsläpp av
länshållningsvatten. Framtida verksamhetsutövare ska visa hur man
avser att hantera, eventuellt rena samt kontrollera länshållningsvattnet
före utsläpp.

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

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

De mätbara målen uttrycker vad som krävs för att uppnå de övergripande åtgärdsmålen
och ska säkra så att riskreduktion utförs med syfte att skydda människor och miljö. Målen
är kopplade till ämnen, ämnesgrupper och halter för så väl yt- som djupjord, se Tabell 4.
Målen är även fördelade för marknyttjandet; bostadsmark, verksamhetsområden samt
parkmark.
En revidering av de mätbara målen utfördes i januari 2017 av Structor9 då beräkningarna
för ytlig jord inom parkmark utgick ifrån orealistiska vistelsetider och intag av egenodlade
grönsaker.
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Tabell 4 Mätbara åtgärdsmål för Forsåker.

Ämne/
ämnesgrupp
Arsenik
Barium
Bly
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom tot.
Kvicksilver
Nickel
Vanadin
Zink
PAH-L
PAH-M
PAH-H
Alifater >C12C16
Alifater >C16C35
Aromater>C10
-C
Aromater
>C16-C35
PCB 7 st.

Bostadsmark

Verksamhetsområden
Ytjord
Djupjord
25
75
300
900
400
1200
20
60
35
105
200
600
150
450
2,5
7,5
120
660
200
600
500
1500
15
45
20
60
10
30
500
1000

Ytjord
10
200
70
1,2
20
80
80
0,35
70
100
250
3
3,5
1,8
100

Djupjord
40
300
400
20
35
200
150
0,4
120
200
500
15
3,5
10
500

100

1000

1000

3

15

10
0,015

Parkmark
Ytjord
10
200
12011
0,7
20
80
80
0,8
70
100
250
3
10
211
100

Djupjord
40
300
400
20
35
200
150
10
120
100
500
15
40
10
500

2500

100

1000

15

45

3

15

40

40

120

10

40

0,5

0,25

0,75

0,008

0,6

Om det lokalt påvisas höga föroreningshalter i byggnadsmaterial, länshållningsvatten och
jord i samband med rivning och marksanering, vid oförutsedda händelser och om
särskilda förhållanden framkommer ska samråd hållas med tillsynsmyndigheten.
4.1.2 Konsekvenser
Geoteknik
Om inte kontroller av stabiliteten i marken och stabilitetståtgärder sker vid förändrad
markanvändning finns det risk att marken ger vika och rasar, vilket kan få svåra
konsekvenser, i värsta fall rasad bebyggelse. All belastning från blivande nybyggnationer
eller trafik måste beräknas så att marken under klarar av belastningen, alternativt måste
åtgärder utföras.
11

Reviderat värde enligt Structors riskbedömning för parkmiljö.
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ÅF har utfört stabilitetsundersökningar av området närmast Mölndalsån. Inom sektion
D-D är stabiliteten inte i dagsläget inte acceptabel för naturliga slänter. Vid byggnation
kommer kraven på stabiliteten öka. Utan stabilitetsåtgärder kommer marken runt
Mölndalsån inte kunna bära några byggnader.
Vid förändrade belastningsförhållanden eller schaktning inom sektion E-E kommer inte
släntstabiliteten vara tillräcklig. Åtgärder för att förbättra släntstabiliteten måste utföras.
Inom sektion F-F är släntstabiliteten i dagsläget inte tillfredsställande. Vid byggnation
kommer kraven på stabiliteten öka ytterligare. Vid byggnation måste åtgärder för att
förbättra släntstabiliteten utföras.
Sektion G-G släntstabilitet är anses i dagsläget vara tillfredställande. Detta förutsätter att
marken närmast ån, inom 5-7 m, är obelastad. På större avstånd kan en ytlast på 20kPa
accepteras innan ytterligare stabilitetsåtgärder krävs.
Vid förändrar markbelastning i sektion H-H kommer nuvarande släntstabiliteten bli
otillräcklig. Aktuellt område planeras vara parkmark och bibehålla nuvarande
markbelastning. Vid eventuell byggnation måste åtgärder vidtas för att förbättra
slätstabiliteten.
Förorenad mark
De påvisade föroreningarna i marken inom större delen av området bedöms
sammantaget innebära små eller obetydliga risker för människors hälsa och miljö vid den
planerade markanvändningen. Då aktuella föroreningar inte är flyktiga eller lösliga i vatten
finns enbart risker vid direkt kontakt eller om odling sker direkt i den lätt kontaminerade
jorden.
Tjärasfalten och de mäktigare fyllningarna inklusive kvarlämnade föroreningar vid
Syratornet i södra delen av området bedöms innebära större risker.
Den fortsatta saneringen av området kommer att medföra att föroreningar i marken
kommer att avlägsnas och området bli renare. Saneringen sker i takt med rivning av
byggnader.
Förhöjda nivåer över de platsspecifika mätbara riktvärdena finns i lokala fyllnadsmassor
med inslag av rivningsrester och/eller aska och slagg. Arbeten i dessa fyllnadsmassor
kan orsaka föroreningsspridning.
4.1.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen
Geoteknik
All belastning från blivande nybyggnad, byggnader, vägramper etc. förutsätts utföras ned
med pålar till djupare och fastare jordlager alternativt kompenseras genom utskiftning
med lättfyllning.
Vid alla schaktarbeten under olika arbetsskeden måste släntstabiliteten beaktas. Detta
gäller speciellt vid schakter i nära anslutning till befintliga branta erosionsslänter.
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Inom sektion D-D kommer slänterna att schaktas av och i vissa fall kommer utfyllnad
samt motfyllnad vid släntfot ske innan området exploateras vilket gör att säkerheten mot
skred blir helt tillfredsställande. Erforderlig del av avschaktningsarbetena planeras vara
utförda innan ombyggnadsarbetena med forsen utförs.
Inom sektion E-E kommer det att vid förändrade belastningsförhållanden eller vid
schaktarbeten vid släntfot, som kan bli aktuellt vid sanering av förorenade jordmassor,
behövas utföras åtgärder för att förbättra stabiliteten. I detaljplanen har villkor ställts för
bygglov att det område där släntstabiliteten inte är tillfredsställande ska schaktas av till de
i detaljplanekartan fastlagda höjderna. Eventuellt kommer en del arbetet att vara utfört
redan då planen antas. Erforderlig del av dessa avschaktningsarbeten planeras vara
utförda innan saneringsarbetena samt ombyggnadsarbetena med forsen utförs.
Schaktning av förorenad jord är en anmälningspliktig åtgärd enligt förordningen om
miljöfarlig verksamhet och miljöskydd, SFS 1998:899, 28 §.
I sektion F-F vid å-krönet kommer marken på båda sidorna om ån att schaktas av och
släntlutningen kommer justeras för att säkerställa befintlig släntstabilitet. Ett nytt
erosionsskydd kommer att byggas vid släntfot. Inga marknivåer kommer ligga högre än
+6,0 inom gatorna närmast ån.
Enligt nuvarande planläggning kommer de branta slänterna utefter Mölndalsåns övre
delar att flackas ut/schaktas av och i vissa fall kommer uppfyllnad och mofyllnad vid
släntfot att ske.
Vidare kommer belastningsrestriktioner att formuleras. Ingen ytbelastning eller uppfyllnad
tillåts t.ex. inom grönområdena mellan blivande gatumark och Mölndalsån.
All fortsatt planering och projektering ska ske i nära samarbete med geoteknisk expertis.
Upprättande av belastningsrestriktioner för vägar parkmark mm kommer att upprättas i
samband med fastställande av områdets höjdsättning.
Förorenad mark
Med hänsyn till den relativt låga föroreningshalten, att föroreningarna är knutna till ytliga
fyllnadsmassor och att omfattande mark- och schaktarbeten kommer behövas vid
grundläggning av de nya bostadshusen kommer sanering och övriga åtgärder av
massorna integreras med nybyggnationerna. Vilka åtgärder som behövs och eventuellt
enklare skyddsåtgärder som kan behövas kommer att bestämmas kvartersvis senare i
samråd med tillsynsmyndigheten.
Som underlag för åtgärdsplaner kommer åtgärdsförberedande undersökningar att
genomföras och kvartersvisa mätbara åtgärdsmål att utarbetas.
Riskvärderingen visar på att inga saneringsåtgärder behövs i parkmiljöerna då bara
enstaka prover överstiger de mätbara åtgärdsmålen.
Åtgärdsprinciper vid anläggning av kommande parkmarker kommer omfatta att:


Tjärasfalt avlägsnas.
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Fyllnadsmassor innehållande betydande mängder fast avfall och slagg inte får
finnas i den översta metern.



Smärre avsteg från de mätbara målen får göras i samråd med
tillsynsmyndigheten, t ex i de fall schaktning riskerar äventyra befintliga
naturvärden i form av värdefulla träd eller byggnader.



Schaktmassor från parkmarkerna utan betydande inslag av fasta avfall får
återanvändas inom parkmarken.



Schaktmassor från andra områden inom Forsåker får användas inom
parkmarkerna om halterna underskrider de mätbara åtgärdsmålen.



Föroreningshalterna i annan tillförd jord ska understiga KM.

Schaktning av förorenad jord är en anmälningspliktig åtgärd enligt förordningen om
miljöfarlig verksamhet och miljöskydd, SFS 1998:899, 28 §. En anmälan ska därför
lämnas in till miljöförvaltningen i god tid innan markarbetena påbörjas där ovanstående
principer för åtgärder formaliseras, preciseras och beskrivs noggrannare med
utgångspunkt från projekteringen av parkmarkernas utformning samt befintliga natur- och
kulturvärden. Att föroreningar ska avhjälpas i samråd med tillsynsmyndigheten regleras
även i planbeskrivningen.
Om bostäder ska byggas inom industrikärnan behöver en ny bedömning göras för
platsspecifika riktlinjer inom detta område eftersom föroreningssituationen inom detta
område endast utretts för verksamheter.
4.1.4 Slutlig bedömning
Bedömningen är att planens genomförande ger positiva konsekvenser på stabiliteten
med stabilitetsåtgärder av Mölndalsån. Med avseende på markföroreningar bedöms
konsekvenserna bli positiva då sanering minskar mängden förorenade områden.
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms här som obetydliga och snarare
positiva. En exploatering av området innebär att markföroreningar som enligt
nollalternativet skulle lämnats nu behöver saneras. Dock finns risken att påverkan på
mark och grundvatten sker vid byggnation om en olycka skulle inträffa. För att
omvandlingen från industriområde till ett attraktivt blandstadsområde ska kunna äga rum
bör åtgärder vidtas för att säkerställa att inga risker kopplade till förorenad mark och
förorenade byggnader kvarstår.

4.2

Mölndalsån
I planen för Forsåker ingår att öppna upp den idag övertäckta delen av Mölndalsån och
göra den till en integrerad del i stadsdelen. En del åtgärder och anpassningar av ån är
nödvändigt för att detta ska vara möjligt.
Den planerade ombyggnationen av Mölndalsån sker inom nuvarande detaljplan, men är
även anpassad efter den aktuella nya detaljplanen. Tillstånd för vattenverksamhet är
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nödvändigt angående ombyggnationerna av å-fåran och ombyggnaden av befintligt
vattenkraftverk. En separat MKB1 för prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap.
miljöbalken har tagits fram för ombyggnationerna av å-fåran. Tillståndsansökan är
inlämnad till Mark och miljödomstolen. Samråd inför prövning2 av separat
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för ombyggnationen av befintligt
vattenkraftverk i ån har inletts.
Flera utredningar avseende Mölndalsåns förutsättningar har upprättats av bl.a. Calluna12,
Huskvarna ekologi13 samt Ornis Pelagicus. Företaget Enco14 har genomfört en utredning
där potentiellt nyttjande av Mölndalsån för energiförsörjning av stadsdelen har
presenterats. Structor har upprättat en VA-15 och en dagvattenutredning16. En
sammanfattning av rapporterna redovisas i detta och kommande avsnitt.
4.2.1 Förutsättningar
Flöde och översvämning
Mölndalsåns nedre lopp från Stensjön (ca 1 km uppströms Forsåker) ned till Göta älv har
använts intensivt av samhället under många århundraden till industriell drift och
transporter. Mölndalsåns utformning inom planområdet ser olika ut längs sträckan. I den
nedre delen är ån omgrävd men har en naturlig rörelse igenom området. Längs
strandkanterna finns erosionsskydd i form av palissader av trä, ordnad natursten samt
renad bottenstruktur. Kvalitén på erosionsskydden utmed den naturliga delen av å-fåran
varierar från att vara i gott skick till att erosionsskyddet behöver förstärkas. Stränderna är
idag inte särskilt tillgängliga för rekreation då strandbrinken är brant och vegetation kring
ån är tät.
Där industribyggnaderna ansluter till Mölndalsån blir styrningen av ån helt artificiell och
kraftigt omgrävd från sitt ursprungliga läge före industrins utbredning i området, tidigt
1600-tal. På de styrda/industrialiserade sträckningen är ån kanaliserad med murar istället
för strandbrinkar.
Höga vattenstånd i Mölndalsån har historiskt varit ett problem. Flödet varierar kraftigt och
de tidvis höga flödena medför problem, inte bara med hänsyn till översvämningsrisken,
utan också för att å-rännan med dess kanter kan utgöra en farlig miljö att vistas i om inga
strömningsdämpande åtgärder vidtas.
I Mölndals Stads ÖP beskrivs miljö- och riskfaktorer i kommunen bl.a. översvämningar i
Mölndalsån. I ÖP påtalas att vid planering och nybyggnad i närheten av Mölndalsån ska
hänsyn tas till översvämningsrisken. År 2006 skedde den senaste muddringen av ån,
12

Calluna AB, Provtagning av bottenfauna och makrofyter i Mölndalsån, 2015
Huskvarna Ekologi AB, Mölndalsån 2015, Bedömning av rådande
reproduktionspotential för lax och öring, konsekvensbedömning av planerade åtgärder
samt förslag på fiskevårdande åtgärder, 2016-01-28
14 ENCO, Forsåker Mölndal - Rapport Mölndalsån, 2013-10-21
15 Structor Mark Göteborg AB, Forsåker, VA-utredning, 2017-02-28
16 Structor Mark Göteborg AB, Forsåker, Dagvattenutredning, 2017-04-07
13

repo001.docx 2012-03-29

30 (96)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2017-04-11
DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN FORSÅKER 1:101
M.FL.
FORSÅKER, ÖSTRA DELEN, MÖLNDALS STAD

strax nedströms Forsåkerområdet. Muddringen genomfördes p.g.a. kraftig nederbörd
som orsakade översvämning. Högsta högvattenflöde är mer än 300 gånger så stort som
lägsta naturliga flöde. I dagsläget bevakas flödet kontinuerligt för att i tid kunna dämma
systemet uppströms och undvika översvämningar.
En översvämningsutredning har med anledning av detta tagits fram av Sweco 17 inför
detaljplaneringen. I utredning har översvämningssituationen kring Mölndalsån studerats
vid höga flöden samt översvämningssituationen intill planerad bebyggelse och på väg
och markytor vid skyfall.
Mölndalsåns flöde genom området regleras vid Stensjö dämme, enligt en förutbestämd
strategi. Nedre delen av Mölndalsån i Forsåker, påverkas tillsammans med åns flöde, av
regleringarna vid Gårda dämme och slussen i Göteborg, samt av Göta älvs vattennivå om
Göta älvs vattennivå är högre än normalt. Flödet ut ur detaljplaneområdet begränsas av
trummorna under Nämndemansgatan och en före detta järnvägsbro intill.
Avrinning på markytan vid t.ex. skyfall kan i lågpunkter och lågstråk orsaka lokala
översvämningar och i branta partier ge upphov till höga vattenhastigheter, med risk för
erosion och bortspolning av markmaterial etc.
Fisk
Den nedre delen av Mölndalsån nedströms å-rännan, hyser höga fiskeribiologiska värden
genom att delar av strömsträckan fungerar som reproduktionslokal för lax och öring.
Några andra kända leklokaler för dessa arter, förutom på en kortare strömsträcka direkt
nedströms E6/E20, finns inte i Mölndalsån. Däremot förekommer ett fåtal lekplatser för
lax i Kålleredsbäcken, som mynnar ut i Mölndalsån strax nedströms E6/E20, där det
tidigare utförts vissa biotopförbättrande åtgärder. De få kvarvarande lek- och
uppväxtområdena för lax och öring i Mölndalsån är således mycket viktiga att bevara för
att kunna bibehålla dessa arter i nedre delen av Mölndalsån.
Under försommaren 2015 utfördes en undersökning13 med huvudsaklig inriktning på lax
och öring inom Mölndalsåns sträcka mellan ”Övre damm” och kulverten under
industrispåret vid Nämndemansgatan. Vid undersökningen noterades även ål i
vattendraget nedströms kanaliseringen. Syftet med undersökningen var bl.a. att bedöma
sträckans nuvarande betydelse för lax och öring vad gäller lek- och uppväxtområden
samt bedöma vilken potential sträckan har med avseende på lek- och uppväxt för
laxartad fisk, d v s om biotopförbättrande åtgärder kan öka produktionen av lax och öring.
Sammantaget beräknas den tillgängliga arealen strömområden uppgå till ca 600 m2. Av
denna areal klassificeras ca 350 m 2 som måttligt god lek- och uppväxtbiotop för öring och
lax. Resterande yta klassificeras under nuvarande förhållanden som dålig lek- och
uppväxtbiotop.
Befintlig å-ränna (ca 430 m) genom fabriksområdet upp till Forsebron utgör sannolikt ett
definitivt vandringshinder för såväl uppvandrande lax som öring. Fallhöjden genom
fabriksområdet mellan Nedre damm, vid Forsebron och utloppet under byggnaderna,
17

