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

Detaljplanen består av:
• Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser
Till detaljplanen hör:
• Illustrationskarta i skala 1:1000
•

Grundkarta i skala 1:1000 (finns på stadsbyggnadsförvaltningen)

•

Planbeskrivning (denna handling)

•

Fastighetsförteckning (finns på stadsbyggnadsförvaltningen)

•

Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco, 2017-04-11 MKB

Utredningar som utgör underlag för planförslaget:
•

Vibrationsmätning, WSP, 2013-11-18

•

Naturvärden och äpplen, Naturcentrum 2014-10-10

•

Arkeologisk undersökning steg 1, Statens historiska museer, 2015

•

Arkeologisk undersökning steg 2, Statens historiska museer, 2015

•

Detaljerad riskbedömning för detaljplan, Transport av farligt gods på väg och järnväg, WSP,
2015-01-28

•

Inventering fåglar, Ornis Pelagicus, 2015-06-17

•

Naturvärden och äpplen, underlag för planprogram, Naturcentrum AB, 2014-10-10

•

Papyrusområdet, Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering, Lindholm
restaurering, 2015-02-10 (revidering 2015-11-24)

•

Kollektivtrafikutredning Forsåker, Sweco, 2015-12-07

•

Dagvattenutredning, Structor, 2017-04-07

•

VA-Utredning, Structor, 2017-02-27

•

Forsåker Stadslivsstrategi, WSP, 2016-09-19

•

Stråk och flöden Forsåker, Spacescape, 2016-11-01

•

PM Markföroreningar inom Forsåker, Structor, 2016-12-12

•

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av blivande parkmark, Structor, 2017-02-19

•

Geoteknisk utredning Teknisk PM och MUR, ÅF, 2014-01-20

•

Brandskiss räddningsvägar, FSD, 2016-12-15

•

Trafikutredning, Atkins, 2017-04-10

•

Solstudier, Nyréns, 2017-02-09

•

Bullerutredning, WSP, 2017-04-05
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•

Översvämningsutredning, Sweco, 2017-03-22.

•

Social konsekvensanalys, ÅF, 2017-03-22

•

Detaljerad riskbedömning – farligt gods, WSP, 2015-01-28

•

PM Risk, Förslag på riskreducerande åtgärder, FSD, 2017-01-24

•

Parkeringsutredning, Trivector, 2017-04-07

•

Samutnyttjande parker och skolgård, Nyréns, 2017-02-15

Övriga handlingar:
• Vision 2.1, Mölndala Fastighets AB, 2012-06-13
•

Kvalitetsprogram, Nyréns, 2017-04-02 (finns på stadsbyggnadsförvaltningen)

•

Vision Mölndal 2022

6

Planens syfte
Bakgrund
Forsåker har i ett par hundra år varit plats för tillverkningsindustri, framför allt för tillverkning av
papper. Sedan papperstillverkningen upphörde 2005 har området stått mer eller mindre tomt men med
några delar uthyrda. Mölndals stad köpte marken 2009 och i oktober 2010 övergick ägandet till det
kommunala bolaget Mölndala Fastighets AB (MFAB). 2013 bildades ett konsortium av byggföretag
med syfte att genomföra utbyggnaden av stadsdelen.

Huvuddrag
På platsen för det gamla bruket planeras en helt ny stadsdel med boende, handel, närservice och
arbetsplatser. Målet är att skapa en stadsdel i en tät struktur med blandad bebyggelse och blandade
funktioner. Det är dock inte bara fråga om en enskild stadsdel, tanken är att projektet är en del i
utvecklingen av en tät och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals innerstad, Forsåker och
Kvarnbyn.
Västkustbanan och E6/E20 skär tvärs igenom Mölndal. Från Stadens sida finns en ambition att knyta
västra och östra Mölndal närmare varandra och minska de avskärande trafikledernas barriäreffekt.
Som ett led i en sådan utveckling planeras en ny bro, över E6/E20, mellan den kommande stadsdelen
Forsåker och de södra delarna av centrala Mölndal. Dessutom planeras en gång- och cykelbro mellan
Åbybergsgatan i Mölndals innerstad över till Forsåker. Via bron är det också tänkt att framtida perrong
för spårtrafik ska kunna nås. De nya broarna ska länka samman staden, avlasta Mölndals bro och säkra
en hållbar stadsutveckling. Projektet ska tillsammans de övriga projekten i stadskärnan förändra miljön
och förstärka kopplingarna till och omkring Mölndals bro. Samtidigt som närområdet kopplas upp mot
nya stråk, kortas vissa avstånd ned och stadskärnan kommer att upplevas mer sammanhållen.

Syfte
Syftet med detaljplanen är att bygga en ny del av centrala Mölndal som har en egen och unik identitet.
I Forsåkers identitet ingår bland annat industrihistorien och den forsande Mölndalsån. Inom stadsdelen
ska det finnas många olika funktioner och innehåll i byggnaderna. Det är också planens syfte att
möjliggöra en blandning av funktioner inom själva kvarteren för att lyckas uppnå en levande stadsdel.
Planen vill styra mot att områdets struktur byggs upp av slutna kvarter som innehåller en variation i
form, höjd och gestaltning. Kvarteren ges möjlighet att innehålla verksamheter, framför allt i
bottenvåningarna.
Planen syftar till att möjliggöra för en tätbebyggd stadsdel med kvalitativa ytor som kan samutnyttjas.
Planen hindrar därför inte att förskole- och skolgårdar tillgängliggörs för boende, besökare och de som
arbetar i området under kvällar och helger när de ändå står tomma. För förskoleverksamheterna
kommer en del av gårdsytan inte att ligga i direkt anslutning till lokalerna, utan bestå av ytor som
nyttjas gemensamt av flera förskolor. Förskolorna är i därför i planen placerade placerade på ett
maximalt om avstånd om 100 meter från en park.
En stor del av detaljplanen innehåller befintliga byggnader med stort kulturhistoriskt värde. Planen
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syftar till att dessa i möjligaste mån finns kvar och behandlas med varsamhet och att de utvecklas och
fylls med nya funktioner och verksamheter. På så sätt ges stadsdelen nytt liv men med respekt för det
gamla industriarvet.
Gatustrukturen i stadsdelen ska vara sammanhängande och möjliggöra att man kan röra sig på olika
sätt genom stadsdelen. Planen syftar också till att möjliggöra en bro över motorväg och järnväg för att
förbättra sambandet mellan östra och västra Mölndal samt för att avlasta den hårt belastade Mölndals
bro.