Sweco, Översvämningsutredning, Forsåker, 2017-03-22
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uppgår till 12 m, vilket ger en snittlutning på 3 % (betydligt brantare ställvis). Detta
innebär på vissa sträckor mycket höga strömhastigheter i delar av å-rännan eftersom
botten i rännan utgörs av en slät betongyta. Om lax och/eller öring mot förmodan skulle ta
sig upp förbi å-rännan blir det däremot definitivt stopp vid ”Nedre damm”, nedströms
Forsebron.
Å-rännan utgör sannolikt även ett mycket svårt hinder för uppvandrande ålyngel.
Bottenfauna och naturvärden
En bottenfaunaprovtagning12 inom berörda delar av Mölndalsån utfördes under maj 2015.
Bottenfaunan visade allmänt på hög ekologisk status i ån. Det fanns inga tecken på vare
sig försurning, organisk belastning eller allmänt miljöstörande ämnen vid någon av
provpunkterna.
Utifrån denna undersökning bedöms bottenfaunan inte heller vara regleringspåverkad,
men särskild beräkning av taxaindex (jfr Medins 2012) har inte gjorts. En
regleringspåverkad fauna är i allmänhet artfattig och har låg förekomst av bl.a.
dagsländor, bäcksländor och nattsländor. Så är inte fallet i Mölndalsån. Ån är dock
påverkad av rätning, kanalisering, dagvatten m.fl. hydromorfologiska påverkansfaktorer,
men det ger inget tydligt avtryck i bottenfaunan.
Naturvärdena bedömdes vara höga i den övre delen av ån vilket motiveras av
förekomsten av två relativt ovanliga arter, två nätspinnande frilevande nattsländor, en
vanligt förekommande dagslända samt fjädermygglarver. Längst nedströms bedömdes
naturvärdena vara allmänna då ingen ovanlig taxa påträffades.
En relativt ovanlig skalbagge påträffades i alla delprover och en relativt ovanlig nattslända
påträffades i enstaka delprover. Diversiteten var måttligt hög och likaså antalet taxa. I
sökproverna påträffades bara enstaka taxa som ej fanns i de kvantitativa delproverna.
Vid den nedersta delen dominerades faunan av ärtmusslor, fåborstmaskar och
fjädermygglarver, vilket indikerar en mer finkornig botten. Även nattsländan var talrik. Den
påträffade nattsländan spinner inte nät och är inte heller frilevande. Den bygger hus av
sand och lever av organiskt material. Antalet taxa var högre i den nedre delen och även
diversiteten var något högre, men fortfarande var båda bara måttligt höga.
Inga sällsynta eller rödlistade arter påträffades. Faunorna är typiska för rinnande vatten
där vattenhastigheten tidvis kan vara hög och där vattenkvaliteten är god.
I naturinventeringarna för prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken har
spår från bäver noterats i nedre delen av Mölndalsån inom planområdet. Vid inventering
av övriga områden, se avsnitt 4.7, kommer spåren kontrolleras för att säkerställa om det
finns bäver i området eller inte.
Makrofyter
Ån har vid Forsåker ingen rik flora av makrofyter varken i fråga om täthet, artantal eller
sällsynta arter. De arter som påträffades vid en makrofytinventering12 är allmänna och
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förekommer glest. Nedströms i Mölndalsån förekommer dock sällsynta och rödlistade
undervattensväxter i form av spetsnate och knölnate. Förutsättningarna för såväl
spetsnate som knölnate bedömdes ej vara gynnsamma i aktuell del av ån på grund av
alltför hårt bottensubstrat i kombination rådande strömförhållanden.
Erosionsskydd
Nedströms å-rännan finns idag ett befintligt erosionsskydd i form av en stenmur på ömse
sidor av ån. Denna stenmur är relativt intakt men ett stycke längre nedströms, på norra
sidan av ån, övergår stenmuren i en träspont som är kraftigt ansatt. För att säkra slänten
och motverka fortsatt erosion avses träsponten ersättas med ett nytt erosionsskydd i form
av en naturstensmur.
Nedströms det planerade erosionsskyddet finns också bristfälligt erosionsskydd. Det
pågår arbete med planering av denna sträcka och det är inte klart om de gamla
erosionsskydden bara ska återställas inom gällande tillstånd eller om det i en senare
tillståndsansökan ska föreslås en ombyggnad av dem. Samtliga erosionsskydd ska i
enlighet med geotekniska önskemål ses över och deras ursprungliga funktion ska
vidmakthållas.
Dagvatten och VA-hantering
Structor har på uppdrag av MölnDala och Mölndals stad tagit fram en VA-utredning15 och
en dagvattenutredning16 i samband med detaljplanearbetet för Forsåker med
principlösningar till dagvattenhantering och VA-försörjningar av området.
Inom Forsåker finns inga dokumenterade vatten- eller spillvattenledningar med det finns
allmänna ledningar runtomkring området. Nya vatten- och spillvattenledningar kommer
anläggas i området. Spillvattnet inom Forsåker kommer avledas med självfallssystem till
två pumpstationer i den västra delen av området, en på vardera sida av Mölndalsån. Två
separata tryckledningar leds norr ut till befintlig självfallsledning vid korsningen
Järnvägsgatan och Kvarnbygatan. Samtliga nya VA-ledningarna kommer läggas i
samband med utbyggnad av allmän platsmark, tryckledningen kommer gå under
Mölndalsån och delvis genom Åparken och en självfallsledning kommer läggas igenom
Åparken.
Samtliga fastigheter inom planområdet kommer anslutas till kommunalt vatten och
avlopp.
Brandposter kommer placeras ut i hela området för att täcka räddningstjänstens behov
vid brandsläckning. Brandposterna kommer placeras ut med maximalt 150 meter mellan
varje brandpost för att inte avståndet ska överstiga 75 meter från uppställningsplatser till
brandposter.
Dagvattenutredningen har tagit fram förslag på metoder för dagvattenhantering med
beskrivningar av för och nackdelar samt ställt upp vilka krav som måste uppfyllas för att
dagvattenhanteringen ska fungera i stadsdelen. Detta ger möjlighet att i
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detaljprojekteringsskedet anpassa metoderna till respektive delområde och kvarter för
den mest passande lösningen.
Det finns en antagen dagvattenstrategi i Mölndals Stad och kommunen har föreslagit
målvärden för dagvatten. Huvudprincipen är att dagvattenhanteringen i första hand ska
förebygga att föroreningar och flöden uppstår, i andra hand att göra åtgärder så nära
källan som möjligt för att fördröja och rena. I tredje hand ska ytor kunna friläggas längre
nedströms. Målen är att allt dagvatten som uppstår på hårdgjorda ytor i största möjliga
mån ska passera någon form av kvalitetshöjande funktion och att allt dagvatten ska
fördröjas och hanteras inom planområdet i möjligaste mån.
Mölndalsån är recipient för allt det dagvatten som rinner från den nya stadsdelen. I
dagsläget finns befintligt dagvattennät runt om Forsåkersområdet, med en liten avstickare
in i den nordöstra delen av området, se Figur 9. Befintliga dagvattenledningar avleder
dagvattnet till Mölndalsån i fem punkter, inom och strax utanför planområdet, punkt A-E i
Figur 9. Inom planområdet sker dagvattenavrinningen främst genom ytavrinning via
naturliga stråk till Mölndalsån. Området söder om Mölndalsån är parkmark med öppna
vegetationsytor som naturligt fördröjer och renar dagvattnet. På den norra sidan av
Mölndalsån finns i dag redan bebyggelse och hårdgjorda ytor. Dessa områden har en
sämre fördröjningskapacitet än icke hårdgjorda ytor vilket ger en högre ytavrinning och
minskad möjlighet till rening.

Figur 9. Avrinningsområde med ytvattendelare och befintligt dagvattensystem inklusive
avledningspunkter.
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Forsåker kommer få en blandning av flerfamiljshus, kontorslokaler och affärslokaler med
befintlig bebyggelse kvar i industrikärnana och ny bebyggelse i de andra delarna av
området. Vissa av de nya kvarteren kommer att ha gårdar, antingen slutna eller öppna
med goda möjligheter till grönytor. Inom industrikärnan kommer det inte finnas samma
möjlighet till detta på grund av befintliga förutsättningar. Den kuverterade delen av
Mölndalsån ska öppnas upp och tillgängliggöra vattnet. Synligt dagvatten ger en större
förståelseför vart dagvattnet tar vägen och bidrar till en trevligare stadsmiljö.
Beräkningar för dimensioneringar av dagvattensystemet i området har gjorts utifrån att
området ska kunna klara flöden från ett 30 års regn med 10 minuters varaktighet.
Fördröjningskravet är satt till 20 mm per m 2 hårdgjord yta och en klimatfaktor på 25 % för
att ta hänsyn till klimatförändringar och ökade nederbördsmängder. Hantering av
dagvatten som kan påverka ån, kommer att följa Mölndals Stads Dagvattenstrategi och
förslagna målvärden.

Figur 10. Indelning av delavrinningsområden inom Forsåker

Detaljplaneområdet har delats in i 7 stycken delavrinningsområden, se Figur 10. Flödena
har beräknats utifrån nuvarande förhållanden och i ett utbyggt alternativ utan
fördröjningsåtgärder och ett utbyggt alternativ med fördröjningsåtgärder. De beräknade
flödena visas i Tabell 5. Mölndals Stad ansvara för dagvattenhanteringen inom
gatumarken/allmän mark och respektive fastighetsägare ansvarar för sin
dagvattenhantering inom sin kvartersmark.
I beräkningarna har inte fördröjningseffekter inom kvartersmark beräknats in.
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Tabell 5. Beräknade dagvattenflöden.

Avrinningsområde

Flöde innan
exploatering (l/s)

Flöde efter
exploatering utan
fördröjning (l/s)

Flöde efter
exploatering med
fördröjning (l/s)

A1

212

2003

845

A2

574

756

339

A3

136

286

75

A4

711

641

236

A5

1137

1075

374

A6

624

838

212

A7

0

36

0

Mölndalsån och
åslänt

274

290

290

Totalt

3668

5925

2371

Inom allmän mark finns det olika förutsättningar och möjligheter för dagvattenhantering,
beroende på utformning och tillgänglig yta. Dagvattenhanteringen har gjort en
sammanställning av de arealerna som de olika gröna fördröjningsmetoderna kräver i
respektive delområde.
Ett nytt dagvattenstråk planeras inom området vid de tillfällen som fördröjningsanläggningarna inte hinner ta emot dagvattnet. Detta för att styra vattnet säkert till
recipient så att det inte orsakar skador på byggnader och andra anläggningar.
Dagvattenstråket omfattas av styrda ytliga avrinningsvägar och genom nya
dagvattenledningar genom området. Det kommer att behövas dagvattenledningar eller
kassetter i hela området men målet är att allt vatten först ska passera en ytlig avledning
för att renas innan det hamnar i ledningen. Genom Åparken föreslås dagvattnet rinna
genom öppna bäckar/diken fram till ån. På den södra sidan av ån kommer avledningen
ske i dagvattenledningar och genom ytavledning på gatumark, medan i den södra delen
där det finns större möjligheter för ytavledning kommer avrinningen främst ske genom
ytavledning i rännor.
4.2.2 Konsekvenser
Flöde och översvämning
Den planerade vattenanläggningen, energiuttag, i Forsåker har dimensionerats för att
kunna hantera alla förekommande flöden. Med planerad tekniska lösningar ökar
kapaciteten till mer än det dubbla jämfört med idag. Marginalen mot framtida
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klimatförändringar och ökade flöden får därför anses vara mycket god. Höga flöden på ett
säkert sätt att kunna släppas förbi stadsdelen genom bypassrören.
Anläggningen har i översvämningsutredningen kontrollerats mot två beräkningsfall, se
Figur 11. Fall 1 är en kontroll av att 25 m 3/s kan avledas genom den del av
konstruktionen som ska utgöras av en kanal. Fall 2 är en beräkning av ett 200-årsflöde,
klimatkompenserat för år 2100 och utan en verksam reglering enligt en förutbestämd
styrstrategi.

Figur 11. Vattenutbredning vid extremflöde i Mölndalsån.

Beräkningsresultaten visar att nivåerna i Mölndalsån kommer att stiga till nivåer som inte
orsakar översvämning på tomt- och gatumark i Forsåker.
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Avrinningen från markytan i planområdet vid skyfall har studerats i översvämningsutredningen utifrån två separata regnhändelser:
1) Enligt Svenskt Vattens rekommendationer: 100-årsregn, med en klimatfaktor på
25 %.
2) Köpenhamnsregn. Ett regn som motsvarar det regn som föll över Köpenhamn
2 juli 2011. Detta regn är ett av de största skyfall som har dokumenterats i södra
Skandinavien. Nederbördsvolymen som föll under detta regn är beräknad till
150-180 mm på 2-3 timmar.
Höjderna inom Forsåker kommer anpassas, i linje med Svenskt Vattens
rekommendationer, till minst ett 100-årsregn med en klimatfaktor på 25 % för att undvika
att skador på byggnader uppstår. Köpenhamnsregnet studerades för att få en uppfattning
om översvämningssituationen vid ett mycket stort regn.
Ett skyfall i de storlekarna som utredningen undersökt kan ge kortvarigt höja flödet i
Mölndalsån. Plötslig, intensiv och kraftig nederbörd har enligt utredningen statistiskt en
koncentration till juli och augusti. Höga flöden i Mölndalsån har främst inträffat under
vinterhalvåret. Att ett skyfall skulle inträffa då flödet i Mölndalsån redan före regnet är
högt, motsvarar statistiskt en mycket lång återkomsttid.
Fisk, bottenfauna, naturvärden och erosionsskydd
Konsekvenserna av att öppna upp Mölndalsån samt bebygga områden nära å-fåran
kommer inte att försämra miljön för fisklivet men det kommer inte heller att skapa bättre
förutsättningar om inte åtgärder vidtas.
Arbetena i Mölndalsån genom Forsåker riskerar att orsaka grumling om inte
skyddsåtgärder vidtas. Viss påverkan i form av grumling och partikelspridning kan dock
förväntas under tiden fångdammar uppförs och tas bort då viss urgrävning sannolikt
behöver utföras för att kunna erhålla en tät anslutning mot botten. I det fall anlitad
entreprenör istället väljer att sätta en temporär spont för att kunna utföra arbeten i torrhet
eller som skydd mot strömmande vatten uppstår endast en mindre grumling när sponten
dras upp.
Grumling vid utförande av biotopförbättrande åtgärder för lax/öring kan komma att ske i
mycket begränsad omfattning, då nuvarande bottensubstrat är tämligen grovkornigt och
utfyllnadsmaterialet därtill kommer att utgöras av grövre grus, sten och block.
Med inarbetade skyddsåtgärder förväntas påverkan på fisk, bottenfauna och
undervattensvegetation kunna begränsas. Den grumlig som dock kan förväntas medför
sannolikt endast temporär störning för fisken i ån under tiden vattenarbetena pågår. Det
lokala vegetationsbälte som finns strax nedströms de planerade bypass-rören kommer
dock helt att avlägsnas i samband med att området saneras. Någon återetablering av
vegetation i form av exempelvis kaveldun som idag växer på platsen kommer troligen inte
att ske efter att botten hårdgjorts (biotopförbättrande åtgärder för lax/öring) och
bypasserna tagits i drift.
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Ombyggnad av erosionsskydd innebär att viss avschaktning av slänt kommer att krävas
för att erhålla erforderlig släntlutning samt utrymmet för erosionsskydd (naturstensmur).
Detta innebär att vegetation behöver tas ned i slänt för att kunna komma åt strandzonen
med anläggningsmaskiner utmed åns norra strand. Borttagande av vegetation kan
påverka både fisk och fågellivet negativt längs med ån. Enligt planbestämmelse kommer
en skötselplan upprättas för vegetationen för att säkra en viss grav av skuggning av
vattendraget.
Den nyschaktade slänten kommer att exponeras för vattenströmmar som omedelbart
kommer att äta sig in och underminera slänten. Detta kan orsaka lokala ras i slänten med
pulsvisa grumlingsplymer i vattenområdet som följd. Eftersom slänten består av
fyllnadsmassor med föroreningar kommer skyddsåtgärder vidtas för att minska risken för
spridning. Merparten av de partiklar som förs vidare nedströms kan till stor del förväntas
att avsättas i den mer lugnflytande åsträckan nedströms den kanaliserade delen av ån.
De föroreningar som påvisas i förhöjda halter i jorden är främst PAH-M och PAH-H samt
tungmetallerna koppar och bly. Dessa ämnen är i praktiken olösliga i vatten, vilket
resulterar i att risken för kontaminering av grundvattnet är liten.
Det finns alltid en viss risk för haveri av bränsleslangar eller hydrauliska system på
anläggningsmaskiner som arbetar i eller i direkt anslutning till ån. Skyddsåtgärder för att
minimera risker för utsläpp används under byggtiden.
I samband med de omfattande rivnings- (bilning/borrning) och betonggjutningsarbetena
kan pH-värdet i bygg-/länshållningsvatten från arbetsområdet komma att bli mycket högt.
Starkt basiskt vatten som når ut till Mölndalsån kan snabbt slå ut såväl fisk som
bottenlevande fauna. Särskilt sommartid då utspädningseffekten kan bli begränsad till
följd av låg vattenföring. Med inarbetade skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna för ån
orsakade av förorenat bygg-/länshållningsvatten som små.
Dagvatten och VA-hantering
Tryckledningen för spillvatten under Mölndalsån kommer i första hand att anläggas
genom styrd borrning under åbotten. Om detta inte är möjligt kommer ledningen muddras
ner i åbotten och då kommer en anmälan om vattenverksamhet behöva lämnas in till
myndigheten.
Andelen hårdgjorda ytor ökar i området vilket minskar möjligheten för infiltration i marken
och resulterar i en högre avrinning till Mölndalsån. Behovet av att fördröja dagvattnet
kommer att behöva hanteras i hela området. Både allmänna platsmarker så som vägar
och gränder och samtliga kvarter med sina byggnader och innergårdar. Samtliga
markytor ska kunna klara att fördröja regn upp till 20 mm.
Inom allmän mark beräknas det totala fördröjningsbehovet till ca 2 650 m3 och inom
kvartersmark är det beräknat till ca 1 900 m3, beroende på hur kvarteren utformas.
Beräknade fördröjningsbehov för respektive delområde visas i Tabell 6. Utformning
bestäms av fastighetsägaren men öppna gröna lösningar eller fördröjningsåtgärder på
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taken är att föredra, både för de boendes trevnad skull och för att rening av dagvatten är
högre i gröna lösningar än i underjordiska magasin.
Tabell 6. Beräknade fördröjningsbehov

Avrinningsområde

Erf. Fördröjningsvolym
(m3)

Erf. Fördröjningsvolym
inkl klimatfaktor 1.25 (m3)

A1

699

874

A2

249

311

A3

128

160

A4

223

279

A5

415

518

A6

382

477

A7

22

28

Totalt

2118

2647

Totalt inom planområdet beräknas ca 70 % av behovet av fördröjning inom allmän mark
kunna ske genom fördröjning i öppna gröna lösningar.
Kvarter med gårdsmiljöer har goda möjligheter till gröna fördröjningsmetoder för att kunna
uppfylla fördröjningsbehovet. De allmänna platsmarkerna på den södra sidan av
Mölndalsån (A1-A4) kommer att kunna ha goda möjligheter och förutsättningar till gröna
fördröjnings- och reningsmetoder, dels inom gatumiljöerna men även inom parkmarkerna.
Området kommer att ha förutsättningar att fördröja mer än 20 mm i vissa delar med rätt
metoder, vilket fungerar som en extra säkerhetsbuffert för områden som inte klarar av att
fördröja eller rena sin andel dagvatten. I industrikärnan kommer möjligheterna till
fördröjning och rening av dagvatten vara begränsade då området redan idag är bebyggt
och möjligheten till gårdar och gröna dagvattensystem är begränsade. Stora delar av
området är redan asfalterat och möjligheterna till grönska är väldigt begränsat i
stadsdelen. Likande problem finns i kvarteren norr om industrikärnan som även det till
viss del redan är bebyggt och utrymmet för gröna lösningar är begränsade. I dessa
kvarter är de gröna lösningarna begränsade till åtgärder på byggnadernas tak. För att
klara fördröjningskraven i industrikärnan och området norr om industrikärnan kommer
underjordiska icke gröna lösningar att behövas i området. Dessa typer av
fördröjningslösningar har ingen möjlighet att rena dagvattnet från föroreningar i
dagvattnet.
Diagonalen kommer att vara den mest trafikerade gatan i planområdet där behovet av
rening av dagvattnet kommer att vara som störst. Längs med denna gata är det viktigt att
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dagvattnet från den yttre takhalvan inte leds ut direkt i den belastade gatumiljön utan
fördröjs och renas innan de leds ut i dagvattensystemet.
Genom att kombinera gröna fördröjningsmetoder med underjordiska magasin och
överdimensioneringar av områden, där möjlighet finns, kommer Forsåkerområdet att
klara av att ta hand om och fördröja den totala volymen för hela området vid ett 30 års
regn med varaktighet på 10 minuter.
Om 70% av fördröjningsmetoderna är gröna lösningar kommer föroreningsnivån i
dagvattnet förbättras gentemot dagsläget, se Tabell 7. För att helt säkerställa de ytor som
behövs för dagvattenhantering i allmän platsmark kommer ytterligare detaljstudier att
behöva genomföras i projekteringsskedet. Inom samtliga delavrinningsområdet ger den
föreslagna dagvattenhanteringen goda reningseffekter. De flesta värdena ligger under
Mölndals stads målvärden och de värden som fortfarande ligger över målvärdet är
väsentligt mycket lägre än i nuläget. Om inga gröna fördröjningsmetoder används är det
dock bara några ämnen vars koncentrationer sjunker till under Mölndals stads målvärden.
Tabell 7. Föroreningar i dagvatten.