Behovsbedömning
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34 § ska en behovsbedömning utgöra underlag för beslut om
detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning
göras, bl.a. genom att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas.
En behovsbedömning för aktuellt planförslag finns framtagen. Till grund för behovsbedömningen
ligger en checklista för värdering av planförslagets konsekvenser. Planförslaget bedöms innebära
betydande miljöpåverkan och kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning
behövs för aktuellt planförslag. Miljökonsekvensbeskrivningen upprättas som en särskild handling.

Dokumenthierarki
I stadens arbete har ett antal övergripande styr- och visionsdokument tagits fram som har varit
styrande för framtagandet av planförslaget. De innehåller frågor av mer generell typ som i planarbetet
har brutits ned på en detaljplanenivå. Vidare finns även övriga handlingar som tagits fram specifikt för
detaljplanearbetet. De visar på faktiska lösningar eller konsekvenser av dessa lösningar och ger ett
avtryck på själva planförslagets utformning och innehåll.

Bilden redovisar dokumenthierarkin bland de dokument som ligger till grund för detaljplanen.
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Kvalitetsprogrammet, framtaget av Nyréns Arkitektkontor, beskriver en helhetsbild över stadsdelens
gator, platser och parker, samt bebyggelse, med tydligt fokus på det av oss alla upplevda offentliga
rummet. Syftet med programmet är att hålla ihop visionen och stadsbyggnadsidén när stadsdelen
utvecklas under lång tid och delas upp på flera detaljplaner och etapper. Programmet beskriver en
kvalitetsnivå och inriktning för gestaltning och innehåll som Mölndals Stad, MölnDala Fastighets AB
och byggherrekonsortiet enats om som grund för stadsutvecklingen.
Kvalitetsprogrammet kommer att fördjupas och kompletteras under planprocessen och färdigställs till
granskningsskedet. Programmet utgör underlag för planen och beskriver planförslaget men är ingen
formell del av planhandlingen. När detaljplanen är antagen kommer programmet ligga till grund för
fortsatt strategiskt arbete, projektering och genomförande inom projektet. Kvalitetsprogrammet
kommer att knytas till avtal om exploatering och genomförande mellan Mölndals Stad, MölnDala
Fastighets AB, byggherrekonsortiet och andra tillkommande genomförande aktörer.
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Plandata
Läge
Planområdet är beläget mellan Mölndals innerstad och Mölndals Kvarnby, men avskuret från
innerstaden av kommunikationsstråket E6/E20-Västkustbanan. Planområdet avgränsas i söder av en
industrifastighet och bostäderna utmed Kronogårdsgatan, i öster av bostadsbebyggelsen längs Norra
Forsåkersgatan och Brännåsvägen och i norr av Kvarnbyskolan och Störtfjället. Mot väster lämnas i
huvudsak en bredare remsa mot E6/E20 och Västkustbanan (planläggs i kommande detaljplan).

Areal och markägoförhållanden
Planområdet är ca 22 hektar stort. Huvuddelen av området ägs av kommunala MFAB medan allmän
plats och skolmark i ytterkanterna ägs av Mölndals Stad. I anslutning till Kvarnbygatan ägs viss mark
av Mölndalsbostäder och Frälsningsarmén. I norr ägs en mindre del av planerad gatumark av AB
Göteborgs Hyreshus.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår tydligare av den fastighetsförteckning som tillhör planen.

Ortofoto med plangräns.
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Tidigare ställningstaganden
Vision Mölndal 2022
År 2013 antog kommunfullmäktige i Mölndal dokumentet Vision 2022, där tre fokusområden för
staden slås fast. För dessa fokusområden har kommunfullmäktige antagit ett antal mål som sedan
tolkats och brutits ned till nämndmål av stadens olika nämnder och utskott. Nedan refereras
fokusområdena och några av de mål som på ett tydligt sätt berör utvecklingen i Forsåker.
-

-

Målet: En modig stad med en tydlig historia
o

Mölndal har en sammanhållen och unik stadskänsla där vi använder våra historiska
miljöer på nya spännande sätt. Det ska vara en tillgänglig, levande stad där människor
möts och upplever tillit och mångfald. Utvecklingen ska gå mot en tät, vacker och
sammanhållen stadskärna där Forsåker är en del tillsammans med Mölndals innerstad
och Kvarnbyn. Här utvecklas gemensamma mötesplatser där alla är välkomna och kan
uppleva ett livaktigt kultur- och fritidsliv. I stadskvarteren skapas ett blandat utbud av
bostäder, handel och nöjen som gör det trivsamt att vistas i Mölndal.

o

Fullmäktige har antagit målet att de som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva
den som sammanhållen, karaktäristisk och modern. Nämndmål utifrån detta är att
bostäder i stadskärnan ska ha en jämn fördelning av olika upplåtelseformer. Det
innebär en strävan efter att minst 30 % av de bostäder som nyproducerads i
stadskärnan ska vara hyresrätter. Vidare sägs att stadskärnan ska byggas tät och att
bottenvåningarna ska planeras så att de kan innehålla publik verksamhet. Strävan är
att i Forsåker och innerstaden åstadkomma minst 1,5 kvadratmeter bruttoarea per
kvadratmeter kvartersmark och att 50 % av uthyrbar yta som vetter mot allmän plats i
stadskärnan ska vara möjlig (efter enkel omdaning) att utnyttja för publik verksamhet.