Konsekvenserna för ökat dagvattenflöde kommer bli små eller obetydligt.
Konsekvenserna av förorenat dagvatten till Mölndalsån kommer bli positiv i jämförelse
med nollalternativet, men smått negativa totalt sett då fortfarande ett fåtal värden över
Mölndals stads målvärden om 70 % av dagvattenhanteringen är av gröna lösningar. MKN
för den kemiska vattenkvalitén kommer vara oförändrat eller förbättras jämfört med ett
nollalternativ.
För konsekvenser och påverkan på Mölndalsån avseende markföroreningar, se
avsnitt 4.1.
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4.2.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen
Mölndalsån (delen Forsbron-Vattentorget och bypass-rör) är med föreslagen utformning
väl dimensionerad för de beräknade höga flödena. Från Vattenplatsen och nedströms i
planområdet, utgör kapaciteten i trummorna under Nämndemansgatan och under den
före detta järnvägsbron direkt uppströms Nämndemansgatan, den kritiska sektionen.
Permanent bebyggelse bör placeras så att skada inte riskeras vid de beräknade
vattennivåerna i beräkningsfall 2 för Mölndalsån. Åtgärderna för skyfallsöversvämning tas
upp avsnittet om dagvatten nedan.
Erosionsskyddet längs med hela Mölndalsån inom detaljplaneområdet ska ses över, se
avsnitt 4.1.
Kontroll av eventuellt pågående erosion ska ske genom regelbundna kontrollbesiktningar
av åfåran.
För att minimera påverkan på vattenmiljön i Mölndalsån ska länsvatten återföras till
infiltrationsbäddar/mark som senare saneras. Detta blir en effektiv partikelavskiljning och
pH-justering i mark. Infiltrationstester som genomförts visar att förutsättningarna för
infiltration är mycket goda.
För att begränsa risken för spridning av eventuella föroreningar i form av drivmedel,
hydraulvätskor m.m. vid olyckshändelser ska beredskap finnas för att omgående kunna
placera ut skärmlänsor/absorbenter kring arbetsplatsen eller längre nedströms i ån.
Anläggningsmaskiner som används i och i direkt närhet av vattnet bör därtill använda
miljöbränslen och biologiskt nedbrytbara hydrauloljor. Eventuella kemikalier bör i
möjligaste mån inte stå uppställda i direkt anslutning till Mölndalsån om inte dessa
förvaras inom invallning eller likvärdigt som med god marginal kan inrymma hela dess
volym.
För att minska risken för ras och spridning av grumlande och förorenade partiklar till
nedströms liggande vattenområden kommer arbetena i vattenområdet så långt som
möjligt utföras i torrhet eller under lågflödesperiod innanför fångdammar/avskärmande
vall eller likvärdigt.
Föreslagen utformning av å-rännan innebär en djupare del i de övre sträckningarna där
säkerhetsåtgärder i form av räddningsstegar, staket, högre murar eller likvärdigt ska
vidtas om behov föreligger. Säkerhetsåtgärder kan även komma att erfordras i anslutning
till den grundare och mer lugnare delen av å-rännan ner mot vattentorget om behov
föreligger. Dessa frågor ska hanteras i detaljprojekteringen.
Inom de befintliga strömområdena är de givna omständigheterna goda för att genom
biotopförbättrande åtgärder förbättra och utöka lek- och uppväxtområden för öring och
lax. Strömförhållandena och bottenstrukturerna inom de nuvarande strömområdena ger
goda möjligheter att bygga upp nya lek- och uppväxtområden där sådana idag helt eller
delvis saknas. Ytterligare minst 200 m 2 lek- och uppväxtområden av god kvalitet bör
kunna skapas genom biotopvårdsinsatser inom dessa ytor, se markering i Figur 12.
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Figur 12. Lek- och uppväxtområden för lax och öring. Källa: Huskvarna Biologi AB. Röd
elips visar området som avses biotop förbättras inom ramen för planerad vattenverksamhet.

Återetablering av vegetation ska ske i slänter där nedtagning av träd erfordras för att
kunna komma åt och bygga om befintligt erosionsskydd. Planering och genomförande
ska ske i samråd med kommunens park- och naturavdelning.
Dagvatten och VA-hantering
Om det skulle bli aktuellt med att muddra ner spillvattenstryckledningen under
Mölndalsån behöver en anmälan om vattenverksamhet utföras. Skyddsåtgärder för att
minimera risk för grumling och negativ påverkan på Mölndalsån kommer vidtas. Exakta
åtgärder beskrivs, om det blir aktuellt, i anmälan om vattenverksamhet.
För att minimera risken för luktproblem från spillvattenpumpstationerna är allmänna
rekommendationer att placera dessa med ett avstånd på över 50 meter till närmaste
bebyggelse. I planen är det ca 15 meter till närmaste bebyggelse som är ett kontorshus.
Om problem med lukt skulle uppstå kan stationerna kompletteras med kol- och UV-filter i
efterhand.
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För att klara att uppfylla de fördröjnings- och reningsbehov av dagvatten som finns inom
området måste olika tekniska lösningar användas och anpassa efter respektive kvarter
och område. Som extra säkerhet för att uppnå en god dagvattenhantering inom
planområdet i sin helhet föreslås även att åtgärderna inom allmän platsmark, främst på
den södra sidan av Mölndalsån, ”överdimensioneras” där så är möjligt. Detta innebär
således att vissa delar av området kommer att få en överkapacitet för att kunna
kompensera för de delar som har sämre möjligheter till en grön rening- och fördröjning.
Vid anläggandet av dagvattenstråket är det viktigt att planera det så att gårdar och gators
höjdsättning anpassa för att säkra en god ytavrinning och inte orsaka några instängda
områden som hindrar ytavrinning. Det är även viktigt att ge systemet en robust utformning
då höga vattenhastigheter kan uppstå på grund av de stora höjdskillnaderna i området.
Dränering av källarvåningar kan inte anslutas till självfall utan får pumpas upp till
självfallssystemet.
Underjordiska garage och parkeringshus ska förses med oljeavskiljare och avledning får
ske genom pumpning till spillvattenledning.
Inom kanaldelen för Mölndalsån är det viktigt att i detaljprojekteringsskedet studera
avledningen av dagvattensystem genom håltagningar i murarna. Detta för att minimera
risken för oönskad uppdämning när nivån i Mölndalsån är hög. Anslutningar ska därför
utföras nedströms trösklarna i kanalen, i höjd med den föreslagna Vattenplatsen.
Nedan finns en kort beskrivning av metoder som kan användas för att uppnå önskad
fördröjnings- och reningskapacitet. Oljeavskiljare kommer användas i anslutning till
parkeringar och parkeringshus i första hand.


Skelettjordar runt träd: Innebär att en extra tillväxtzon skapas för rotsystemet
där jord som förstärks (ofta med makadam) komprimeras till tillfredsställande
bärighet runt träd för att ge möjlighet till rotsystemet att växa friare. Metoden
gynnar både växtkraften och dagvattenhanteringen om ytskiktet runt träden
samtidigt är genomsläppligt. Ytvatten kan ledas ner i fyllningen via t.ex.
ränndalsplattor och intagsbrunnar. Skelettjorden består av ett bärande element i
form av krosskärv eller makadam uppblandat med växtjord. Huvudprincipen är
volymmässigt att blanda 2/3 skelettmaterial och 1/3 växtjord. Eftersom
skelettjorden innehåller en relativt liten del växtjord är det viktigt att dessa
egenskaper har en god vatten- och näringshållande förmåga.



Regnträdgårdar: Innebär planteringar som tar upp, fördröjer samt renar
dagvattnet genom sedimentation och upptag av näringsämnen som finns i
dagvatten till växtligheten i trädgården. Växterna som planteras i dessa måste
vara tåliga och klara varierande vattennivåer och upptagningsförmåga av
näringsämnen. Regnträdgårdar kan reducera den årliga avrinningsvolymen med
ca 25 %.



Gröna tak/Sedumtak: Innebär att taken kläs in med vegetation vilket minskar
den totala avrinningen, fördröjer vattnet och renar det från föroreningar.
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Vegetationen i sedumtak är torktåligare än vanlig gräsmatta, vilket gör att den
klarar längre perioder av torka och om det dessutom blandas in mossarter i taken
behåller de bladmassa året om och fungerar som partikelrening även under
vinterhalvåret.


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



Rörmagasin: Innebär att polyetenrör eller betongrör läggs ner i marken,
anpassade efter önskade fördröjningsbehov. Dagvattnet leds till rören med
ledningar och tappas av genom strypt utloppsledning för att erhålla önskad
fördröjningseffekt.



Oljeavskiljare: Innebär att dagvattnet leds till en tank i vilken eventuellt oljespill
separeras från dagvattnet innan det går vidare ut i dagvattensystemet.

De gröna metoderna (Skelettjordar/gröna tak/regnträdgårdar) fördröjer både dagvatten,
men renar det också från föroreningar i större utsträckning än de mer tekniska
lösningarna (dagvattenkasetter och rörmagasin). Utifrån brist på plats kan inte endast
gröna metoder användas, utan i vissa delar av Forsåker kommer även underjordiska
magasin behövas för att klara fördröjning kraven på 20 mm.
Genom att kombinera dessa åtgärder utifrån varje kvarters förutsättningar kommer
Forsåker klara av att fördröja de volymer som krävs.
4.2.4 Slutlig bedömning
Bedömningen är att planens genomförande ger positiva konsekvenser på tillgängligheten
till Mölndalsån. Obetydliga till positiva konsekvenser förväntas på fisklivet, beroende på
kompensationsåtgärder som bestäms i prövning av vattenverksamheter i Mölndalsån.
Konsekvenserna för ökat dagvattenflöde kommer bli små eller obetydligt.
Konsekvenserna av förorenat dagvatten till Mölndalsån kommer bli positiv i jämförelse
med nollalternativet, men små och negativa totalt sett då fortfarande ett fåtal värden över
Mölndals stads målvärden om 70 % av dagvattenhanteringen är av gröna lösningar. Inom
vissa delar kommer fördröjningen inte komma upp i de nivåer som krävs, vilket
kompenseras genom ökad fördröjning i andra delar av området för att total sett inte öka
mängden dagvatten till Mölndalsån.
Jämfört med nollalternativet kommer tillgängligheten till Mölndalsån öka inom Forsåker.
Konsekvenserna av att öppna upp Mölndalsån samt bebygga områden nära å-fåran
kommer inte att försämra miljön för fisklivet men det kommer inte heller att skapa bättre
förutsättningar om inte åtgärder vidtas. Med förbättrande av lekbottnar för lax och öring
gynnas dessa arter och övrig bottenfauna och vegetation kommer inte påverkas i någon
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större omfattning av byggnationerna då arbetena planeras utföras i torrhet eller avskilt
från befintlig å-fåra.

4.3

Trafik
En trafikutredning inom planområdet har genomförts av Atkins18. M4 Traffic har på
uppdrag av Atkins tagit fram trafikprognoser för området18.

4.3.1 Förutsättningar
Forsåker ligger centralt med nära anslutning till knytpunkter för de flesta trafikslagen runt
Mölndals bro och Mölndals centrum.
Forsåkerbron
För att tillgängliggöra Forsåker måste ytterligare en koppling för biltrafik skapas över
järnvägen och E6/E20. Forsåkersbron kommer länka Forsåker till Mölndals centrum,
skapa en hållbar stadsutveckling och minska belastningen på Mölndals Bro.
Trafikflöden
Inne i Forsåker är det i dagsläget väldigt begränsad fordonstrafik. In till själva
Forsåkerområdet kommer endast trafik som är knuten till verksamheter i området och
stora delar av området är i dagsläget inhägnat och låst. De trafikerade gatorna runt
Forsåker är Nämndemansgatan och Kvarnbygatan som trafikeras med ca 7 000
respektive 13 000 fordon dagligen.
Från Mölndal centrum finns idag bara en förbindelse till Forsåker och det är via Mölndals
Bro. Trafiken över bron uppgår idag till drygt 17 200 fordon/dygn vilket är en hög
belastning redan i dagsläget och resulterar under rusningstid tidvis i köer.
Trafikflödesberäkningarna har utförts med antagandet att utbyggande av området
kommer ske i tre olika etapper, se Figur 13. Etapperna är fiktiva med syftet att se ungefär
hur stor del av området som kan byggas ut utan den nya Forsåkerbron. Etappindelningen
kommer inte att se ut på detta sätt i verkligheten.
Den tredje etappen omfattar i stort sett Detaljplan 2 som kommer utredas senare, förutom
tre kvarter (kvarter 07, 08 och 37) som planeras i denna detaljplan. Flödesberäkningarna
kommer därför användas för utbyggnad av etapp 1 och 2, men inte riktigt stämma för full
utbyggnad av denna detaljplan, men konsekvenser och skyddsåtgärder kommer vara
desamma. Antaganden om framtida bilandel har gjorts dels för Forsåker och dels för
övrig trafik som berör planområdet.

18 Atkins, Forsåker,

ett kontrastrikt Mölndal, Trafikutredning Forsåker. 2017-04-10
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Figur 13. Etapputbyggnader som legat till grund i trafikflödesberäkningarna. I denna
detaljplan bygg inte kvarter 26-29 och 33-36.

Biltrafik
I anslutning till Forsåker finns två gator med relativt stora trafikmängder,
Nämndemansgatan och Kvarnbygatan. Inne i Forsåker är det endast Diagonalen som
kommer få måttligt stora trafikmängder. Gatorna inne i området är mellan 7-9 meter
breda. I utbyggnadsförslaget kommer hela området vara tillgängligt för biltrafik, borträknat
en förlängning av Forsåkerbron genom Åparken, samt rampbron mot gång- och
cykelbron över E6/E20. Hastigheterna kommer begränsas till 40 km/h och ner till
gångfart.
Gång- och cykeltrafik
I stort sett alla gatorna som idag omger Forsåker har gång- och cykelbanor av rimlig
kvalitet. Gång- och cykeltrafiken är dock ej alltid separerad då bredderna på flera platser
är för små. Från Mölndals Bro till Norra Forsåkergatan är området i princip platt men i den
östra delen av området uppgår lutningen till i vissa delar 11 %, vilket gör att cykling i detta
område är mindre attraktivt. Längs med Nämndemansgatan är framkomligheten god,
men miljön är mycket bullerstörd på grund av närheten till järnvägen och E6/E20.
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Ett utbyggt Forsåker planeras vara anpassat för gång- och cykeltrafikanter. De hårdare
trafikerade vägarna kommer förses med cykelbana, medan det på de mindre trafikerade
gatorna kommer cykling ske i blandtrafiken. Separata gångbanor kommer finnas på alla
stadsgator. I de gröna gränderna kommer inga separata gångbanor finnas, men här sker
trafiken på gåendes villkor, se Figur 14. En bro över järnvägen för endast gång- och
cykeltrafik planeras mellan Mölndals Bro och Forsåkerbron.

Figur 14. Möjlighet för gång- och cykeltrafikanter inom ett utbyggt Forsåker. Cykel till
vänster och gångtrafik till höger.

Kollektivtrafik
Forsåkers närhet till Mölndals station och Mölndals centrum ger goda förutsättningar för
kollektivtrafiksåkande då både regional- och pendeltåg, spårvagn och flertalet busslinjer
går härifrån. Inledningsvis utgörs kollektivtrafiken inom Forsåker av befintliga bussar som
flyttas från Nämndemansgatan in i området. Kollektivtrafiken inom Forsåker kommer gå
längs med Diagonalen och Kvarnbygatan.
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Knutpunkt Mölndal kan i framtiden, med en utbyggd Götalandsbana, trafikeras av
regionaltåg, tre pendeltågslinjer, två spårvagnslinjer, BRT-stråk19 mot Frölunda och ett
BRT-stråk genom Toltorpsdalen som planeras gå genom Forsåker.
Leveranser/renhållning
Gatustrukturen i området är utformat så att alla kvarter ska nås av sopbilar/leveranser
genom de större gatorna med angöringsplatser och gångbanor. Industrikärnan kommer
vara tillgänglig för varutransporter och sopbil genom rundkörning eller vändning. Vägarna
vid skolan och samtliga förskolor får angöringsfickor längs med kantstenen för att
möjliggöra hämtning/lämning och varutransporter, se Figur 15.

Figur 15. Tillgänglighet för sopbilar, leveranser och angöring till skola/förskola.

19

BRT - Bus Rapid Transit och är en högkvalitativ busslinje med garanterad
framkomlighet
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Räddningsvägar
En separat utredning för utryckningsfordonens framkomlighet har gjorts 20. Vägarna inom
området pekas ut som primära och sekundära räddningsvägar med vändplatser tillräckligt
stora för räddningsfordon att vända på i återvändsgränderna, se Figur 16.

Figur 16. Räddningsvägar

4.3.2 Konsekvenser
I enlighet med Vision 2022 och utifrån Forsåkerområdets förutsättningar för hög
kollektivtrafikandel har följande färdmedelsfördelning gjorts som utgångspunkt för
utredningsarbetet:

20

•

Gång 20 %

•

Cykel 10 %

•

Kollektivtrafik 45 %

•

Personbil 25 %

FSD Göteborg AB, Brandskiss, räddningsvägar Forsåker, Göteborg, 2017-02-02
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Kollektivtrafikutredningen i programskedet bygger på ett högre tal för kollektivtrafiken än
vad som används i trafikutredningen, detta för att inte ska riskera att underdimensionera
kollektivtrafiken.
Trafikflöde
Om inte Forsåkerbron byggs kommer belastningen på Mölndals Bro att öka till 20 400
fordon/dygn vid ett fullt utbyggt Forsåker. Med åtgärder som begränsar fordonstrafiken till
förmån för kollektivtrafiken kan flödena komma ner till 18 000 fordon/dygn. Om inte
Forsåkerbron byggs, kommer trafikproblem uppstå i området. Med Forsåkerbron kommer
trafikbelastningen minska på Mölndals Bro och bli ca 12 000 Fordon/dygn respektive
12 300 fordon/dygn på Forsåkersbron.
Mölndals Bro bedöms kunna klara den ökade trafiken som uppstår med att etapp 1
byggs, trots att belastningen redan är hög.
Med en utbyggd etapp 2 kommer trafikflödena öka till en nivå där Mölndals Bro inte klarar
av trafiken som enda förbindelse och med bibehållen god framkomlighet för all
kollektivtrafik som passerar bron och ansluter till Mölndals station. Med en byggd
Forsåkerbro kommer trafikflödena fördela sig jämt på båda broarna.
Mölndals Bro klarar alltså av en första begränsad utbyggnad av etapp 1 men
Forsåkerbron behövs för att klara en full utbyggnad av Forsåkerområdet enligt denna
detaljplan.
Exploateringen av Forsåker påverkar även det omgivande statliga vägnätet med ökade
trafikflöden.