Målet - Mölndal förstärker Västsverige
o

Detta innebär bland annat att staden skapar kreativa miljöer där människor från olika
bakgrunder möts och nya tankar föds. En hållbar stad där vi växer och mår bra.
Punkten inbegriper en utbyggnad av attraktiva bostäder som främjar en blandning av
människor och som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Den innebär vidare
att staden ska verka för en utveckling av Mölndal som är socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbar.

o

Kommunfullmäktige har här antagit målet att bostadsbyggandet ska öka och möta
kravet på en hållbar tillväxt. Forsåker ska här ses i ljuset av nämndmålet att staden ska
ha en befolkningstillväxt med 1,5 % per år. Ett annat nämndmål är att staden ska
planera för minskat bilberoende, vilket betyder att 77 % av alla nybyggda bostäder ska
ligga inom 400 meter från en kollektivtrafikhållplats med minst 15-minuterstrafik i
högtrafik. Det ska också finnas minst 20 % av respektive upplåtelseform (hyresrätt/
bostadsrätt/äganderätt) i respektive kommundel, vilket är fallet idag för centrala
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Mölndal. Fullmäktige har också slagit fast målet att de som vistas i Mölndal ska
uppleva ökad trivsel och trygghet i det offentliga rummet.
Denna detaljplan ligger i linje med stadens vision, vilket redovisas under rubriken Förändringar –
Gestaltning, bebyggelsetruktur och markanvändning. Planen reglerar inte upplåtelseformer. Enligt
konsortieavtalet och samverkansavtalet mellan Mölndals Stad och Mölndala Fastighets AB ska minst
25% av bostadsbeståndet i Forsåker vara hyresrätter.

Vision 2.1 Forsåker
Stadsutvecklingsuppdraget och uppgiften att utveckla Foråkersområdet ligger på det kommunala
bolaget Mölndala Fastighets AB (MFAB). Till projektet har man knutit 6 stycken bygg- och
projektutvecklingsföretag med vilka Mölndala agerar i konsortieform. Kommunfullmäktige godkände
2013-05-22 ett avtal som styr konsortiets arbete, vartill bilagan Vision 2.1 är knuten. Vision 2.1 är ett
inriktningsdokument framtaget av MFAB och finns under övriga handlingar. Visionen innehåller totalt
20 punkter varav de som är relevanta för planförslaget listas nedan:
-

Identitet
Blandstad och kvarter
Hög exploatering
Lokaler
Koppling till Mölndals bro och Mölndals innerstad
Offentliga miljöer
Trafik och flöden
Miljö och energi
Kollektivtrafik
Bilar och parkering
Cykelparkeringar
Järnvägen
Upplåtelseformer för bostäder
Mölndalsån
Park och lek
Byggnader och arkitektur

Hur planförslaget möter visionen finns att läsa under rubriken Förändringar – Gestaltning,
bebyggelsetruktur och markanvändning.

Översiktliga planer
I Mölndals översiktsplan från 2006 (ÖP06) anges markanvändningen verksamheter i Forsåker.
Detaljplaneföreslaget avviker därför från gällande översiktsplan. Kommunstyrelsen har fattat beslut
om att ta fram en ny översiktsplan och arbete med detta pågår.
En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mölndalsåns dalgång framtagen tillsammans med Göteborgs
stad antogs av kommunfullmäktige i Mölndals stad 2017-02-22. Enligt den fördjupade översiktsplanen
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
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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 den fördjupade översiktsplanen för området.

Detaljplaner
Planområdet berör följande gällande detaljplaner:
Detaljplan

Fastställd/
laga kraft

Huvudsakligt ändamål

SPL 967

1928

Industri

SPL 6842

1970

Handel

SPL 6980

1970

Industri
Kontor (Rudströmska)

SPL 7441

1980

Vattenområde (Mölndalsån)
Gata
Småindustri
Kontor

SPL 7638

1982

Gata

DP 1984/1

1984

Vattenområde

DP 1987/6

1987

Allmänt ändamål (Kvarnbyskolan)
Gata

DP 1988/13

1988

Småindustri
Parkering
Gata/gatuplantering

DP 1989/6

1989

Vattenområde
Industri

DP 2000/8

2000

Huvudgata
GC-väg

DP 2000/12

2000

Småindustri

DP 2001/6

2001

DP 2014/2

2014

Torg

DP 2015/5

2015

Huvudgata

Med undantag för detaljplanerna 2014/2 och 2015/5, har genomförandetiden gått ut för alla berörda
detaljplaner.
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Karta över gällande detaljplaner (se tabell ovan). Plangräns för aktuell plan i svart.
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Kommunala beslut i övrigt
Rivningar
Kommunstyrelsen godkände 2010-06-02 en rivningsplan för ett stort antal av de gamla
industribyggnaderna i området. Rivningsplanen som delvis grundade sig på en kulturhistorisk och
fastighetsekonomisk utredning utförd av NAI Svefa har senare reviderats och den nya rivningsplanen
godkändes av kommunstyrelsen 2013-10-30. Rivningslov erhölls från byggnadsnämnden hösten 2014
för större delen av byggnaderna. Ytterligare byggnader fick rivningslov 2015-05-06. Ett fåtal
byggnader omfattade av rivningsplanen kvarstår idag. Byggnadsnämnden (BN 33/2015) menar att
man generellt bör vara restriktiv med ytterligare rivningslov för industriområdets kärna så länge
detaljplanen för området inte är klar och det är redovisat hur man avser koppla området mot
riksintresset Kvarnbyn.
Program för detaljplan
Planprogram för Forsåker godkändes av kommunfullmäktige 2016-02-24. Denna detaljplan
överensstämmer med planprogrammets intentioner om en kvartersstad med kringbyggda kvarter och
ett påtagligt inslag av verksamhetslokaler i bottenvåningarna och en övergripande skala om fyra till
åtta våningar men med enstaka hus på upp till sexton våningar.
Programområdet är större än aktuellt planområde. Framför allt är det programområdets västra delar
som inte ingår i planområdet. Här råder osäkerheter kring framtida lösning för järnvägstrafiken vad
gäller spårutbredning och perrongutformning. Så snart klarhet kring dessa frågor nåtts, avser Mölndals
stad att påbörja detaljplanearbete för detta område. Villa Korndal med omkringliggande trädgård,
ingår inte heller i aktuellt planområde. Även området kring Kvarnbyskolan och brandstationen, ingick
i programområdet men inte i området för aktuell detaljplan då här finns vissa oklarheter inför en
planläggning.
Planbesked
Kommunstyrelsens planeringsutskott lämnade 2017-02-07 positivt planbesked till ägaren av
industrifastigheterna sydväst om planområdet och norr om Kronogårdsgatan. Tanken är att även detta
område ska utvecklas mot en stadsmiljö liknande förslaget för Forsåker, östra delen.

Mölndals miljömål
Mölndals stad har, med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen, antagit 20 lokala
miljömål som ska vara genomförda 2022. Några av dessa har mer bäring på utvecklingen i Forsåker än
de övriga:
1. Utsläppen av växthusgaser i Mölndal ska uppgå till högst 2,9 ton CO2-ekvivalenter/invånare och år.
2. Halten kvävedioxid vid bostäder, skolor och förskolor ska i Mölndal inte överskrida60 µg/m3 luft
fler än 175 timmar per år eller 20 µg/m3 luft som årsmedelvärde.
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.
4. Förekomsten av farliga ämnen i barns vardag ska minimeras.
15. Alla invånare i Mölndal ska ha tillgång till minst ett grönområde inom 300 m.
16. Det ska finnas bostadsnära odlingar i flera tätbebyggda områden i Mölndal.
18. Ingen ska bo i flerbostadshus med radonhalter över 200 Bq/m3 luft som årsmedelvärde.
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19. Andelen personresor som utförs med cykel ska vara minst 12 procent och med kollektivtrafik
minst 25 procent.
Hur väl planförslaget uppfyller miljömålen finns att läsa under rubriken KonsekvenserMiljökonsekvenser.

Kulturmiljövårdsprogram
Större delen av planområdet finns upptaget i Mölndals Stads kulturmiljövårdsprogram som området
”Papyrus”. För detta område anges att tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar ska utföras
varsamt och det anges att vissa byggnader bör bevaras.
En mindre del av planområdet överlappar kulturmiljöområdet Forsåker (ett område med en annan
avgränsning än utvecklingsområdet Forsåker). Även här ska tillbyggnader och ombyggnader utföras
varsamt och råd ges för placering av ny bebyggelse.
Vidare gränsar programområdet till ytterligare två områden i kulturmiljöprogrammet - Industrimiljön
Mölndals Kvarnby och Bostadsbebyggelsen Mölndals kvarnby.

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet Mölndalsån
Ett arbete pågår med ansökan hos mark- och miljödomstolen om vattenverksamhet enligt 11 kap.
Miljöbalken i Mölndalsån som berör planområdet. Sökande är Mölndala Fastighets AB och Mölndals
Stad. Ansökan avser bl a ombyggnad av dammar i området med nya vattenintag och ”bypassledningar” och rivning av befintliga betongmurar, flytt och ombyggnad av befintlig betongåränna,
byggande av ”Vattentorget” och ny bro vid den föreslagna Diagonalen.
Bakgrunden till de föreslagna åtgärderna är att möjliggöra den föreslagna utvecklingen av Forsåker.
Den naturliga å-fåran, som låg väster om betongrännan, fylldes igen och byggdes över för över 100 år
sedan. Dagens å-ränna är gammal och för trång. Området stod under vatten år 2006 på grund av
bristande avbördningskapacitet.
Planförslaget bygger på att ansökan blir beviljad och att ovanstående åtgärder kan genomföras. För
ansökan tas en särskild konsekvensbeskrivning av påverkan på naturvärdena fram.

Regionala planer
Planförslaget är helt i enlighet med GR:s strukturbild. Mölndal och Forsåker ligger i ett av
huvudstråken som leder in till regionens kärna. Huvudstråken utgör ryggraden och det är viktigt att
dessa stärks så att regionens alla delar blir långsiktigt livskraftiga.
Genom utveckling av Forsåkerområdet bebyggs ett stationsnära läge där det kan etableras handel,
arbetsintensiva företag eller serviceinrättningar vilket ger tillgänglighet för alla, ökar valmöjligheterna
för resande och därmed stärker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar regional utveckling.
Detaljplanen möjliggör bostadsbyggande i ett stationsnära läge med god kollektivtrafik vilket stärker
förutsättningarna för en uthållig tillväxt i Göteborgsregionen.
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Riksintressen
Kulturmiljövård
Planområdet berör i sin nordöstra del Mölndalsåns industriområde och Kvarnbyn som är av
riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresseområdet är en kvarn- och industrimiljö vid Mölndalsån,
vars kraftiga fall nyttjats för kvarndrift i större skala sedan medeltiden. Området har haft stor betydelse
för den tidigindustriella utvecklingen i Göteborgsregionen. Riksintresset uttrycks bland annat genom
Mölndalsåns fall, industribebyggelse främst från 1800-talets senare hälft, Götafors före detta
pappersbruk samt bostadsbebyggelse från 1700- och 1800-talet.