Lackarebäcksmotet ökar trafiken på påfarten norrut med ca 800 fordon/dygn



Lackarebäcksmotet ökar trafiken på avfarten norrifrån med ca 600 fordon/dygn.



Avfarten från Mölndal C mot Söderleden ökar trafiken med 900 fordon/dygn



Tillfarten till Mölndals C från E6/E20 söderifrån ökar trafiken med 300
fordon/dygn



Avfarten från Söderleden ökar med 1000 fordon/dygn



Avfarten norrifrån på E6/E20 till Mölndal C ökar med 500 fordon/dygn.

Lackarebäcksmotet kommer behöva byggas om helt om Götalandsbanan dras via
Mölndal. Även i det fall inte Götalandsbanan får en rakare sträckning kan det bli aktuellt
med en ombyggnad av motet. Det finns även möjlighet att vid behov öka kapaciteten på
avfarten vid Mölndal C genom att bygga ett extra körfält.
Både på och avfarten från Söderleden vid Åbromotet och avfarten för norrgående trafik
på E6/E20 påverkas av exploateringen av Forsåker. Det är främst två cirkulationsplatser
på ömse sidor om bron över Söderleden som påverkas. Utredning om vad detta exakt
innebär pågår.
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Fordonstrafik
Risken för att Forsåkerområdet ska användas som genomfart för trafik utan mål i området
minskar om Forsåkersbron direktansluter till Nämndemansgatan. En anslutning mellan
Forsåkerbron och Nämndemansgatan medför också avlastning av Mölndals bro.
Kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik
Med den planerade utformningen av gång- och cykelnätet i Forsåker är det lätt för de
boende och arbetande i området att ta sig till kollektivtrafik knutpunkten vid Mölndals
centrum. Där är kollektivtrafikförsörjningen god vilket gör att kollektivtrafikandelen för
resor till och från Forsåker kan uppgå till 45 % av samtliga resor.
Kollektivtrafikutredningen i programskedet bygger på 45 % som är ett högre tal för
kollektivtrafiken än vad som används i trafikutredningen. Inga specifika beräkningar har
gjort på detta i trafikutredningen.
Räddningsvägar
Räddningsfordonen kommer kunna ta sig fram i hela området och längs med de flesta
gatorna kan de ställa upp på gatan och nå de lägenheter som ska nås med stegfordon.
Vid Diagonalen är avståndet mellan väg och fasad för stort så här måste
räddningsfordonet kunna ställas upp på gång- och cykelbanan vilket kräver särskild
utformning av denna, se skyddsåtgärder 4.3.3.
4.3.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen
Plankartan är ur många trafikaspekter anpassad för att trafiken ska ha ett naturligt flöde
genom området.
För att kunna bygga ut hela Forsåker, Östra delen krävs att Forsåkerbron byggs så tidigt
som möjligt för att inte Mölndals Bro ska överbelastas av den ökande trafiken till området.
Cykelbanan längs med Diagonalen måste utformas så att räddningsfordon kan ställa upp
på denna för att nå till lägenheterna längs med vägen. Cykelbanan måste ha en bredd på
minst 5,5 meter och ytterligare 1 meter till närmaste fasta hinder.
Om Götalandsbanan byggs genom Mölndal kommer Lackarebäcksmotet behöva byggas
om helt och i så fall behöver det dimensioneras för ökad trafik från Forsåker. Vid
projektering av nytt Lackarebäcksmot behöver det tas höjd för ökade trafikflöden som
genereras från Forsåkersområdet. Det finns även möjlighet att vid behov öka kapaciteten
på avfarten vid Mölndal C genom att bygga ett extra körfält för att hantera de ökade
trafikmängderna.
För både på och avfarten från Söderleden vid Åbromotet och avfarten för norrgående
trafik på E6/E20 håller utredningar på för att avgöra konsekvenserna av den ökande
trafiken. Innan konsekvenserna är utredda kan ingen bedömning om behov av
skyddsåtgärder göras.
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4.3.4 Slutlig bedömning
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet är små. Med den nya Forsåkerbron kommer
trafikbelastningen på Mölndals Bro minska vilket minskar köer i rusningstid. Mer trafik
kommer att färdas i området men det kommer även var möjligt att bosätta sig nära
kollektivtrafik och gång- och cykelavstånd till centrum vilket på sikt kan minska trafiken i
området.

4.4

Luft
En luftkvalitéutredning för kvävedioxider och partiklar har gjorts av WSP21 och en
kompletterande luftkvalitetsutredning har gjorts av ÅF 22 De genomförda utredningarna
sammanfattas i följande avsnitt. Gällande standarder, använda metoder och beräkningssätt återfinns i originalrapporterna.

4.4.1 Förutsättningar
Luftföroreningar utomhus kommer från ett stort antal källor som t.ex. trafiken (som i
närheten av vägar och i stadsmiljö är den dominerande källan), uppvärmning,
långdistanstransport och industriprocesser. Partiklar och kväveoxider är exempel på
föroreningar som orsakar många olika typer av besvär och sjukdomar.
Organiska ämnen, t.ex. bensen, eten och polyaromatiska kolväten är också cancerframkallande ämnen i luftföroreningar från ofullständig förbränning. I ett statistiskt urval av
Sveriges befolkning angav en tiondel att de hade besvär orsakat av främst bilavgaser och
vedeldning. Antalet lungcancerfall till följd av föroreningar i tätortsluften i Sverige
uppskattas till mellan 100 och 200 per år och bland andra cancerformer bedöms mellan
100 och 1000 fall per år härröra från luftföroreningar 23.
Mölndal Stads mätningar24 och beräkningar av luftkvalitet i gatunivå och taknivå visar att
miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid och partiklar klaras i hela kommunen. I
gaturumsmiljö är de mest utsatta vägarna E6/E20, som passerar genom Mölndal, samt
Gamla Kungsbackavägen som går parallellt med E6/E20.
Den lokala luftkvaliteten kring Forsåker påverkas av närliggande infrastruktur så som
E6/E20 och Västkustbanan. I förutsättningarna för luftkvalitetsutredningen har WSP
räknat ut bidrag från fem lokala områden inom Forsåkerområdet De fem områdena kan
ses i Figur 17 och Tabell 8 nedan.

21

WSP, Luftkvalitéutredning Kvävedioxid och Partiklar, Rev 2. Forsåker, 2015-12-21.
ÅF, Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker, 2015-02-11
23 http://www.regeringen.se
24 Utförs av Göteborgs luftvårdsprogram
22
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Figur 17. Forsåkerområdet med studerade vägavsnitt. Mätpunkter är markerade från 1-5-5.
Källa WSP.
Tabell 8. Vägavsnitt för bedömning av luftkvalitet

Nr.

Benämning

1.
2.
3.
4.
5

Forsåker Privatvägen 1
Forsåker Privatvägen 5
Kvarnbygatan 2A
Diagonalen
Inre lokalgata

Beräkningspunkterna Kvarngatan 2A, Diagonalen och Inre lokalgata är belägna 10 m från
vägmitt i ett 20 m brett gaturum. Beräkningspunkterna vid Privatvägen 1 och 5 är belägna
50 resp. 200 m från E6/E20.
Trafikmängderna i influensområdena redovisas i som årsmedeldygn, se Tabell 9.
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Tabell 9. Trafikmängder på närliggande vägnät.

Gata
E6/E20
Diagonalen
Inre lokalgata
Kvarnbygatan
Nämndevägen

Fordon/ÅDT
2011*

Fordon ÅDT
2030**

82 800
15 050
6 800

78 000
3 900
2 800
13 800
10 500

* Trafiksiffrorna från 2011 är inte konverterade till ÅDT. Därmed kan beräkningen för 2011 års trafik ge något
överskattade halter av NO2, PM10 och PM2,5.
** Trafiksiffrorna är prognostiserade för vardagsmedeldygn. Årsmedeldygn är uppskattat till 88% av
vardagsmedeldygn, enligt uppgift från Ulf Bredby på Mölndal Stad.

Järnvägen är inräknad i den tunga trafiken för beräkningarna, 470 fordon/ÅMD.
Trafiksiffrorna för 2030 gäller för utbyggnadsalternativet då den nya Forsåkersbron
endast ansluter till Nämndemansgatan.
4.4.2 Konsekvenser
Resultatet av beräkningar visar att MKN för kvävedioxid och partiklar klaras i dagsläget
och även kommer klaras efter utbyggnad år 2030. Med bättre rening av avgaser från
fordonstrafiken kommer kvävedioxidhalterna att vara lägre år 2030 än i dagsläget med
antagen trafikökning. Även halten av de direktemitterade partiklarna från avgaserna
kommer att bli lägre från trafiken i framtiden. Dock kommer troligtvis resuspension av
partiklar inte att minska i samma utsträckning som de direktemitterade partiklarna. Med
antagen trafikökning på E6/E20 till år 2030 kommer partikelhalterna att öka i området.
Dygnsmedelvärdet för partiklar kommer troligtvis att överskrida MKN:s övre utvärderingströskel närmast Privatgatan 1 år 2030. När övre utvärderingströskeln överskrids har
kommunen större skyldighet att utföra mätningar och beräkningar över området,
se Tabell 10.
Tabell 10. Sammanfattande bedömning luftkvalitet (MKN) 2012 och 2030.

Kvävedioxid
2012

PM10
2012

PM2,5
2012

Kvävedioxid
2030

PM10
2030

PM2,5
2030

Privatvägen 1
Privatvägen 5
Kvarnbygatan 2A
Diagonalen
Inre lokalgata
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Följande färgskala har använts i beräkningarna
Färgkod
Motsvarighet
Under nedre utvärderingströskeln
Över nedre utvärderingströskeln, Under övre utvärderingströskel
Över övre utvärderingströskeln
Mölndals Stads miljömål för halter av NO2 och PM10 vid bostäder, skolor och förskolor
beräknas att överskridas år 2030 vid Privatgatan 1 (50 m från E6/E20) och vid
Kvarnbygatan (10 m från Kvarnbygatan), se Tabell 11. Förskolan vid Kvarnbygatan ligger
väldigt nära vägen och vissa delar området kommer ha överskridande värden av PM 10 år
2030. Byggnaden ligger däremot närmast vägen, vilket fungerar som en barriär mot att
föroreningarna kommer in på förskoleområdet. Förskolan vid Äppelparken kommer att ha
del av sin uteyta mellan beräkningspunkt 1 och 2 (Privatvägen 1 och 5), där risk finns för
överskridande av PM10 och kvävedioxid.
Tabell 11 Bedömning av uppfyllelse av Mölndals Stads miljömål 2012 och 2030 för
detaljplanen Forsåker.

Privatvägen 1
Privatvägen 5
Kvarnbygatan 2A
Diagonalen
Inre lokalgata

Kvävedioxid

PM10

Kvävedioxid

PM10

2012

2012

2030

2030

-

-

Grön markering visar uppfyllelse av miljömålen, röd markering visar ej uppfyllelse av
miljömålen.
I luftutredningen har beräkningar gjort utifrån att detaljplan Forsåker, Östra delen och
detaljplan Stationsområdet byggs. Förändringarna i partikel och kvävedioxidhalter, om
bebyggelsen inom stationsområdet uteblir, kan bli något förhöjda då den planerade
bebyggelsen i dessa delar kommer ha en avskärmande effekt. Bedömningen är dock att
förändringen är marginell och riskerar inte att överskrida några av riktvärdena i
detaljplaneområdet.
Om teknikutvecklingen för fordon inte genomförs i den takt som förutsätts i utredningen
kan resultaten av beräkningarna påverkas.
4.4.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen
Bostäder, skolor och förskolor bör placeras mer än 50 m från E6/E20 och mer än 10 m
från Kvarnbygatan för att innehålla Mölndal Stads miljömål år 2030.
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Växtlighet fungerar t.ex. som naturlig luftrenare och kan med fördel planteras i anslutning
till nya byggnader och luftintag kan planeras så de vetter mot innergård och bort från
trafiken.
4.4.4 Slutlig bedömning
Bedömningen är att planens genomförande ger måttliga konsekvenser på luftkvalitén då
området ligger nära hårt trafikerad väg och järnväg.
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms som måttliga. Detta för att ett
område nära infrastruktur och luftutsläpp kommer användas för bostäder och förskolor,
det ställer krav på bevakning och eventuellt framtida åtgärder för luftkvaliteten. Om
området istället fortsatte vara verksamhetsområde skulle inte samma bevakning krävas.

4.5

Buller och vibrationer
En bullerberäkning25 samt en vibrationsutredning26 har genomförts av WSP för det
aktuella planområdet. Hänsyn har tagits till ljudkällor från närliggande väg- och spårtrafik.
De genomförda utredningarna sammanfattas i följande avsnitt. Gällande standarder,
använda metoder och beräkningssätt återfinns i originalrapporterna.
Som bedömningsgrunder för buller används Riksdagens förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader (SFS 2015:216).
Bullerutredningen baseras på två olika scenarion för bullersituationen beroende på hur
angränsande exploatering utvecklas.
Tabell 12. Olika scenarion för utbyggnaden av Forsåker.

Scenario 1 – Detaljplan Forsåker östra

Scenario 2 – Fullt utbyggt Forsåker

Ingen exploatering av DP2,
stationsområdet.
Ingen exploatering inom IKANO Bostad.

Fullt utbyggt Forsåker, inkl. exploatering
av DP2, stationsområdet.
Fullt utbyggt IKANO Bostad (inga
befintliga byggnader kvar).
Colorithallen avlägsnad.

Befintliga byggnader kvar inom IKANO
Bostad.
Colorithallen kvar, delvis kapad p.g.a.
framtida trafiklösning.
Framtida trafiklösning enl. trafikutredning
med trafikflöden för DP1.
Befintlig spårdragning

Framtida trafiklösning enl. trafikutredning
med trafikflöden för fullt utbyggt Forsåker.
Götalandsbanan fullt utbyggd. Nya
spårlägen.

Ingen utbyggnad av Götalandsbanan.

25

WSP, Bullerutredning, Forsåker – detaljplan 1. 2017-02-03. Rev. 2017-04-05

26

WSP, Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Västkustbanan i Mölndals kommun, 201311-28
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4.5.1 Förutsättningar
Buller
Det aktuella området är utsatt för buller från E6/E20 och Västkustbanan. Trafikprognoser
har använts för 2040 i två scenarion, med kommande trafik på Götalandsbanan och utan
trafik på Götalandsbanan medräknat. Trafikanalyserna i beräkningarna baseras på data
från Trafikverket (tågtrafik) och M4 Traffic (vägtrafik). Mängderna för tåg- och vägtrafiken
redovisas underlagsrapporterna, 25, 27, 28 och 29.
Kvarterens och byggnadernas numreringar visas på Figur 18.
Kvarteren 08, 11, 16, 22, 32 och Rudströmska villan planeras vara skolor och förskolor.
För skolor finns endast riktvärden för ljudnivå inomhus och på vistelseytor utomhus. Det
förutsätts här att ljudnivån inomhus beaktas vid byggnadsprojektering och att ljudnivån
utomhus vid fasad därmed inte är av intresse i detta skede.
Riktvärde för skolor och förskolor avser dagsekvivalent ljudnivå vilket generellt sett är
någon decibel högre än den dygnekvivalenta ljudnivån. Eftersom komplett information om
trafikens dygnsfördelning saknas så kan den dagsekvivalenta ljudnivån inte beräknas.
Skillnaden mellan dags- och dygnsekvivalent ljudnivå bör dock beaktas.