Rödskrafferat område visar riksintressets utbredning. Plangräns i svart.

Transportinfrastruktur
När det gäller transportinfrastruktur berör planområdet flera riksintressen.
Järnväg

Vad gäller järnväg är de befintliga riksintressena Västkustbanan och stationen Mölndal nedre belägna
väster om planområdet. Etappen Almedal-Mölnlycke av den planerade järnvägen Götalandsbanan, är
utpekad som ett framtida riksintresse. Framtida riksintressen är intressen med anläggningar på
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idéstadiet, med en genomförandehorisont fram till 2040, varför det för dessa är svårt att precisera
exakta markanspråk. Utredningsområdet för järnvägen täcker närliggande delar till planområdet,
framför allt i sydväst. Ett antal alternativ har presenterats inom detta utredningsområde. Bland annat
några med sträckning genom Knutpunkt Mölndalsbro (stationen Mölndals Nedre), som får
konsekvenser för den planerade stadsdelen.
Denna detaljplan har avgränsats så att den går att genomföra oberoende av alternativa val för det
framtida riksintresset Götalandsbanan. Delar av planområdet berör grön utredningskorridor vilket
behöver stämmas av med Trafikverket.

Grön skraffering, så kallade ”Alternativ Mölndal” visar utbredningen av utredningsområdet för
Götalandsbanan. Planområdesgränsen redovisas med svart streckad linje.
Väg

E6/E20, belägen väster om planområdet, klassas som riksintresse. Både E6/E20 och Västkustbanan
ingår i TEN-T (Trans European Transport Network) vilket är ett nätverk utpekat av EU som varande
av särskild internationell betydelse.
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Förutsättningar
Markanvändning
En stor del av området står oanvänd sedan bruket lades ned. I viss mån har de gamla lokalerna hyrts ut
på korttidskontrakt för industri- och lagerändamål samt i något fall kontor för kommunal verksamhet.
Områdets södra del utgörs av öppna ytor som nyttjats som odlingar och äppelträdgård för bruket. I den
nordöstra delen har funnits bostäder inrymda i en gammal arbetarbostad från mitten av 1800-talet och
utmed Kvarnbygatan finns kontor och verksamheter. Mellan Villa Korndal och Kvarnbygatan har
Frälsningsarmen lokal och i anslutning till denna ligger en större markparkering. Utmed
Kvarnbygatans norra sida sträcker sig ett garage som betjänar intilliggande bostadshus. Kring Gamla
torget, på andra sidan Kvarnbygatan, är några restauranger och mindre verksamheter samlade. I
närområdet norr om Kvarnbygatan ligger Kvarnbyskolan och bostäder, men också kontor, polishus
och brandstation samt ett hotell och kafé. Områdets västra del gränsar till storskaliga
kommunikationsanläggningar i form av vägar och järnvägar. I söder ansluter området till en
industrifastighet med tillhörande kontorsbyggnader och söder om Kronogårdsgatan tar ett område med
markbostäder vid. Öster om området ligger Kvarnbyns bostäder som tillsammans med bland annat
Gamla torget ingår i riksintresset för kulturmiljö.

Topografi och natur
De topografiska förutsättningarna är bitvis dramatiska med stora höjdskillnader, bland annat mellan
bruksområdet och Kvarnbygatan, men också mellan några av bruksområdets olika delar. Markytan
ligger som högst i områdets nordöstra del och sluttar från + 25 till som lägst cirka + 5 meter över
kartans nollplan. Området utgörs i öster av en tvådelad platå, där norra delen - Vedgården – är en stor
öppen och hårdgjord yta medan den södra är en grön trädgårdsliknande yta bevuxen med fruktträd, till
övervägande del äppelträd. I den nordost-sydväst riktade dalgången där Mölndalsån rinner är
industribyggnaderna koncentrerade. Denna del skiljer den östra platån från en svagt rundad kulle i
nordväst med Villa Korndal och dess omgivande parkliknande trädgård.
Mölndalsån är i sin nordöstra del påverkad med rännor och kajer och var före rivningar på en sträcka
överbyggd med hus varav bottenbjälklag kvarstår. I sydvästra delen har den istället behållit sin
naturliga sträckning och är omgiven av grönska.
En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för att beskriva miljökonsekvenserna
av planförslaget. Slutsatserna från MKB:n och planens förhållningssätt till naturvärdena redovisas
under avsnitt Parkytor och friytor samt under Konsekvenser. En naturvärdesinventering genomfördes i
planområdet under år 2014. Kompletterande naturvärdesinventeringar ska genomföras under våren
2017, bl.a. kommer fågel, fladdermus och alléer att inventeras. Resultaten samråds kring med berörda
parter och redovisas i granskningshandlingen. Resultatet av tidigare genomförd naturvärdesinventering redovisas nedan.
Växter
I samband med naturvärdesinventeringen från 2014 studerades underlag från Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, ArtDatabanken och Mölndals kommun. Totalt
avgränsades sju objekt med naturvärden. Av dessa bedömdes sex tillhöra klass 3 (påtagligt naturvärde)
och ett (Mölndalsån) tillhöra klass 2 (högt naturvärde).
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I planområdet finns två rödlistade trädarter: Skogsalm (Ulmus glabra), som finns spridd i hela
området, främst som sly och småplantor men enstaka större träd finns också. Ask (Fraxinus excelsior),
som finns spridd som yngre träd och småplantor i hela planområdet, grövre träd finns i en
skogsbevuxen sluttning öster om Mölndalsån nära befintliga industribyggnader.
Två rödlistade arter har tidigare observerats inom området: Bolmört (Hyoscamus niger) hittades i
området 1997. Detta bör troligtvis betraktas som en tillfällig förekomst av arten. Ädelmynta (Mentha x
gracilis) fanns i närheten av Rudströmska villan under 1990-talet, men tycks vara utgången där sedan
år 2000.
Vid Rudströmska villan, markerat som objekt 7 i kartan nedan, finns en gammal allé med grova
lövträd. Allén är biotopskyddad enligt Miljöbalken 7 kap, § 11, vilket betyder att dispens från
biotopskyddet krävs vid önskemål om t.ex. trädfällning. Allén består av ca 18 träd, främst lind och
hästkastanj, men även några tysklönnar och björkar.
Fågelliv
En inventering av fåglar inom planområdet har genomförts. Fågelinventeringen omfattar i huvudsak
Mölndalsån med strandbrinkar inom Forsåkerområdet, men även grönområden inom området, bl.a.
den gamla igenväxande fruktträdgården. Inventeringen påvisar att fågellivet är förhållandevis rikt,
särskilt i och vid åbrinkarna samt i den igenväxande gamla fruktträdgården. Förutom förekomsten av
fem rödlistade arter, gröngöling, Picus viridis (NT), hussvala, Delichon urbicum (VU), gråkråka,
Corvus cornix (NT), stare, Sturnus vulgaris (VU) och gulsparv, Emberiza citrinella (VU) förekommer
häckande och sannolikt även rastande strömstare och forsärla i Forsåkerområdet.
Fisk och djurliv i Mölndalsån
Mölndalsån utgör vandringsled och reproduktionslokal för lax och havsöring. Plats för reproduktionen
är belägen i den naturliga nedre delen av Mölndalsån inom Forsåker. Vandringen uppströms från
reproduktionsplatsen stoppas av dels en betongränna och därefter fallmiljön i Mölndals kråka. I den
nedre delen av ån har bäver identifierats.

Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområdena, genom
allemansrätten, samt bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. För området
gäller i dag inget strandskydd. Enligt 10 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken inträder
strandskydd när bl.a. en fastställd stadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och
bygglagen (2010:900). Strandskyddet inträder alltså automatiskt när gällande stadsplaner och
detaljplaner ersätts av en ny detaljplan enligt PBL. I Forsåkersområdet inträder ett generellt
strandskydd som omfattar hela Mölndalsåns vattenspegel och en zon om 100 meter på vardera sida om
Mölndalsån, i enlighet med 7 kap 13-14 §§ miljöbalken (1998:808).

Geotekniska förhållanden
Från berg i dagen i öster ökar jorddjupet åt väster och uppgår där till över 50 m. Inom stora delar av
området finns utfylld jord av skiftande beskaffenhet och mäktighet. De naturliga jordlagren består
överst av 1 till 4 m svämsediment, i huvudsak siltig sand med en avtagande mäktighet åt söder. Under
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svämsedimenten finns lera med varierande mäktighet som vilar på ett lager friktionsjord på berg.
Svämsedimentens mäktighet avtar åt söder, och leran är där överst utbildad som torrskorpa. Inom
Mölndalsåns övre delar minskar lerlagrets mäktighet eller leran saknas helt. I anslutning till ravinbotten kan berg i dagen förväntas framträda eftersom ån har eroderat sig ner genom jordlagren.
Sensitiviteten i leran varierar och är som störst i de centrala delarna. Den odränerade skjuvhållfastheten varierar inom området både i plan och med djupet. 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.
De hydrogeologiska förhållandena är relativt komplexa inom området. I huvudsak sker en
grundvattenströmning från de mer högbelägna delarna närmast fastmarksområdena i öster ned mot
Mölndalsåns dalgång i väster. Dock har Mölndalsåns fåra inom de övre delarna i nordost en
dränerande effekt eftersom ån har skurit sig ned genom sedimenten till underliggande
friktionsjordlager (PM Geoteknik, ÅF, 2016-12-13).
I den geotekniska utredningen har tre sektioner har valts för stabilitetskontroll av områdets slänter.

Sektionsindelning utifrån stabilitetsberäkningar (PM Geoteknik, ÅF, 2016-12-13).
Slänterna är inom sektion D-D är relativt branta vilket medför att beräknad säkerhetsfaktor inte är
acceptabel. För att säkerheten mot skred ska bli tillfredställande måste schaktningsåtgärder genomföras.
Sektion E-E representerar en brant erosionsslänt ned mot Mölndalsåns åfåra och det i huvudsak
utfyllda planet närmast öster om ån. Inom området finns högsensitiv lera. Släntstabiliteten inom detta
område kan betecknas som tillfredställande för nuvarande förhållanden. Vid förändrade belastningsförhållanden eller vid schaktarbeten vid släntfot måste åtgärder utföras för att säkerheten mot skred
ska bli tillfredställande.
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Sektion H-H representerar en långsträckt slänt i östvästlig riktning svagt sluttande ned mot Mölndalsåns åfåra. Beräkningarna visar att säkerheten mot skred är tillfredställande vid en tillståndsbedömning
av befintliga förhållanden Vid nu utförd tillståndsberäkning har en ytlast motsvarande 5kPa medräknats. Detta innebär att ingen ytterligare höjning av markbelastning eller marknivåer kan förutsättas.
Som komplettering till den fördjupade stabilitetsutredningen har även lokalstabiliteten kontrollerats i
sektion F-F, belägen inom områdets västra del. Befintligt erosionsskydd behöver kompletteras eller
byggas om. Släntstabiliteten på östra sidan, innerkurvan, är enligt utförda beräkningar inte helt tillfredställande. Slänten är både brant och för hög. Dock bedöms verklig säkerhet mot skred vara något
högre än redovisad, då murens stabiliserande effekt ej har medtagits i utförd beräkning. Uppgifter om
murens konstruktion och grundläggning saknas.

Grön ring illustrerar den ungefärliga lokaliseringen av högsensitiv lera/kvicklera.