27

M4 Traffic, Etapp 2 161201 fri höger, 2016-12-01
M4 Traffic, Etapp 3 161201 fri höger, 2016-12-01
29 M4 Traffic, Hastigheter, 2016-12-01
28
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Figur 18. Karta över planområdet. Respektive nummer på kvarter och befintliga byggnader är
markerade på kartan. Kvarter är markerad svart siffra och befintliga byggnader är markerade med
röd siffra.
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Vibrationer
Vibrationsutredning har gjorts med hjälp av motsvarande indata som för en tidigare
version av bullerutredningen30 samt genom mätningar i fält. Dessa vibrationer är enbart
från väg och järnväg och har inte beräknats för vibrationer som uppstår vid byggnation
och t.ex. pålning.
4.5.2 Konsekvenser
Buller
Scenario 1
Generellt för samtliga slutna kvarter bedöms en gemensam uteplats kunna ordnas på
innergårdarna så att ekvivalentnivån på 50 dBA och Maxnivån på 70 dBA inte överskrids i
enlighet med bullerförordningen.
I kvarter 05, 06, 08, 11-21, 24 och 25 överskrids inte ekvivalentnivån vid gårdsfasaden
och bostäder bedöms kunna byggas i enlighet med bullerförordningen med inarbetade
skyddsåtgärder.
I kvarter 04 överskrids ekvivalentnivån på 55 dBA på de två översta våningsplanen på
den bullerskyddande fasaden på huset, vilket betyder att bostäder inte kan byggas i
enlighet med bullerförordningen om inte ytterligare åtgärder sker eller avsteg från
förordningen görs.
I kvarter 09 överskrids ekvivalentnivån på 55 dBA på det översta våningsplanet på den
skyddade sidan av huset, vilket betyder att bostäder inte kan byggas i enlighet med
bullerförordningen om inte åtgärder sker.
I kvarter 10 överskrids ekvivalentnivån på 55 dBA i alla väderstreck och 60 dBA mot
sydväst och nordväst på de 4 översta våningsplanen i punkthuset, vilket betyder att
bostäder inte kan byggas enligt förordningen om trafikbuller i punkthuset om inte
ytterligare åtgärder sker eller avsteg från förordningen görs. I övriga byggnader i kvarteret
klaras ekvivalentnivåerna och bostäder kan byggas i enlighet med bullerförordningen.
I kvarter 30 och 31 överskrids ekvivalentnivån på 55 dBA på det översta våningsplanet
vid flera av de bullerskyddande fasaderna, vilket betyder att bostäder inte kan byggas i
enlighet med bullerförordningen om inte utformningen av bygganden justeras, ytterligare
åtgärder sker eller avsteg från förordningen görs.
I kvarter 02, 03 och 37 överskrids ekvivalentnivån på 55 dBA på alla fasader, vilket
betyder att bostäder inte kan byggas enligt förordningen om trafikbuller, om inte
omfattande lokala skyddsåtgärder sker. Uteplats kan inte ordnas i markplan i anslutning
till dessa byggnader utan lokala skyddsåtgärder.
I kvarter 01 överskrids ekvivalentnivån till 60 dBA vid två av tre fasader vid husdelen som
är 7 våningar och den ligger mellan 50-60 dBA vid 6-våningshusets fasader. I husdelen
30

WSP, Bullerutredning Forsåkerområdet, 2013-11-11
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som är 7-våningar bedöms förutsättningarna att bygga bostäder i enlighet med
förordningen om trafikbuller mycket svårt om inte ytterligare åtgärder sker eller avsteg
från förordningen görs. Vid 6-våningshuset bedöms som goda med inarbetade
skyddsåtgärder. Uteplats i markplan bedöms inte kunna ordnas i enlighet med
bullerförordningen.
I kvarter 17 är ekvivalentnivåerna på 55-60 dBA på alla fasader. Uteplats i markplan
bedöms inte kunna ordnas i enlighet med bullerförordningen.
Kvarter 32 bedöms överskriva ekvivalentnivån 60 dBA på samtliga fasader mot
Kvarnbygatan. På övre våningsplan på samtliga byggnader och på fler våningsplan på de
yttre byggnaderna överskrids ekvivalentnivån 55 dBA, vilket betyder att bostäder inte kan
byggas enligt förordningen om trafikbuller om inte åtgärder sker eller avsteg från
förordningen görs. Gemensam uteplats kan anordnas norr om byggnaderna i enlighet
med bullerförordningen.
Vid befintliga byggnader inom Forsåker kommer B2, B4, B10, B13, B14, B16, B17, B18,
B110, B111 och B217 samtliga ha tillgång till minst en lång fasad där ekvivalent- och
maxnivåerna inte överskrids. I samtliga byggnader kan bostäder byggas i enlighet med
bullerförordningen. Uteplats kan ordnas i markplan i anslutning till respektive byggnad.
I B23 och B213 överskrids ekvivalentnivåerna 55 dBA i minst tre väderstreck.
Förutsättningarna för bostäder är knappa och uteplats i markplan kan inte ordnas i
enlighet med bullerförordningen.
KV 08, 11, 16 uppfyller riktvärdet på 50 dBA på eventuell vistelseyta för skola/förskola.
För kvarter 22 uppfylls riktvärdet på ca 3 000 m 2 av vistelseytan.
I kvarter 32 uppfyller vistelseytan väster om förskolebyggnaden riktvärdet på 50 dBA. På
den östra sidan uppfylls riktvärdet på en yta av ca 130 m 2. Med skyddsåtgärder kan
denna yta troligtvis ökas.
Vid Rudströmska villan uppfylls riktvärdet på 50 dBA på en liten yta söder och öster om
den planerade förskolebyggnaden. I övriga delar är ekvivalentnivån 50-60 dBA.
I Åparken överskrids ekvivalentnivån 55 dBA i större delen av parken. Vid Vattentorget
ligger ekvivalentnivån mellan 50-55 dBA vilket är acceptabel nivå för samtal på korta
avstånd. Runt Rudströmska parken ligger ekvivalentnivån runt 55 dBA. Med inarbetade
åtgärder (bullerskärmar) sänks ekvivalentnivån i Åparken till under 55 dBA i
uppskattningsvis 40 % av parken gentemot 20 % utan åtgärd.
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Figur 19. Bullersituationen i scenario 1 för Forsåker utan skyddsåtgärder i form av
bullerskärmar.

Scenario 2
Med fullt utbyggd detaljplan 2 och IKANO Bostad förbättras bullersituationen i kvarter 04,
09 och 10. I och med det klarar kvarter 04-06, 08-21, 24 och 25 ekvivalentnivåerna i
enlighet med bullerförordningen med skyddsåtgärder på vissa kvarter. Kvarteren 06, 21n
och 21s har samtliga någon sida som klara nivåerna för uteplats, dock är denna mark
allmän platsmark i form av torg/gata vilket gör att uteplatser inte kan byggas på dessa.
Kvarter 30 och 31 påverkas inte nämnvärt av detaljplan 2. I kvarteren överskrids
ekvivalentnivån på 55 dBA på det översta våningsplanet vid flera av de bullerskyddande
fasaderna, vilket betyder att bostäder inte kan byggas i enlighet med bullerförordningen
om inte utformningen av bygganden justeras, ytterligare åtgärder sker eller avsteg från
förordningen görs.
I kvarter 01 överskrids ekvivalentnivån till 60 dBA vid två av tre fasader vid husdelen som
är 7 våningar och den ligger mellan 50-60 dBA vid 6-våningshusets fasader, i likhet med
scenario 1. I husdelen som är 7-våningar bedöms förutsättningarna att bygga bostäder i
enlighet med bullerförordningen mycket svårt om inte ytterligare åtgärder sker eller
avsteg från förordningen görs. Vid 6-våningshuset bedöms möjligheten för bostäder goda
utan att lägenheternas storlek behöver begränsas. Uteplats i markplan bedöms inte
kunna ordnas enligt förordningen om trafikbuller.
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Kvarter 32 påverkas inte nämnvärt av detaljplan 2 och bedöms överskrida
ekvivalentnivåerna 55 dBA vilket betyder att bostäder inte kan byggas i enlighet med
bullerförordningen om inte åtgärder sker eller avsteg från förordningen görs.
Vid befintliga byggnader inom Forsåker kommer B2, B4, B10, B13, B14, B16, B17, B18,
B110, B111 och B217 samtliga ha tillgång till minst en lång fasad där ekvivalent- och
maxnivåerna inte överskrids. I samtliga byggnader kan bostäder byggas i enlighet med
bullerförordningen. Byggnaderna har fasadsidor som klara nivåerna för uteplats, dock är
denna mark allmän platsmark i form av torg/gata vilket gör att uteplatser inte kan byggas
på dessa.
Bullersituationen vid byggnad B23 kommer vara lägre än 55 dBA ekvivalentnivå vid den
sydöstra långsidan. Bostäder bedöms kunna byggas i hela byggnaden. Uteplats bedöms
inte kunna ordnas i anslutning till byggnaden.
Vid B213 bedöms ekvivalentnivån överskrida 55dBA vilket betyder att bostäder inte kan
byggas i enlighet med bullerförordningen i punkthuset om inte ytterligare åtgärder sker
eller avsteg från förordningen görs. Uteplats bedöms inte kunna ordnas i anslutning till
bygganden enligt förordningen om trafikbuller.
Bullersituationen i kvarter 08, 11, 16, 32 och Rudströmska villan kommer inte påverkas
nämnvärt av detaljplan 2.
Ekvivalentnivåerna för Åparken, Vattentorget och Rudströmska parken beräknas bli
någon decibel högre i scenario 2 än i scenario 1 på grund av ökad trafik. Med inarbetade
åtgärder (främst lokala bullerskärmar) sänks ekvivalentnivån i Åparken till 50-60 dBA i
större delen av Åparken. Bullerskärmen längs järnvägen säker ekvivalentnivån med ca 3
dBA i den norra delen av planområdet, närmast järnvägen.
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Figur 20. Bullersituationen i scenario 2 för Forsåker utan skyddsåtgärder i form av
bullerskärmar.

Vibrationer
Vibrationsmätningen visar på låga till mycket låga komfortvibrationsnivåer och inget
hinder p.g.a. vibrationer kan ses för bebyggelse i området. Då vibrationerna från väg och
järnväg är tillfälliga och ej permanenta bedöms ej djur i området påverkas. Däremot är det
oklart om t.ex. lax kan påverkas av långvarig byggprocess i området med pålning och
liknande. Byggnationen planeras pågå mellan 2018-2030.
4.5.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen
Scenario 1
För att kvarteren 05, 08, 11-20, 24 och 25 ska kunna i enlighet med bullerförordningen
måste minst hälften av bostadsrummen i de buller exponerade lägenheterna vara vända
mot gården, alternativt att mindre lägenheter (<35m 2) byggs där ekvivalentnivåerna är 5560 dBA.
För att klara bullernivåerna på kvarter 09 kan endast små lägenheter (<35m2) tillåtas i det
övre planet.
I kvarter 30 är en lösning att endast tillåta verksamheter i det höga huset och inte tillåta
bostäder på det översta planet för att klara kraven i bullerförordningen.
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I kvarter 31 bör inga bostäder ligga i det översta våningsplanet, alternativt kan
byggnadshöjderna jämnas ut där överskridandet sker.
I kvarter 02, 03 och 37 är lokala bullerskärmar och tekniska lösningar nödvändiga för att
kunna klara kraven för skyddad uteplats.
I kvarter 6 måste minst hälften av bostadsrummen vändas mot sydöst för att klara kraven
i bullerförordningen.
I kvarter 17 klaras kraven i förordningen om trafikbuller om endast mindre lägenheter
(<35 m2) byggs och hälften av bostadsrummen vänd mot bullerskyddad fasad.
Kvarter 21 (södra) klaras kraven i förordningen om trafikbuller om endast mindre
lägenheter (<35 m2) byggs och hälften av bostadsrummen vänd mot bullerskyddad fasad.
Kvarter 21 (norra) klaras kraven i förordningen om trafikbuller om minst hälften av
bostadsrummen kan vändas mot skyddad sida.
Två bullerskärmar planeras att sättas upp som åtgärd. Den ena är 6 meter hög och sätts
upp mellan kvarter 37 och Colorithallen. Denna skärm är tillfällig lösning fram till dess att
detaljplan 2 sätter igång. Den andra skärmen är 9 meter hög och sätts upp söder om
kvarter 37.

Figur 21. Bullersituationen i scenario 1 för Forsåker med skyddsåtgärder i form av
bullerskärmar.
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Scenario 2
För att kvarteren 04-06, 08-22, 24 och 25 ska kunna i enlighet med bullerförordningen
måste minst hälften av bostadsrummen i de buller exponerade lägenheterna vara vända
mot gården, alternativt att mindre lägenheter (<35m 2) byggs där ekvivalentnivåerna är 5560 dBA.
I kvarter 30 är en lösning att endast tillåta verksamheter i det höga huset och inte tillåta
bostäder på det översta planet för att klara kraven i bullerförordningen.
I kvarter 31 bör inga bostäder ligga i det översta våningsplanet, alternativt kan
byggnadshöjderna jämnas ut där överskridandet sker.
I kvarter 01, 02, 03 och 37 är lokala bullerskärmar och tekniska lösningar nödvändiga för
att kunna klara kraven för skyddad uteplats.
I kvarter 6 måste minst hälften av bostadsrummen vara vända mot sydöst för att klara
kraven i bullerförordningen.
I kvarter 17 klaras kraven i bullerförordningen om endast mindre lägenheter (<35 m 2)
byggs och hälften av bostadsrummen vänd mot bullerskyddad fasad.
I kvarter 21 (södra) klaras kraven i bullerförordningen om endast mindre lägenheter (<35
m2) byggs och hälften av bostadsrummen vänd mot bullerskyddad fasad (kommer
antagligen krävas fler små lägenheter än i scenario 1).
I kvarter 21 (norra) klaras kraven i bullerförordningen om minst hälften av
bostadsrummen kan vändas mot skyddad sida.
Tre lokala bullerskärmar planeras minska bullernivåerna inom Forsåker. En 6 meter hög
bullerskärm planeras mellan kvarter 34 och 35 och mellan kvarter 35 och 37. Ytterligare
en bullerskärm planeras längs den upphöjda delen av Nämndemansgatan. Skärmen är
tänkt från marken till 2 meter över brons överkant.
En bullerskärm längs järnvägen planeras för att minska buller från järnvägen. Skärmen
placeras 3,5 meter från yttersta spårmitt och har en höjd på 5 meter. Utbredningen på
skärmen har satts till ca 1 000 meter för att skydda större delen av planområdet. Exakt
längd på bullerskärmen utreds i senare skeden.
Störst effekt för bullernivåerna har de lokala bullerskärmarna.
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Figur 22. Bullersituationen i scenario 2 för Forsåker med skyddsåtgärder i form av
bullerskärmar.

4.5.4 Slutlig bedömning
Området Forsåker exponeras för buller från framförallt Västkust-/Götalandsbanan,
E6/E20 och planerade lokalgator. Ekvivalentnivån överskrider riktvärdet 55 dBA vid fasad
på de flesta av de planerade kvarteren. Bebyggelsen behöver därför till stor del utformas i
mer eller mindre slutna kvarter där minst hälften av bostadsrummen kan vändas mot en
sida där 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxnivå inte överskrids vid fasad.
Bostäder kan byggas i enlighet med bullerförordningen i de flesta kvarter som ingår i
detaljplan 1. Flera kvarter behöver dock anpassas efter bullerförhållandena.
Utbyggnaden av detaljplan 2 och IKANO Bostad påverkar möjligheten att bygga bostäder
i enlighet med bullerförordningen i ett fåtal kvarter till det positiva. T.ex. är kvarter 10 helt
beroende av detaljplan 2.
Bedömningen är att planens genomförande ger stora konsekvenser på bullerstörning av
bostäder då området ligger nära hårt trafikerad väg och järnväg men inarbetade
skyddsåtgärder resulterar i att övervägande del av bostäderna kan byggas i enlighet med
kraven i bullerförordningen med vissa undantag.
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms som stora då det i jämförelse
kommer bo betydligt fler bullerstörda människor i Forsåker vid planförslaget än vid
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nollalternativet, i och med att inga bostäder alls byggs i nollalternativet. Att etablera
bostäder i ett bullerutsatt område ställer höga krav på förebyggande åtgärder för att
boende och arbetande i området ska ha en god bebyggd miljö. Nollalternativet med
verksamheter i området ställer inte samma krav på åtgärder eftersom det inte innebär
permanent befolkning i området. Vibrationsmätningar i området visar att vibrationerna inte
utgör en störning för människor i området.

4.6

Kulturhistoria och arkeologi

4.6.1 Förutsättningar
Riksintresse för kulturmiljö överlappas i nordöstra delen av programområdet.
Riksintresset Mölndals Kvarnby beskrivs som följer:
”Koncentrerad kvarnmiljö och industrimiljö vid Mölndalsån, vars kraftiga fall
nyttjats för kvarndrift i större skala sedan medeltiden, med stor betydelse, för
den tidigindustriella utvecklingen i Göteborgsregionen.”
Boverket beskriver att de värden som ligger till grund för utpekandet av riksintresse för
kulturmiljövård är knutna till såväl enskilda objekt och delområden som till miljöns
kulturhistoriska och rumsliga samband. Gränsdragningar kring dessa riksintressen kan
därför vara missledande. I Forsåker går den utritade gränsen för riksintresset Mölndals
Kvarnby i norra området men beskrivningen omfattar även industrimiljö vid Mölndalsån
som kan innebära att hela pappersbruket tillhör riksintressets rumsliga samband.
Planområdet är även klassat som kulturhistoriskt intressant enligt Mölndals Stads
kulturmiljövårdsprogram och delar av programområdet finns upptaget i kulturmiljövårdsprogrammet som området benämnt ”Papyrus” och området ”Forsåker”. Viktiga
karaktärsdrag i ”Papyrus-området” är den industrihistoriska utvecklingen, Mölndalsån, f.d.
personal-bostäder och tegelmuren samt smidesjärnstaketet mot Kvarngatan som
symboliserar ett ordnat och estetiskt yttre. I Forsåker-området är stenladugården ett
särskilt karaktärsdrag som visar spår av den f.d. jordbruksbyn. I området är det även
viktigt att ny bebyggelse placerad på traditionellt sätt invid bergskanten med långsidan
mot Forsåkergatan. Fasadmaterial, takutformning och färgsättning är viktiga här för att
bevara områdets karaktär.
En arkeologisk utredning steg 1 är utförd 31 och inga nya fornlämningar påträffades. Sex
delområden identifierades dock där det potentiellt kan förekomma fornlämningar. Fem av
dessa utgörs av möjliga förhistoriska boplatslägen varav tre ligger på nivåer över havet,
som möjliggör förekomst av överlagrade lämningar från äldre stenålder. Ett delområde
utgörs av industribebyggelse av varierande ålder. Här finns framför allt möjligheter att
finna spår av äldre industriella faser under den befintliga bebyggelsen.

31

Statens historiska museer, arkeologiska uppdragsenheten, enligt länsstyrelsebeslut
2014-01-14. Rapport nr 2015:21
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Arkeologisk utredning32 enligt steg 2 har genomförts av frilagda ytor inom delområde 1
och 2, se Figur 23. Delområde 3-6 är ännu inte undersökta i nivå 2. Vid schaktgrävningar
påträffades inget av arkeologiskt intresse och inga vidare arkeologiska undersökningar
föreslås inom dessa delområden inför exploateringen. Inom delområde 2 finns dock en
inhägnad villatomt i anslutning till Rudströmska villan som inte ingick i utredningen.
Inventering av området 3-6 kommer ske inom kort.

Figur 23. Arkeologisk utredning med delområden för steg 2. Källa: Arkeologiska
uppdragsverksamheten

Inom industriområdet finns ett 50-tal byggnader som successivt uppförts för pappersindustrin sedan 1800-talet. Under 2016 har en del av byggnaderna rivits efter att
rivningslov har beviljats. På de byggnader som bevaras har bedömningar gjorts för att
utreda i vilken omfattning byggnaderna får påverkas av ombyggnationer. De bevarade
byggnaderna ligger främst i industrikärnan norr om Mölndalsån, med några få byggnader
i parkmiljöerna i den östra delen. Ur kulturhistoriskt perspektiv betraktas byggnaderna
inom området som en källa till kunskap om olika samhällsutvecklingsperioder. De är inte
enskilt skyddade ur kulturmiljösynpunkt, men är intressant ur riksintressets samlade
historiska bild och samband samt nämns som viktiga för områdets historia i kommunens
ÖP m.m.

32

Beslut av länsstyrelsen 2015-08-17
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Denna MKB utgår från den senaste kulturhistoriska bedömningen33 och beviljade
rivningslov34.
4.6.2 Konsekvenser
Om detaljplanen genomförs enligt aktuella planer så kommer stora delar av området
byggas om och byggas nytt. Området kommer att gå från att vara ett industriområde till
att bli ett bostadsområde. Olika aspekter kommer ge både positiva och negativa
konsekvenser i området.
Som ett resultat av den historiska beskrivningen och inventeringen av Forsåker har några
utgångspunkter tagit form. Dessa rekommendationer fokuserar på de kulturhistoriska
kvaliteter som identifierats vid inventeringen av området, men baseras även på
kulturmiljövårdsprogrammets värdering samt visionen för den nya stadsdelen Forsåker.
Urvalet av byggnader är gjort av Mölndals stad utifrån en kulturhistoriskutredning från
2010 och 2014/2015, i samråd med Mölndals stadsantikvarie.
Utgångspunkter för bevarande och utveckling av Forsåker:


Satsa på kvalitativt bevarande av den utvalda industribebyggelsen i sitt
sammanhang.



Bibehåll byggnadsvolymerna på bevarade byggnader i väsentliga lägen.