Förorenad mark
Förorenad mark inom föreslagen kvartersmark
Det har bedrivits industriell verksamhet i Forsåker i mer än 200 år. Sedan den industriella
verksamheten på Forsåker upphörde har saneringar av tre mindre delområden genomförts och flera
undersökningar och utredningar tagits fram. De föroreningar som utifrån den historiska verksamheten
kan förväntas förekomma i förhöjda halter i marken inom området idag är de som oftast förekommer i
fyllnadsmassor i stadsmiljö, d.v.s. tungmetaller som bly, koppar och zink samt tjärämnen som PAH.
De miljötekniska undersökningarna visar att föroreningsnivån är relativt låg och att föroreningarna är
knutna till ytliga fyllnadsmassor. Föroreningsnivåerna i befintliga byggnader kommer att behöva
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inventeras oavsett vilken markanvändning som tillåts (PM Markföroreningar inom Forsåker, Structor,
2012-12-12).
Förorenad mark inom föreslagna parkområden
Structor Miljö Väst AB har utfört en kompletterande miljöteknisk undersökning av markområden som
planeras bli parkmark i framtiden (Structor, 2017-02-19). Undersökningen visar att föroreningshalterna i befintlig mulljord inom de båda parkmarkerna är låga och understiger eller ligger i nivå med
de mätbara åtgärdsmålen, se avsnittet Konsekvenser - miljökonsekvenser. I djupare liggande
fyllnadsmassor med inslag av fast avfall är föroreningshalterna högre och överstiger ställvis de
mätbara åtgärdsmålen för ytlig jord (0-1 m).

Tolkad föroreningssituation inom Forsåkersområdet. (PM Markföroreningar inom Forsåker, Structor,
2012-12-12).
•

Miljö- och hälsorisker
Påvisade föroreningar i marken inom större delen av området bedöms sammantaget innebära
små eller obetydliga risker för människors hälsa och miljö vid en förändrad markanvändning.
Tjärasfalten och de mäktigare fyllningarna inklusive kvarlämnade föroreningar vid det s k
Syratornet i södra delen av området bedöms innebära större risker. Aktuella föroreningar är
inte flyktiga eller lösliga i vatten utan innebär enbart risker vid direkt kontakt. Det innebär
således att man med konventionella markarbeten enkelt kan vidta de åtgärder som behövs
genom att schakta ur förorenade massor och/eller täcka dem så att långsiktigt robusta barriärer
som motverkar exponering skapas (PM Markföroreningar inom Forsåker, Structor, 2012-1223

12). Odling får ske i de planerade parkområdena även utan åtgärder avseende markföroreningarna (Kompletterande miljöteknisk markundersökning av blivande parkmark, Structor, 201702-19).
Hälsobaserade åtgärdsmål
Under 2015 studerade ÅF Forsåkersområdet med syfte att utarbeta förslag till hälsobaserade och
mätbara åtgärdsmål för ytlig jord (0-1 m) och djup jord (>1 m) inom kommande bostadsmark,
parkmark samt verksamhetsområden inom Forsåker. Den fördjupade riskbedömningen påvisade ett
behov av riskreduktion inför exploatering.
Föreslagna övergripande mål:
•

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

•

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

•

Skydd av markmiljön ska säkerställas för respektive markanvändningstyp och djup.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Antal markanvändningstyper inom området ska begränsas till följande: bostadsmark av
stadskaraktär samt verksamhetsområden inklusive gatumark och parkmark.

Hur åtgärdsmålen uppnås beskrivs under rubriken Konsekvenser - Miljökonsekvenser.

Fornlämningar och kulturhistoria
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns på platsen, men fornlämningar kan inte helt uteslutas då området är
utbyggt under en lång tid med olika överlagringar. En arkeologisk utredning steg 1 är utförd för
merparten av planområdet av Statens historiska museer, arkeologiska uppdragsenheten, enligt
länsstyrelsebeslut 2014-01-14. Inga synliga fornlämningar påträffades men sex delområden
identifierades 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.
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Delområden arkeologisk utredning.
Efter beslut av länsstyrelsen 2015-08-17 har arkeologisk utredning steg 2 genomförts av frilagda ytor
inom delområde 1 och 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, se karta på
nästföljande sida, som inte ingick i utredningen. Om området kring villan bebyggs bör även denna
utredas vidare.
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Schaktplan från utredning steg 2 inom Delområde 1 och 2.