Bibehåll de enskilda bevarade byggnaderna mot Kvarnbyn och Forsåkersgatan
och komplettera med anslutande bebyggelse av liknande skala och karaktär.



Restaurera, bygg om och komplettera utifrån de enskilda byggnadernas
förutsättningar.

Översiktskarta i Figur 24 är en analytisk illustration av de värdefulla komponenter som
utgör kulturmiljöns upplevelsevärden. Genom illustrationen blir det möjligt att utläsa de
olika komponenternas läge samt deras inbördes förhållande. De områden där de
värdefulla komponenterna sammanfaller har en högre prioritet avseende bevarande.
Illustrationen visar också på de områden som inte är prioriterade för bevarande utan
istället kan utvecklas parallellt i anslutning till de prioriterade miljöerna.

33

Lindholm Restaurering AB, Papyrusområdet, kulturhistorisk beskrivning och
byggnadshistorisk inventering, 2014-12-22, reviderad 2015-11-24
34

Mölndals stad, Detaljplan med bestämmelser och grundkarta för Forsåker, Östra delen,
Karta 2, 3 & 4, Varsamhetsbestämmelser
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Figur 24. Illustration av de värdefulla komponenter som utgör kulturmiljöns
upplevelsevärden

Att vyer och stråk samt samband mellan Kvarnby och Forsåker bevaras är viktigt vid
utveckling av bebyggelsestrukturen så att riksintresset för kulturmiljövård behåller en
samlad känsla mellan Forsåker och Kvarnbyn. Att området kommer bibehålla
industriområdets yta och en del byggnader som centrum för mötesplatser, affärer och
rekreation vid ån bedöms som positivt då det då blir ett område med ökad tillgänglighet
och trivsel jämfört med nollalternativet, vilket kan stärka riksintresset.
Att utforma områdets nya bebyggelse utifrån befintliga byggnaders karaktär och öka
tillgänglighet i området är mål i detaljplanens vision. Konsekvenserna av dessa aspekter
bedöms som positiva och kan förstärka områdets intryck jämfört med nollalternativet.
4.6.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen
För de delområden som det inte skett arkeologisk utredning del 2 inom ska detta
genomföras innan detaljplanens granskningsskede.
Vid utformning av det planerade området bör industrihistorien ingå i arkitekturen och
strukturen vid placering av nya och bevarande av gamla byggnader. För att uppnå
detaljplanens vision utan att påverka kulturmiljön allt för negativt kommer ett
representativt urval byggnader både enligt tid- och funktionsaspekt att bevaras och utgås
ifrån i utformningen av den nya stadsdelen. De byggnader som bevaras redovisas i Figur
25 samt Tabell 13. Bedömningen överensstämmer med denna MKB:s bedömning.
Åtgärder där strukturplanen har bedömts försvaga riksintresset och kulturmiljön
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sammanfattas nedan utefter Lindholm Restaurering AB:s miljökonsekvensbeskrivning för
Kulturmiljö och Detaljplan med bestämmelser och grundkarta för Forsåker, Östra delen,
Karta 2, 3 & 4, Varsamhetsbestämmelser.

Figur 25. Karta över befintliga byggnader och dess numrering.
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Tabell 13. Planerade ändringar och förslag på åtgärder.
Byggnad
Byggnad 10 – Pappersmaskinhall
från första utbyggnadsfasen (ca
1895-1929) och en av de första
byggnaderna i samband med att
Aktiebolaget Papyrus grundades.
Sitter ihop med byggnad 4 och 2.

Byggnad 4 – Holländeri från
första utbyggnadsfasen (ca 18951929).
Sitter ihop med byggnad 10 och
2.

Byggnad 2 – Pappermaskinhall
från första utbyggnadsfasen (ca
1895-1929).
Sitter ihop med byggnad 10 och
2.

Byggnad 13 – Påbyggnad av en
våning på befintlig byggnad.

Byggnad 14 – Panncentral från
andra utbyggnadsfasen (ca
1930-1960).

Förutsättningar
Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.
Påbyggnad
motsvarande ett och ett
halvt våningsplan (max
8,5 m) är möjligt.

Förslag åtgärd

Påbyggnaden ska utformas som
ett nytt tidslager med ett
medvetet förhållningssätt till
byggnadens industrikaraktär.

Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.
Takpåbyggnad och
plåttillbyggnad
undantas från
rivningsförbud.

Påbyggnad med ytterligare
våningsplan får ej utföras.
Tillkommande volymer för
tekniska installationer gestaltas i
förhållande till byggnadens
industrikaraktär.

Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.
Tillbyggnad undantas
från rivningsförbudet.

Påbyggnad med ytterligare
våningsplan får ej utföras.
Tillkommande volymer för
tekniska installationer gestaltas i
förhållande till byggnadens
industrikaraktär.

Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.

Påbyggnad med ett våningsplan
medges (påbyggnadhöjd 4,5 m).
Tillkommande volymer för
tekniska installationer gestaltas i
förhållande till byggnadens
industrikaraktär.

Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.

Påbyggnad med ytterligare
våningsplan får ej utföras.
Tillkommande volymer för
tekniska installationer gestaltas i
förhållande till byggnadens
industrikaraktär.
Invändigt ska de öppna
rumsvolymerna beaktas.

Byggnad 16 – Träsliperi från
andra utbyggnadsfasen (ca
1930-1960).

Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.
Utskjutande
byggnadsdel på norra
fasaden undantas från
rivningsförbud.

Fasadens grundkaraktär beaktas.
Påbyggnad med ett våningsplan
medges (påbyggnadhöjd 4,5 m)
på den högre byggnadsdelen.
Tillkommande volymer för
tekniska installationer gestaltas i
förhållande till byggnadens
industrikaraktär.
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Byggnad

Förutsättningar

Förslag åtgärd

Byggnad 17 – Pappersmagasin
från första utbyggnadsfasen (ca
1895-1929).

Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.

Påbyggnad med ett våningsplan
medges (påbyggnadhöjd 4,5 m).
Tillkommande volymer för
tekniska installationer gestaltas i
förhållande till byggnadens
industrikaraktär.

Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.

Påbyggnad med två våningar
tillåts (Påbyggnadshöjd 8,5 m).
Tillkommande volymer för
tekniska installationer gestaltas i
förhållande till byggnadens
industrikaraktär.

Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.
Tillbyggnader undantas
från rivningsförbud.

Påbyggnad med en våning tillåts
(Påbyggnadshöjd 4,5 m).
Tillkommande volymer för
tekniska installationer gestaltas i
förhållande till byggnadens
industrikaraktär.

En del av byggnaden
har förbud mot rivning,
öppningar i stomme
medges.

Påbyggnad med två våningar
tillåts (Påbyggnadshöjd 8,5 m).
Tillkommande volymer för
tekniska installationer gestaltas i
förhållande till byggnadens
industrikaraktär.

Byggnad 111 – Länkbyggnad
mellan byggnad 18 och byggnad
110. Byggd under andra
utbyggnadsfasen 1945.

Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.

Påbyggnad medges ej.

Byggnad 213 – Holländeri från
1856 som gått under
benämningen Pappersbruk nr 3.

Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.

Påbyggnad medges ej.

Byggnad 217, Gymnastiksalen –
Uppfördes 1915 som
intressekontor. Byggdes 1934 om
till gymnastiksal.

Befintlig byggnad rivs
och ersätts med en ny
byggnad.

Ny byggnad ska ha liknande
proportioner och volym som
befintlig byggnad.

Byggnad 219 –
Läkarbostaden/Mästarebostaden.
Byggdes omkring 1830 med
tillbyggnad frän 1890-talet

Planeras att rivas.

Byggnad 222 – Kasernen,
Arbetarbostad från år 1853.

Byggnadens
grundkaraktär ska
bibehållas. Senare
tillkomna ändringar får

Byggnad 18 – Det av Korndals
pappersbruk och kan ha byggts
redan på 1850-talet. Har använts
som kromofabrik och sortersal.
Byggnaden sitter ihop med
byggnad 111.
Byggnad 23 – Mekanisk verkstad
och ritkontor från första
utbyggnadsfasen (ca 18951929).

Byggnad 110 – Lagerlokal från
andra utbyggnadsfasen (ca
1930-1963).
Del av större byggnad som sitter
ihop med byggnad 111.
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Byggnad får sammankopplas
med ny byggnad. Påbyggnad
medges ej.

Byggnad

Förutsättningar

Förslag åtgärd

avlägsnas. Ursprunglig
byggnadsvolym ska
vara tydligt läsbar.

Stenladan – Stall från Forsåkers
krongård, vilken har anor från
1500-talet. Byggdes om till
transformatorstation efter 1906.

Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.
Garagebyggnaden
undantas från
rivningsförbud.

Rudströmska villan – Troligtvis
en kontorsbyggnad byggd efter
en eldsvåda 1916.

Förbud mot rivning
vilket innebär att
byggnadens stomme
måste bevaras.

Byggnad 40

Rivningstillstånd har
erhållits

Byggnad 41

Rivningstillstånd har
erhållits

Byggnad 26

Planeras att rivas, men
rivningstillstånd ej
godkänt ännu.

Murar vid Rudströmska villan och
Kvarnbygatan

Utgångspunkt är att
murens befintliga
karaktär skall
bibehållas.

Ingen påbyggnad är tillåtet, men
en ny byggnad i två våningar
tillåts på den södra gaveln.

Ingen påbyggnad får ske på
befintlig byggnad.
Bygganden får sammankopplas
med ny byggnad, som då ska
utformas som ett nytt tidslager
med respekt för byggandens
karaktär och arkitektur.

Tekniskt undermåliga partier får
bytas ut och ersättas av nytt
likvärdigt material.

Genom att bevara och utveckla stadsdelen utifrån den historiska bebyggelsen kommer
detaljplanen att väva ihop dagens moderna samhälle med de historiska aspekterna i
området. Det är främst byggnadernas yttre som påverkar riksintresse för kulturmiljö och
genom att interagera detta i stadsdelen kan ett ökat intresse för historien ge en positiv
påverkan på riksintresset.
4.6.4 Slutlig bedömning
Bedömningen är att planens genomförande ger både positiva och måttligt negativa
konsekvenser på kulturmiljön då många kulturhistoriskt viktiga byggnader förvinner, men
de som bevaras renoveras och inkluderas i den nya stadsdelen.
Ett effektivt återbruk av yta och befintliga lokaler samt utformningar med industrihistorien
som identitet bedöms ge positiva konsekvenser för området. Likaså bedöms Mölndalsåns
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öppnande och en ökad tillgänglighet och trivsel i området som positivt för kulturmiljön och
riksintresset. Renoveringar och ombyggnationer skulle troligtvis behövas även vid
nollalternativet för att lokalerna skulle kunna nyttjas på ett säkert sätt av nya
verksamheter. Den sammanvägda bedömningen är att detaljplanen medför främst
positiva konsekvenser för byggnaderna och bebyggelsestrukturen i området. Dock
innebär det vissa negativa konsekvenser för riksintresset och kulturmiljön.

4.7

Naturfrågor
Nedan sammanställning och bedömningar kvarstår i huvudsak från tidigare
miljökonsekvensbeskrivning för planprogrammet för Forsåker.
Utökade naturinventeringar inkl. alléer/skyddsvärda träd, lavar, fågel och fladdermöss
kommer att ske under våren och sommaren 2017. Resultaten samråds kring separat med
berörda parter och redovisas i granskningshandlingen. Utbyggnadsordning samt skyddsoch kompensationsåtgärder kommer beskrivas i granskningshandlingen.
Ekosystemtjänster har inte utretts till samrådet och kommer eventuellt också att
kompletteras till granskningshandlingen.
Företaget Norconsult genomförde 2010 en inventering av Mölndalsåns strandbrinkar
inom Forsåkerområdet35. Under 2015 genomfördes en fördjupad fågelinventering längs
med Mölndalsån av företaget Ornis Pelagicus36. År 2014 genomförde Naturcentrum en
utredning avseende naturresurser i området37. Calluna12 har 2015 genomfört en
bottenfauna undersökning. Utredningarna sammanfattas i följande kapitel.

4.7.1 Förutsättningar
Invid Mölndalsån
Endast mycket lite naturlig sand finns kvar längst med strandkanten, större delen av
stranden är betong- eller stenlagd. Större delen av strandbrinkarna är bevuxna med
lövskog, längst sträckan finns en del äldre, grova träd samt några döda almar. En
igenväxande trädgård finns i områdets sydöstra del.
Sammantaget har drygt 40 olika fågelarter noterats inom Mölndalsån och Forsåkerområdet. Av de olika arterna är fem rödlistade; gröngöling, hussvala, gråkråka, stare och
gulsparv. I området förekom även både häckande forsärla och strömstare. Vid
inventeringen observerades ingen särskilt skyddsklassad art enligt EU:s fågeldirektiv.
Åsträckan från Stensjön till E6/E20 i Mölndalsåns dalgång har idag stabila bestånd av
både forsärla och strömstare med optimalt med forsande partier med rikligt födounderlag,
35

Norconsult, Inventering av Mölndalsåns strandbrinkar inom Forsåkerområdet, Mölndals
Stad, 2010-08-26
36 Ornis Pelagicus, Fågelinventering i Mölndalsån vid Forsåker våren 2015 – av främst
vattenanknutna fåglar i f.d. Papyrus bruksområde, Rapport nr 4/2015. 2015-06-17
37 Naturcentrum, Naturvärden och äpplen, Forsåker, Mölndal – underlag för program,
2014-10-10
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sländlarver och vatteninsekter samt god tillgång till skyddade boplatslägen i murar,
brovalv och kvarnbyggnader.
Skyddsvärd natur
En naturinventering37 har gjorts för hela området där sju områden identifierades, se Figur
26. Naturinventeringen visar flera skyddsvärda träd, en allé, gammal trädgård m.m.
skogsalm (CR) och ask (EN) är två rödlistade arter inom området. I område 2 och 4 finns
inslag av de rödlistade arterna skogsalm och ask, samt signalarten Krusig ulota.
I område 5 finns både skogsalm och ask som är rödlistade. I område 6 finns också dessa
två rödlistade arter samt signalarterna gulfotsskölding och skogslind. I objekt 7 finns en
gammal allé med grova lövträd. Allén är biotopskyddad enligt Miljöbalken 7 kap, § 11 och
består av ca 18 träd, främst lind och hästkastanj, men även några tysklönnar och björkar.
Plankartan föreslås att allén vid Rudströmska villan (område 7) och vissa träd längst ån
kommer bevaras i parknatur. Rudströmska villan planeras bli förskola och området norr
om Rudströmska villan kommer det vara skolgård och parkmiljö fram förbi Stenladan.
I den västra delen planeras åparken, en park som följer Mölndalsån som i denna del
meandrar fram genom området. Området innefattar delar av område 2 och 4, samt den
västra delen av område 6.
Flera alléer finns i området utspridda både i äppelträdgården och i anslutning till
Rudströmska villan. En inventering av samtliga alléer kommer utföras för att ytterligare
identifiera och kartlägga dessa. Alléer är biotopskyddade och dispens från biotopskyddet
kommer att sökas där det blir aktuellt.
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7
1

Figur 26. Naturvärden i Forsåkerområdet. Källa: Naturcentrum.

4.7.2 Konsekvenser
Att bebygga området i industrikärnan bedöms inte få stor påverkan på naturmiljön
eftersom detta område redan är exploaterad med få naturvärden. Att ytterligare tillföra
gröna inslag i kärnan är svårt utifrån befintliga planer, men en liten ökad andel nya träd
kommer planeras in.
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Mölndalsån från Stensjön till dalgången vid Gamla Kungsbackavägen bör dock ses som
en sammanhållen åsträcka av stor regional betydelse för övervintrande och rastande
strömstare och forsärla med god förekomst av födounderlag och häckplatser med
skyddade boplatslägen.
Under byggskedet är det framförallt den fysiska närvaron av arbetsfordon samt buller
som kan förväntas medföra störning på fågellivet, främst då delar av vattenarbetena
kommer att ske under häckningsperiod. Eftersom arbetena är helt beroende av att kunna
genomföras under lågflödesperioder kommer störningen ej att kunna undvikas och i
värsta fall kan två häckningsperioder förväntas bli spolierade.
Föreslagen utformning av den nya å-rännan innebär ur födosökssynpunkt ingen skillnad
jämfört med nuvarande förhållanden där ån ligger otillgänglig för fågellivet. De åtgärder
som föreslås för lax och öring i vattenområdet nedströms det planerade bypass-utloppet
kommer dock även att gynna vattenanknutna arter som forsärla och strömstare. Såväl
befintliga som planerade naturstensmurar (erosionsskydd) utmed ån kommer även efter
upprustning/nybyggnation att ha hålutrymmen mellan blocken som kan nyttjas som
häckningsplatser och genom uppsättning av häckholkar under planerade broar kan
ytterligare mervärden skapas för vattenanknutna arter som forsärla och strömstare.
Nya spillvattenledningar kommer anläggas igenom Åparken. Om schaktning blir
nödvändigt för att lägga ner dessa riskeras att vegetation i parken försvinner tillfälligt i
anslutning till byggtiden.
De södra delarna av planområdet, som innefattar Mölndalsån, trädgården och äldre träd
kommer påverkas negativt av en exploatering i området, då mycket grönområden
försvinner och ersätts med kvartersmark. De rödlistade arterna kommer troligtvis
påverkas då habitat som dom är knutna till försvinner. Allén vid Rudströmska villan
(område 7) kommer att bevaras och en viss del av område 6 i den sydvästra delen
kommer bli en del av Åparken.
Flera biotopskyddade alléer kommer att påverkas och behövas tas ner. Kompensationsåtgärder för påverkan på alléerna kommer specificeras när omfattning och antal träd som
påverkas är utrett. En dispensansökan kommer att skickas in till Länsstyrelsen i senare
skede.
Den viktigaste naturaspekten att ta hänsyn till är Mölndalsån, där öppningen
motsvarande den idag överbyggda delen, bidrar till en bättre naturmiljö. Om det t.ex. blir
aktuellt att lägga erosionsskydd och stabilitetsåtgärder i åns mer naturliga delar så som
meandersvängen i områdets södra del kan detta dock ge konsekvenser för de djur- och
växtarter som bosatt sig där. Ett sådant ingrepp kräver i sig en egen prövning för
vattenverksamhet enligt kap 11 i miljöbalken. Prövningen kommer i så fall innehålla en
egen MKB.
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4.7.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen
Mer detaljerade förslag till åtgärder kan endast ges efter de utökade naturinventeringar
av alléer/skyddsvärda träd, lavar, fågel och fladdermöss som planeras genomföras under
våren och sommaren 2017. Nedanstående åtgärder är i huvudsak åtgärder som belystes
i MKB:n för planprogrammet.
-

Träd i området kan hysa rödlistade arter enligt artskyddsförordningen. Om träden
ska avverkas bör inventering göras för att identifiera lavar, mossor och insekter.

-

Mölndalsån med omgivande trädbevuxna strandbrinkar bör bevaras som
naturmark (område 2 och 4, se Figur 26).

-

I ett biologiskt mångfaldsperspektiv är det viktigt att så långt det är möjligt bevara
åns naturliga och meandrande lopp, dvs. tillvarata åns omväxlande forsande och
lugnflytande partier med varierad bottenfauna och skuggande strandvegetation.
Stora gamla lövträd är särskilt värdefulla i området, tex. al, ask och bok. Det
gäller även naturligt bredare och dammliknande delar av ån med vass eller
kaveldun. För forsärla, som lever av insekter även på land är det viktigt med
strandvegetation närmast ån och tillgång till insektsrika sandbankar i ån.

-

För strömstarebeståndet är det viktigt att bevara så naturliga vattenståndsfluktuationer som möjligt och att flödesförhållanden inte väsentligen förändras
med kulvertering, terrassering av ån och anläggande av dammar. Strömstaren
behöver tillgång till relativt grunda forsande partier i ån med god förekomst av
åtkomlig bottenfauna från uppstickande stenar, varifrån fåglarna kan spana efter
byten som sländlarver och andra vatteninsekter. Vid restaurering av åpartier, tex.
att öppna upp en tidigare kulverterad sträcka, kan det vara gynnsamt för både
strömstare och forsärla att sittstenar läggs ut i vattnet för att underlätta
födosöksbetingelserna för respektive arter.

-

I syfte att främja häckningsmöjligheterna för de vattenanknutna arterna
strömstare och forsärla föreslås att häckningsholkar sätts upp under lämpliga
broar/fundament inom området i samråd med ornitologisk expertis.

-

För övriga arter, bl.a. vissa rödlistade arter som stare och gulsparv samt olika
tättingarter i övrigt kan det värdefullt att bevara en och större andel av grönstråk
med lövträd, buskar och gräsytor, t.ex. bevara någon del av den ursprungliga
fruktträdgården.

-

Om vegetation behöver tas ner i anslutning till nedläggning av
spillvattenledningar inom Å-parken ska ny, likvärdig vegetation planteras efter
utförd åtgärd.
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4.7.4 Slutlig bedömning
Bedömningen är i dagsläget att planens genomförande ger måttligt till stora negativa
konsekvenser på naturmiljön. Definitiv bedömning kan ej utföras innan kompletterande
inventeringar gjorts.
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet bedöms i dagsläget som stora då påverkan
kan bli stor beroende på vilka träd och naturområden som bevaras i detaljplanerna. En
urbanisering av Forsåker området innebär borttagning av stora delar av befintliga
grönytor. Detta kan t.ex. leda till försakande av bl.a. de rödlistade fågelarterna i området.
All parkmark/grönytor som föreslås som åtgärder i naturinventeringarna kommer inte att
kunna efterlevas. Även med en större park och bibehållen å-fåra kommer grönytan att
förvandlas till en stadspark och gångstråk och förutsättningarna för fågellivet kommer att
förändras. Konsekvens på flora och fauna kommer lokalt att bli stora. Innan ytterligare
inventeringar och detaljplanering kan de totala konsekvenserna inte bedömas för
naturmiljön.

4.8

Risker

4.8.1 Förutsättningar
I översiktsplanens avsnitt om miljö- och riskfaktorer för Mölndal från 2006 beskrivs att det
längst med dalgångarna i kommunen finns risk för skred och sättningar vid byggande.
Det rekommenderas omfattande geotekniska studier och stabilitetsutredningar i sådana
områden och Mölndalsån är ett av dessa områden.
Översvämningar är en annan risk i området, denna fråga behandlas i avsnitt 4.2.
Risker finns med transporter av farligt gods i Mölndal till och från industrier och på
genomfartsleder. För transporter av farligt gods finns det inga nationellt fastställda
riktlinjer för skyddsavstånd. Däremot finns det ett antal regionala riktlinjer och
rekommendationer som olika länsstyrelser tagit fram för vägar där transporter av farligt
gods rekommenderas. Länsstyrelserna i Skånes län, Stockholms län och Västra
Götalands län har riktlinjer för hur riskhantering ska beaktas vid markanvändning intill
rekommenderade transportleder för farligt gods 38. De presenterar en zonindelning för
möjlig markanvändning intill transportleder för farligt gods. Om marken intill en
transportled för farligt gods önskas användas på annat sätt bör riskerna förknippad med
denna markanvändning studeras i detalj. I Figur 27 presenteras den rekommenderade
zonindelningen. Zonernas yttre gräns 150 m används som utgångspunkt för var en
riskanalys anses nödvändig. Det är inte specificerat vilka avstånd A, B respektive C
omfattar. Skola bör enligt denna zonindelning förläggas i zon C, det vill säga längst bort
från transportleden.
Väster om Forsåker går riksväg E6/E20, västkustbanan och kommande Götalandsbanan.
E6/E20 och västkustbanan är farligt godsleder för samtliga farliga gods-klasser är
38

Länsstyrelserna, Riskhantering i detaljplaneprocessen, 2006
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representerade. Götalandsbanan kommer enligt planerna endast att trafikeras av
persontrafik.
Inför planprogrammet i Forsåker gjordes en riskbedömning som inkluderar transport av
farligt gods på väg och järnväg39. I riskanalysen har man utgått ifrån Göteborgs FÖP, dvs.
kontorsbebyggelse tillåts inom 30 m från transportleder för farligt gods och 80 m för
bostadsbebyggelse. En förutsättning i utredningen är att mät- och reglerstationen för
naturgas samt kringliggande ledningar tas bort.
Riskbedömningen visar att både individrisknivån och samhällsrisken i området är för hög
och åtgärder måste vidtas för att sänka dessa risknivåer.
Med utgång från slutsatserna i WSP:s riskbedömning har Fire safety design (FSD)
Göteborg har på uppdrag av MFAB upprättat ett PM Risk40 med syfte att redovisa förslag
på riskreducerande åtgärder för olyckor med mekanisk skada vid urspårning, samt
olyckor med farligt gods till följd av ny avsedd placering av byggnader inom Forsåker.
Beräkningar av individ- och samhällsrisk är inte genomförda.
De byggnaderna som är enligt planerna närmast belägna västkustbanan ligger 24 m från
banans yttersta spårmitt. De första 8 metrarna är spårområde, följt av 16 m bilväg,
parkering samt gång- och cykelbana.
Vid urspårning hamnar vagnarna i de flesta fallen inom 25 m från spåret, för
sannolikhetsfördelning i Tabell 14.
Tabell 14. Sannolikhet för hur långt tågvagnar hamnar från spåret vid en urspårning.

Avstånd från
spår
<5m
5-15 m
15-25 m
25-30 m

Sannolikhet för
vagnar
94,3 %
3,0 %
2,2 %
0,5 %

WSP, Detaljerad riskbedömning för detaljplan – transport av farligt gods på väg och
järnväg, 2017-01-24
40 FSD Göteborg AB. PM RISK – Förslag på riskreducerande åtgärder. Området
Forsåker, Mölndal. 2017-01-24
39
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Figur 27 Zonindelning för markanvändning intill rekommenderad transportled för farligt
gods. Zonerna representerar inga fasta gränser.

4.8.2 Konsekvenser
Risker för allvarliga konsekvenser av olyckor rörande att farligt gods, ökar i tätbebyggt
område. Närmast E6/E20 och järnväg kommer det arbeta och röra sig mycket människor,
då lokalerna kommer innehålla kontor och butiker m.m. Åtgärder enligt nedan
rekommenderas för att minska konsekvenserna av en eventuell olycka.
Beräkningar enligt riskanalys för det aktuella området visar att risken vid avståndet 25 m
från närmaste riskkälla är oacceptabelt hög. Vid avstånd 30 m är den acceptabel med
rimliga åtgärder.
Riskanalysen visar att det är brandfarliga vätskor och delvis brandfarliga gaser som det är
störst risk med inom 25 m. Förutsättningarna för övriga delar av planområdet bedöms inte
påverkas avsevärt med att avståndet mellan de närmast liggande byggnaderna och
järnvägen reduceras. Därför fokuseras åtgärderna på att minska risken för personer och
byggnader i spårområdets närhet.
Nedanstående föreslagna åtgärder är nödvändiga för att få en acceptabel risk med en
skyddszon på 24 meter. Beroende på hur åtgärderna utformas kan de få mer eller mindre
effekt på spårområdet närmast området Forsåker. Skyddsräl är en åtgärd som monteras
på spåret och kräver ingrepp på befintligt spår. Även skyddsmuren kan komma att
påverka spårområdet då muren troligtvis till viss del kommer ligga inom spårområdet. Om
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inte föreslagna åtgärder utförs kommer risken vara oacceptabelt hög vid byggnader
närmare än 30 meter.
4.8.3 Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen
Åtgärder som kan genomföras för att sänka risken till acceptabla nivåer då byggnader
placeras 24 m från Västkustbanans yttersta spår är att:


Plushöjd – planområdet närmast spårområdet ska vara beläget minst 0,5 meter
högre än spårområdet



Skyddsmur – En skyddsmur som är utformad så att ett tåg ej kan forcera den vid
en urspårning, byggs mellan spårområdet och planområdet.



Åtgärder på fasad – Fasad utförs i obrännbart material och glaspartier i lägst
brandteknisk klass EW30 för att minska värmestrålning från eventuell pölbrand
och jetflamma.

För att klara riskåtgärder kan följande åtgärder behövas på järnvägen.


Skyddsräl – Västkustbanans yttersta spår förses med skyddsräl förbi hela
planområdet för att minska sannolikheten för att en urspårning leder till att
vagnarna lämnar spåret.

För skydd mot mekanisk skada utgör skyddsrälen det första hindret som gör att en vagn
eller hjulpar stannar kvar på spåret eller i dess omedelbara närhet. Om skyddsrälens
funktion faller ska plushöjden och skyddsmuren hindra att vagnarna kommer nära
bebyggelsen.
Skyddsrälen minskar risken för farligt godsolycka genom att vagnen med farligt gods inte
lämnar spåret med utsläpp av farligt ämnen som följd. Om urspårning trots allt sker med
utsläpp är skyddsmuren en andra barriär som skyddar mot värmestrålning, tryckvåg från
explosioner/splitter samt till viss del spridning av giftiga, tunga gaser in mot området.
Plushöjden medför att brandfarlig vätska inte rinner in mot planområdet.
Om inte dessa åtgärder vidtas måste en zon på minst 30 m lämnas bebyggelsefritt i
planområdets västra del. Lokalgata etc. kan medges inom denna zon. Avståndet räknas
från det östra spåret efter banområdets utökning.
Utöver detta ska byggnaden närmast riskkällan förses med nödavstängningsmöjlighet på
ventilationen i kombination med friskluftsintag placerade högt på o-exponerad sida av
respektive byggnad, samt så ska byggnaden ges utrymningsmöjligheter i öster.
Om det skulle blir aktuellt med ett nytt stationsläge i Mölndal centrum kommer en ny
riskbedömning behöva genomföras.
4.8.4 Slutlig bedömning
Bedömningen är att skyddsavståndet, tillsammans med åtgärder som beskrivits bidrar till
att samhällsrisken för området reduceras och hamnar på en acceptabel nivå. Om
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åtgärderna inte utförs kommer risknivån ligga på en oacceptabelt hög nivå för byggander
inom 30 meter från spårområdet.
Konsekvenserna jämfört med nollalternativt bedöms som måttliga då riskerna är
betydande från transport av farligt gods på väg och järnväg. För att nå en acceptabel
risknivå i området med kontor och bostäder krävs flera åtgärder för att minska
konsekvenserna av en eventuell olycka. Nollalternativet innebär inga permanent boende i
området och innebär inte samma krav på skyddsåtgärder.

5

Sociala konsekvenser
ÅF41 har genomfört en social konsekvensanalys med syfte att belysa den sociala
dimensionen av detaljplanen t.ex. jämlikhet, trygghet, integration, demokrati,
arbetstillfällen och rättvisa. Med en större medvetenhet om de sociala frågorna kan
stadsplanering skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle.
Det tidiga skedet innebär att analysen är framåtsyftande – dvs. bidrar till ett beslutsunderlag för fortsatt utvecklingsarbete.

5.1

Förutsättningar
Mölndals stad har drygt 64 500 invånare och är den tredje största kommunen i Västra
Götalands län. Mölndalsbro som ligger utanför det nordvästra hörnet av
detaljplaneområdet är en av de största knutpunkterna för kollektivtrafiken i hela
Göteborgsområdet, både för tåg-, buss- och spårvagnstrafiken. Forsåkerområdet har
sedan 2006 då Mölndal stad köpte marken stått tomt i väntan på ny användning efter att
pappersfabriken avvecklades. Bruksområdet är upptaget som ett av Mölndals
kulturhistoriskt värdefulla områden i stadens kulturmiljövårdsprogram. Tillgången till
vatten genom Mölndalsån som förutsättning för industrin är den viktigaste komponenten i
kulturmiljön.
Området är idag en barriär mellan de bebyggda områdena öster och väster om E6/E20,
men har goda förutsättningar för att bli en länk mellan de olika stadsdelarna.
Detaljplanen föreslår en hög nivå av täthet och exploatering, något som också är i linje
med planens övergripande mål.
Analysen baseras i första hand på motsvarande geografiska område som strukturplanen
och avser att ha motsvarande geografiska område som detaljplanen. För vissa
frågeställningar bedöms dock området i sitt sammanhang och som en del i ett större
sammanhang i Mölndal Stad.
Hälsoaspekterna beaktas ur ett folkhälsoperspektiv och barnperspektiv är interagerat i
flera aspekter. Ingen fullständig barnkonsekvensanalys är gjord. Analysen har inte
bedömt den mänskliga skalan eftersom nödvändiga underlag för denna är under arbete.
Den har inte heller kunnat bedöma i vilken mån föreslagen strukturplan bidrar till
41

ÅF, Social Konsekvensanalys Forsåker, Uppdatering 2017. 2017-03-22
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ekonomisk hållbarhet. Analysen har utförts med Göteborgs stads stadsbyggnadskontors
verktyg ”SKA –Analysverktyg för sociala aspekter i planeringsprocessen”.
För att stadsdelen ska anses vara socialt hållbar har några mål tagits fram utifrån ett antal
nyckelfaktorer. Nyckelaspekterna är ”Hälsa och gröna stadsmiljöer”, ”Trygghet och
öppenhet”, ”En sammanhållen stad”, ”Samspel och möten och Lek och lärande”, ”Ett
fungerande vardagsliv” och ”Identitet och upplevelse”. Målen listas nedan:

5.2



En trygg, levande och upplevelserik stadsmiljö som är tillgänglig och nåbar för
alla grupper inom och utanför Forsåkerområdet



En struktur där barn kan förflytta sig på egen hand och som stödjer fysisk aktivitet
och hållbart resande för alla grupper



Offentliga miljöer har en variation av attraktiva mötesplatser, stråk och lekmiljöer
som bidrar till en befolkad miljö stor del av dygnet och året



Offentliga miljöer är gröna och främjar ett rörligt och aktivt liv särskilt för barn,
ungdomar och äldre



Skol-och lekmiljöer följer mål och rekommendationer avseende ytor, tillgänglighet
och funktionalitet samt hälsa



Privata och offentliga platser är utformade med avseende på fysisk tillgänglighet.
Många platser erbjuder samnyttjande av ytor för olika aktiviteter



Områdets service och handelsutbud underlättar vardagslivet för boende,
verksamma och besökare i olika åldrar och livssituationer



Kvarteren erbjuder goda boendekvaliteter för alla grupper och utmärks av
variation i uttryck som inspireras av industrikärnans brokighet



Området får en unik karaktär genom att kulturhistoriska byggnader utvecklas och
innehåller verksamheter som bidrar till en levande stadsmiljö

Konsekvenser
För stadsdelen som helhet kan strukturplanen ge goda förutsättningar för variation i
bebyggelse, mötesplatser och för trygga och överblickbara bostadskvarter.
Gatustrukturen är överblickbar och orienterbar med en tydlig hierarki. Med en genomtänkt
strategi för placering och urval av typer av verksamheter är förutsättningarna goda för att
åstadkomma starka stråk i området.
De konsekvenser som ÅF bedömer finns i och med detaljplanen och är viktiga att
omhänderta i det fortsatta utvecklingsarbetet är:


Höga hus med slutna gårdar riskerar att bli mörka så dagsljus inte når ner på
innergårdarna i den omfattning som behövs för att boende ska uppfatta det som
trevligt. Risk finns att de boende tycker att innergårdarna blir otrevliga och
antingen få högt slitage eller inte användas alls.
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De planerade broarna riskerar att inte stödja tillgänglighet och nåbarhet för alla
grupper om den inte utformas och anpassas för att minska barriäreffekter mellan
områden alternativt kan det ta lång tid att få broarna på plats. Barriäreffekter
kvarstår dock då E6/E20 går mellan centrala Mölndal och Forsåkerområdet.



Finmaskig gatustruktur ger goda kopplingar inom området och det är positivt med
tydliga gatuhierarkier och förekomsten av gångfartsgator samt låg hastighet inom
området. Diagonalen och Kärnan har förutsättningar för befolkad miljö men det
beror helt på vilka verksamheter som kommer att finnas där men fysisk
tillgänglighet är en utmaning i relation till topografin i området.



Positivt att busshållplatser ska vara samlade geografiskt i områdets norra del och
att väl utvecklade gång- och cykelnät finns i hela stadsdelen.



Området har tydliga mötesplatser i framför allt Industrikärnan och parkerna.
Industrikärnan har förutsättningar att bli ett nav och målpunkt i stadsdelen. Det
finns en risk för att industrigolvet med dess kulturhistoriskt värdefulla miljö blir
levande endast del av dygnet/veckan om inte en hög grad av funktionsblandning
kan åstadkommas.



Stadsdelen innehåller grönska med många blå och gröna inslag, men i relativt
liten omfattning och det är många besökare som ska dela på områdena. Låg
andel grönområden gentemot antal boende ökar slitage på området,
nedskräpning och risk för konflikter mellan användare. Boende bör inte ha med
en 200-300 meter till närmaste grönområde, vilket uppfylls inom Forsåker.



Trygghetsaspekten stärks om bostäder kan etableras inom Industrikärnan.
Rörelsemönster och upplevd trygghet påverkas av placering av parkeringar,
hållplatser, verksamheter, entréer m.m. Att använda befintliga byggnader
möjliggör en blandning av karaktärer och en variation i eventuella prisnivåer.



De begränsade ytor som finns för lekytor/förskole-och skolor samt parkytor
innebär att samnyttjande av dessa kan bli problematiskt ur ett barnperspektiv. Att
rama in skolgårdens egna delar bör göras på ett sätt så att det inte stänger ute
andra användare utanför skoltid Samnyttjande kräver dessutom att stor vikt läggs
vid robusthet i material och funktion. Vid bortval av känsliga material så som gräs
och planteringar kan viktiga naturvärden och ekosystemtjänster försvinna. Det
bedöms att ytor i utomhusmiljön inte når de nivåer som rekommenderas.



Att lyfta fram Mölndalsån i stadsdelen, tillsammans med bevarandet av de
kulturhistoriska byggnaderna, kan ge en nygammal dimension till området och
verka som ett spännande och levande element. Det finns samtidigt en risk att
kulturarvet enbart bevaras främst genom byggnaderna och tappar bort
bruksarbetarna som format platsen.



Förutsättningarna för ett utbud av service och handel som underlättar vardagen
är övergripande och principiellt bra men behöver bli tydligare. Utpekade noder
och handelsstråk är positiva för att stärka verksamheterna och skapa ökat
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kundunderlag. Det finns en risk att området får en homogen befolkning som en
följd av den antagna höga nivå på boendekostnad som vanligtvis följer av
nyproduktion. Grad av funktionsanpassning av de nya byggnaderna och
verksamheterna kan även resultera i en homogen befolkning genom att vissa
grupper av människor utesluts då deras behov inte tillfredsställs. På liknande sätt
finns en risk för att utbudet av handel och verksamheter blir ensidigt och/eller
präglat av höga hyresnivåer.

5.3

Åtgärder för att kunna genomföra detaljplanen
I fortsatt projektering rekommenderas att ovan nämnda aspekter tas i beaktande för att
Forsåker ska bli en stadsdel med goda sociala kvaliteter. Utöver de aspekterna kan
följande åtgärder eventuellt vidtas:

5.4



Tillkommande bro planeras och gestaltas med fokus på att göra Forsåker tillgängligt
och nåbart för alla grupper av människor. Genom att den görs attraktiv särskilt för
gång- och cykeltrafikanter främjas hälsa och bilberoende minskar.



Möjligheterna att åstadkomma en ekonomisk variation i utbudet av både bostäder
och lokaler prioriteras.



Gång- och cykelstråk integreras med omgivande nätverk av stråk och stadsrum så att
hela området upplevs enkelt att nå, särskilt från västra Mölndal. Extra
uppmärksamhet bör ägnas platser med höjdskillnader.



Utåtriktade verksamheter, service, mötesplatser, skolor och lekmiljöer m.m. ges
strategiska placeringar i området utifrån önskat rörelsemönster. Detta ökar
förutsättningarna att åstadkomma starka stråk i området.



F.d. industribyggnader får en hög grad av funktionsblandning för att ge goda
förutsättningar för ett rikt stadsliv över stora delar av dygnet/veckan/året.



Fortsatt gestaltningsarbete prioriterar att åstadkomma en rik variation och mänsklig
skala i den stadsmiljö som kommer att möta den gående och cyklande människan
samt barn.



Alla möjligheter till multifunktionalitet för både offentliga platser och byggnader
utnyttjas.

Slutlig bedömning
Om de konsekvenser och rekommendationer som lagts fram i rapporten för sociala
konsekvenser beaktas har detaljplanen bättre förutsättningar att bidra till att Forsåker får
en socialt hållbar och attraktiv stadsmiljö.
Jämfört med nollalternativet blir de sociala konsekvenser positiva då området idag är
mycket svåråtkomligt och oattraktivt för besökare/närboende. I och med detaljplanen
knyts området bättre ihop med övriga Mölndal.
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6

Nollalternativ
Mölndal Stad har ett stort behov av att utöka sitt bostadsbestånd i kommunen och om det
inte ges möjlighet i Forsåker så kan exploatering komma att ske på andra platser i
kommunen där t.ex. befintlig infrastruktur avseende bl.a. kollektivtrafik inte finns idag.
Nollalternativet bedöms för det aktuella planområdet innebära att området inte
exploateras för bostäder och handel utan istället fortsätter vara detaljplanerat för
industriverksamhet. Olika scenarion för utvecklingen i området är möjligt. Ett möjligt
scenario är att nya industriverksamheter kan etableras i området i enighet med befintliga
detaljplaner. Ett annat scenario är att inga nya industrilokaler byggs inom området, men
befintliga lokaler byggs om för ny verksamhet eller att ingen ny verksamhet påbörjas i
Forsåker utan marken används som naturmark istället.
Nya industriverksamheter som kan komma att etableras i området måste göra en
anmälan eller söka om tillstånd enligt miljöbalken hos tillståndsgivande myndighet.
En exploatering av fler industriverksamheter och om- eller tillbyggnad av befintlig
bebyggelse bedöms medför en ökad trafik in i området vilket i första hand kan komma att
belasta Kvarnbygatan, Nämndemansgatan, Norra Forsåkersgatan samt Kronogårdsgatan
och Brännåsvägen. Närheten till bostäder bedöms begränsa möjligheterna till en allt för
utsläppsintensiv verksamhet som kan komma att påverka omgivningen.
Mark och grundvatten
Stabiliteten runt Mölndalsån är i dagsläget på vissa delar otillräcklig för naturliga slänter. I
ett nollalternativ är det aktuellt att förbättra släntstabiliteten inom sektion D-D och F-F vid
oförändrad markanvändning (Figur 7). Vid förändrändrad markbelastning orsakad av
förändrad verksamhet kommer stabilitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån även vara
nödvändigt för sektion E-E och H-H.
Behov av sanering från markföroreningar kommer inte bli behövas i större delen av
området om området används till industrimark eller naturmark, detta då gränsvärdena för
mindre känslig markanvändning (MKM) inte överskrids i de största delarna av området.
Viss sanering kan bli aktuell på specifika platser där föroreningshalten är högre, t.ex. vid
utfyllnader eller hårdgjorda ytor som är asfalterade med tjärasfalt med höga halter PAH.
Framförallt finns föroreningar >MKM inom den gamla industrikärnan (Figur 8). Vid
nyetablering av verksamheter i dessa delar behöver sanering ske. Beroende på typ av
verksamhet och placering kan fortsatta utredningar av markföroreningar bli aktuella.
Mölndalsån
Nollalternativet för Mölndalsån är att ån inte byggs om, undantaget normala drift- och
underhållsåtgärder. Det innebär att befintliga anläggningar, dvs ”Övre och Nedre damm”,
å-rännan och erosionsskydd rustas upp enligt gällande tillstånd.
Ur flödessynpunkt innebär detta, med hänsyn till redan idag bristande kapacitet, att
översvämning av området kommer inträffa mer frekvent med hänsyn till framtida
prognosticerade högre flöden till följd av ökad nederbörd. All framtida exploatering av
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området kommer att behöva anpassas till befintliga anläggningar och troligtvis kan
byggnation inte komma att ske i direkt närhet till ån med hänsyn till översvämningsrisken.
Skillnaderna mellan nollalternativet och huvudalternativ för åtgärderna i ån skiljer sig inget
nämnvärt ur naturmiljösynpunkt eftersom det i första hand är omdaningen av området
från industriområde till stadsmiljö som medför konsekvenser av betydelse för främst
fågellivet. Nollalternativet innebär att de biotopförbättrande åtgärderna nedströms
fabriksområdet, som föreslås för lax och öring, sannolikt inte kommer till stånd. Därtill
kvarstår svårigheterna för ålyngel att passera området till följd av höga
strömningshastigheter i å-rännan.
Inom industrikärnan fördröjs inte dagvattnet utan rinner över de hårdgjorda ytorna ner i
Mölndalsån och tar med sig de föroreningarna som finns på marken. Om
industriverksamheten utvecklas söder om Mölndalsån kommer det även här bli en större
andel hårdgjorda ytor. Vid nybyggnationer kommer krav ställas på dagvattenhanteringen
vilket kommer anpassa efter aktuella industrier.
Trafik
I nollalternativet kommer inte någon stor ökning av trafiken inom Forsåkerområdet ske.
Den möjliga trafiken som skulle gå i området kan vara kopplat till de möjliga verksamheter
som kan komma att startas inom området. Trafikbelastningen på Mölndals Bro kommer
vara fortsatt hög, med problem i form av köer under högtrafik.
Luft
Forsåker påverkas främst av luftföroreningar från E6/E20 och Västkustbanan. Vid ett
nollalternativ kommer trafiken fortsatt vara densamma på E6/E20 och Västkustbanan
som vid ett utbyggnadsförslag.
Trots ökad trafik på E6/E20 så kommer reningsförmågan hos fordonen till 2030 att ha
utvecklats så att utsläppen av direktemitterande partiklar kommer att vara lägre än i
dagsläget från bilar. Dock kommer troligtvis inte resuspension av partiklar att minska i
samma utsträckning. Med antagen trafikökning på E6/E20 kommer partikelhalterna att
öka i området till 2030.
Beräkningar visar att MKN för årsmedel, dygnsmedel och timmedel av kvävedioxid och
partiklar (PM10) klaras inom hela området med en beräknad trafikökning på E6/E20. Nya
beräkningar av luftkvalitet måste utföras om nya industrier ska anläggas enligt gällande
detaljplaner då utsläpp från eventuella industrier inte har tagits med i beräkningarna.
Om nya verksamheter utvecklas inom Forsåker kan utsläppen från de nya industrierna
öka på nivåerna inom området. Beroende på vilken sorts verksamhet som sker i området
och vilka utsläpps nivåer som tillåts.
Vid nollalternativet är risken stor att utsläppen skulle öka och luftkvalitén försämras då
området inte kommer att användas till bostäder. Luftkvalitén i ett bostadsområde ställs
det högre krav på än inom ett verksamhetsområde, vilket skulle göra att bevakningen och
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eventuella framtida åtgärder för luftkvalitén inte skulle vara lika omfattande som i ett
utbyggnadsförslag.
Buller och vibrationer
Forsåker påverkas främst av buller från E6/E20 och Västkustbanan. År 2040 kommer
troligtvis Götalandsbanan också trafikera järnvägen väster om Forsåker. Inga bostäder
kommer finnas inom området då området är industrimark, vilket inte kräver lika höga krav
som bostadsmark gör och omfattande bullerskyddsåtgärder har inte upprättats i
anslutning till järnvägen.
Kulturhistoria och arkeologi
För att befintliga industrilokaler ska kunna nyttjas av annan verksamhetsutövare och
verksamheter behöver renoveringar och eventuella anpassningar till nya processer
genomföras. Dessa kan i sig bidra till att den kulturhistoriska bilden ändras. Kommunens
kulturmiljövårdsprogram och gällande riksintresse för kulturmiljö kommer att påverka
utformning och nyttjande av byggnaderna även för industri. Nya industribyggnader kan
komma att upprättas vilket kan påverka riksintresset för kulturmiljö både positivt och
negativt, genom att vyer och stråk samt samband mellan Kvarnby och Forsåker
försvagas/förbättras, beroende på vilken form av industri som byggs och hur den anläggs
i området.
Naturfrågor
Konsekvenserna för naturmiljön kan, beroende på hur nollalternativ ser ut, bli väldigt
olika.
Om nya verksamheter startar, som kräver exploatering av nya industrilokaler inom
Forsåker, finns det behov av liknande utredningar och inventeringar som i
utbyggnadsförslaget, framförallt om grönområden påverkas. Utredningar/inventeringar
som skulle kunna vara aktuella är fåglar, fladdermöss, insekter, alléer, hålträd m.m.
Om exploatering och nya verksamheter fokuseras i de områden som redan är bebyggda,
kommer stora grönområden, så som äppelträdgården, kunna finnas kvar, vilka kan vara
viktiga för både för flora och fauna. Vissa utredningar kommer dock att behövas ändå,
beroende på vilken verksamhet som ska ske i området, t.ex. om bullrande verksamheter
kan komma att påverka arter.
Om inga nya verksamheter eller exploateringar sker i området kommer de äldre träden i
t.ex. äppelträdgården och djur och insekter bundna till dessa kunna bevaras som de är i
dagsläget.
Längs med Mölndalsån kan viss vegetation komma att försvinna oavsett vilken typ av
exploatering som kan komma att ske. Detta då släntstabiliteten längs med vissa delar av
ån inte är tillräckliga för dagsläget för naturliga slänter, så stabilitetsåtgärder kommer att
ske längs med ån. Dessa åtgärder innebär att vegetation som finns på slänterna kommer
tas bort under arbetet. Erosionsskydd kommer anläggas på vissa sträckor som till viss del
förhindrar att vegetationen växer tillbaka på slänterna.
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Risker
I ett nollalternativ kommer Forsåker vara industriområde. Om nya industribyggnader
anläggs nära järnvägen kommer skyddsåtgärder även krävas där, men om befintlig
bebyggelse bibehålls och används eller om ny industri upprättas i delar längre ifrån
järnvägen/E6 kommer inte samma risker föreliggas då avståndet till anläggningarna är
längre. Skyddsåtgärder kommer troligast inte behövas i samma omfattning som om
detaljplanen upprättas.
Sociala konsekvenser
I ett nollalternativ kommer området vara svårtillgängligt och oattraktivt för besökare, både
om ny industriverksamhet startar eller om området står oanvänt. Mängden grönområden
kommer vara högre än ett nollalternativ för besökare i de östra delarna, om inte nya
industrier anläggs där och industrikärnan kommer inte vara attraktiv som
rekreationsområde då det är ensligt och förfallet. Anledningarna för besökare till området
kommer vara som idag, eller färre i nollalternativet jämfört med idag.

7

Miljömål och riksintressen

7.1

Miljömål
Riksdagen har antagit nationella miljömål inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet
och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbart
på lång sikt och som ska ligga till grund för miljöarbetet i Sverige. Målen är nedbrutna till
regionala mål av länsstyrelserna och i kommunerna ska det finnas lokala mål eller
handlingsplaner för hur målen ska nås.
Miljömålen är en del av arbetet med hållbar utveckling. Målet om en hållbar utveckling
omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Miljömålen tydliggör den
ekologiska aspekten eller miljödimensionen i hållbar utveckling. En helhetssyn är
nödvändig för frågor som rör tillväxt, sysselsättning, trygghet och god miljö.
Av Sveriges 16 nationella miljömål bedöms främst målen Frisk luft, God bebyggd miljö,
Levande sjöar och vattendrag, Rikt växt och djurliv samt Giftfri miljö vara aktuella för
miljöpåverkan från detaljplanen i Forsåker.
Forsåker är idag påverkat av utsläpp till luft från trafik vilket gör att miljömålet Frisk luft
behöver beaktas. Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft innehålls enligt de utredningar
som gjorts men vissa delar av området bör bevakas för att inte överstiga MKN. I
projekteringen kan åtgärder som förbättrar luftkvalitén planeras in, t.ex. växtlighet och
friskluftsintag.
För att uppnå en God bebyggd miljö i Forsåkerområdet behöver de åtgärder som denna
MKB tar upp genomföras för t.ex. buller, risk och markföroreningar. Åtgärder för att
bevara områdets karaktär och kulturmiljö faller in under miljömålet för God bebyggd miljö.
Åtgärderna för markföroreningar gäller även för att uppnå miljömålet Giftfri miljö.
Miljömålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö uppfylls genom att marksaneringar minskar
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föroreningsgraden och åtgärder för buller och risk görs för att uppnå en acceptabel nivå.
Områdets kulturhistoriska miljö har i största möjliga mån bevarats och interagerats i den
nya stadsdelen.
Då Mölndalsån är en central del i planområdet är miljömålet Levande sjöar och
vattendrag viktigt. Detaljplanen innebär att Mölndalsån öppnas upp igen och återkommer
till ett mer naturligt flöde. Flera åtgärder görs i samband med byggnationen för att
förbättra förhållandena i vattendraget, vilket gör att miljömålet uppfylls.
Forsåker är ett område som idag innehar ett stort antal växter och djur som är rödlistade.
De parkmark/grönytor som föreslås som åtgärder i genomförda naturinventeringarna
kommer inte att kunna efterlevas med den föreslagna detaljplanplanen. Även med en
större park och bibehållen å-fåra kommer grönytan att förvandlas till en stadspark och
gångstråk och förutsättning för fågelliv förändras. Konsekvens på flora och fauna kommer
lokalt att bli stora vilket inte är i linje med miljömålet Ett rikt djur och växtliv. Ytterligare
naturinventeringar och utredningar kommer utföras under 2017 för att kartlägga
förekomst av naturvärden och kunna planera eventuella skyddsåtgärder.
7.1.1 Lokala miljömål
Mölndals Stad har tagit fram 20 lokala mål som ska genomsyra kommunens arbete och
vara genomförda till 2022. De som direkt berör detaljplanen är följande:
-

Nr 1. Utsläppen av växthusgaser i Mölndal ska uppgå till högst 2,9 ton CO 2ekvivalenter/invånare och år.
Detaljplanen möjliggör för ökat resande med cykel och kollektivtrafik,
vilket är positivt för miljömålet.

-

Nr 2. Halten kvävedioxid vid bostäder, skolor och förskolor ska i Mölndal inte
överskrida 60 μg/m3 luft fler än 175 timmar per år eller 20 μg/m3 luft som
årsmedelvärde.
Detaljplanen möjliggör för ökat resande med cykel och kollektivtrafik,
vilket är positivt för miljömålet. Delar som ej uppfyller miljömålet beskrivs
under avsnitt 4.4.

-

Nr 3. Halten partiklar (PM10) vid bostäder, skolor och förskolor i Mölndal ska inte
överskrida 15 μg/m3 luft som årsmedelvärde eller 30 μg/m3 luft som
dygnsmedelvärde.
Detaljplanen möjliggör för ökat resande med cykel och kollektivtrafik,
vilket är positivt för miljömålet. Delar som ej uppfyller miljömålet beskrivs
under avsnitt 4.4.

-

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

Nr 15. Alla invånare i Mölndal ha tillgång till minst ett grönområde inom 300 m.
Detaljplanen möjliggör närhet till grönområden för boende enligt
miljömålet.

-

Nr. 16. Det ska finnas bostadsnära odlingar i flera tätbebyggda områden i
Mölndal.
Inga specifika odlingsplatser är planerade inom detaljplanen. För att
uppnå miljömålet kan t.ex. odlingsmöjligheter föreslås på innergårdar.

-

Nr 18. Ingen ska bo i flerbostadshus med radonhalter över 200 Bq/m 3 luft som
årsmedelvärde.
I samband med de geotekniska undersökningarna har radongashalten i
porluft i friktionsjorden uppmäts. Mätvärdena motsvarade då
normalradonmark. Vid normalradonmark ska byggnader utföras
radonskyddade enligt Boverkets anvisningar, vilket gör att miljömålet
uppfylls.

-

Nr 19. Andelen personresor som utförs med cykel vara minst 12 % och med
kollektivtrafik minst 25 %.
Detaljplanen möjliggör för ökat resande med cykel och kollektivtrafik, vilket
är positivt för miljömålet.

7.2

Riksintressen
Riksintressen för befintlig väg och järnväg bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens genomförande. Riksintresset utgör en tillgång till den nya bostadslokaliseringen.
Den kommande Götalandsbanan som är ett framtida riksintresse kommer eventuellt att
gå bredvid området i väster eller i tunnel bredvid området i norr, denna bana bedöms
också kunna gynnas av områdets utveckling om en station anläggs vid område vilken
möjliggör en enkel pendling mellan Mölndal, Landvetter flygplats och Borås.
Riksintresset för kulturmiljön kommer att tas viss hänsyn till vid utbyggnad och nybyggnad
i området. För en stor del av byggnaderna har rivningslov redan erhållits. Om ytterligare
byggnader behöver rivas eller påverkas kommer kontakt tas med länsstyrelsen för
bedömning av påverkan på riksintresset. Utformningen av området kan gå väl ihop med
riksintresset för kulturmiljön förutsatt att utformningen integrerar Forsåker och Kvarnbyn
och genom att ett representativt urval av byggnader behålls för att inte tappa det
historiska sammanhanget.
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