Bruksområdet
Den koncentrerade kvarn- och industrimiljön vid Mölndalsån, vars kraftiga fall nyttjats för kvarndrift i
större skala sedan medeltiden, har haft en stor betydelse för den tidigindustriella utvecklingen i
Göteborgsregionen. Kulturvärden i landskapet är Mölndalsåns fall och industribebyggelsen med
tillhörande bostadsbebyggelse.
Tidigare pappersbruk, liksom omgivande områden i öster och nordost är utpekade i Mölndals stads
kulturmiljöprogram. Mölndals Kvarnby är också utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Då
riksintresset fastlades hängde avgränsningen samman med pappersbrukets pågående verksamhet,
kopplingen mellan pappersbrukets industrimiljö och bebyggelsen i backen och längs ån anses idag
central för att tydliggöra historien. Bostäderna i Kvarnbyn uppstod då bruksarbetarna tilläts bygga där
på ofri grund. Byggnaderna bär dessutom var för sig på berättelser som är viktiga för att förstå
sambanden.
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Mölndals bruk 1894 (bild öster om planområdet). Fotokälla: Mölndals stadsmuseum
Villa Korndal nordväst om planområdet ingår inte i planområdet men har stort kulturhistoriskt värde
kopplat till det gamla bruket. Även Kvarnbyskolan norr om planområdet har kulturhistorisk betydelse
och är en tydlig representant för 1920-talsklassisismen. Den intilliggande brandstationen kom till på
1950-talet. Byggnadernas värden beskrivs kortfattat i planprogrammet.
Enligt Mölndals Stads kulturmiljövårdsprogram utgör den industrihistoriska utvecklingen,
Mölndalsån, f.d. personalbostäder och naturstensmuren samt smidesjärnstaketet mot Kvarngatan
viktiga karaktärsdrag i det aktuella planområdet.
Befintlig bebyggelse
Bebyggelsen i det gamla bruket är i stor utsträckning präglad av områdets långa historia med
papperstillverkning. Huvuddelen av byggnaderna är grupperade kring industrins produktionsstråk
kring själva ån, där de bildar täta rum och närmast stadsliknande gränder. Den här delen av området
har vuxit fram under lång tid och dess behovsstyrda om- och tillbyggnad har resulterat i ett kollage
som varierar stort i såväl skala som färg, form och material. Bebyggelsen präglas av eftersatt
underhåll.
Hela bruksområdet och dess byggnader beskrivs mer utförligt i utredningen Papyrusområdet,
Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering, 2015-02-10, Lindholm restaurering
(revidering 2015-11-24).
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Området har under lång tid varit avstängt för allmänheten. Allmänheten har därför endast kommit i
kontakt med några dominerande byggnader i randzonen, så som den uppskjutande byggnad 6 vid
Kvarnbygatan, Collorithallen utmed Nämndemansgatan samt den höga skorstenen. En stor del av
dessa är nu rivna. Befintlig bebyggelse utgörs nu därför av något tiotal byggnader i industrikärnan
invid ån.

Service
Kring Gamla torget, på andra sidan Kvarnbygatan, är några restauranger och mindre verksamheter
samlade. Norr om planområdet vid korsningen Störtfjällsgatan-Kvarnbygatan finns en närlivs. Inom
själva planområdet saknas service idag. Nordost om planområdet finns caféer, restauranger, butiker
och Mölndals stadsmuseum i den gamla kulturmiljön kring Kvarnbyfallen.
I Mölndals innerstad, 250 m från planområdets nordvästra gräns, finns ett stort utbud av kommersiell
och offentlig service, bibliotek, sjukhus, parker m.m. De kommersiella delarna av Mölndals innerstad
är under utveckling och serviceutbudet väntas växa.
I centrala Mölndal med omnejd finns ett flertal grundskolor. Glasbergsskolan (F-6) ligger i tätortens
östra del ca 1 km från planområdet. Kvarnbyskolan (åk 7-9) ligger direkt norr om planområdet.
Närmaste förskola är Ryets förskola, ca 500 m öster om planområdet.
Lekplatser finns norr om planområdet vid Kvarnbyskolan samt i Kvarnbyn öster om planområdet.

Trafik och tillgänglighet
Tillgänglighet till och inom området
Områdets slutenhet, med endast ett fåtal entréer mot omvärlden har gjort det till en barriär i
stadslandskapet och i dagsläget färdas bara trafik knuten till verksamheterna inne i
området. De interna vägar som finns är inte av någon högre kvalitet. Avgränsningen mot omvärlden
utgörs av tegelmur mot Kvarnbygatan, staket skyddar inre industrilandskapet och lämnar grönytor
öppna mot söder. Spårområdet och E6/E20 med omfattande trafik, samt lokala huvudgator kring
området innebär utmaningar i form av bland annat buller. Den enda nuvarande öst-västliga
förbindelsen utgörs av Mölndals bro som är relativt hårt belastad med biltrafik. Närheten till det
övergripande vägnätet och kollektivtrafiken är samtidigt en tillgång ur mobilitetssynpunkt.
Biltrafik
Nämndemansgatan och Kvarnbygatan är två trafikerade gator inom planområdet. Här trafikerar
dagligen ca. 7 000 respektive 13 000 fordon. Gatorna har 7-9 meter breda körbanor.
Gång- och cykelstråk
Gatorna som omger Forsåkersområdet idag har gång- och cykelbanor av god kvalitet,
undantaget vissa punkter längs Kvarnbygatan. Utmed Kvarnbygatan går ett gång- och cykelstråk på
den södra sidan och ett gångstråk på den norra. I öster är gatornas lutning upp mot 11%, vilket gör
cyklingen mindre attraktiv där. Längs Nämndemansgatan går en plan gång- och cykelbana längs den
östra sidan av gatan. Framkomligheten är god men bullernivån är hög på grund av den intilliggande
järnvägen samt E6/E20.
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Kollektivtrafik
Vid den regionala knutpunkten Mölndals bro finns hållplats för pendeltåg, spårvagn, stombuss,
expressbuss samt flera övriga busslinjer. Hållplats för expressbuss finns även vid Mölndals
stadsmuseum. Hållplats för buss 751 finns vid Gamla torget. Söder om området på Nämndemansgatan
finns hållplatser för bussar från Kållered/Lindome med fortsatt trafikering via knutpunkten till centrala
Göteborg. På Kvarnbygatan finns hållplatser för bussar från östra Mölndal med fortsatt trafikering via
knutpunkten till Frölunda.
Förberedelse för ny järnväg
Just nu pågår ett nationellt arbete (Sverigeförhandlingen) för att skapa höghastighetsjärnväg i Sverige
där tåg ska gå mellan Göteborg och Stockholm på två timmar. En del i satsningen är Götalandsbanan
och en möjlighet att få till en helt ny tågstation i Mölndal. Trafikverket arbetar med en lokaliseringsutredning för sträckan Almedal/Mölnlycke. I utredningen finns både alternativ via Mölndals Nedre
station och alternativ som inte passerar Mölndal. För alternativ via Mölndals Nedre behövs utbyggnad
av fyra spår fram till Mölndal samt två vändspår för Västlänken vid Knutpunkt Mölndalsbro, vilket ger
Mölndal förutsättningar att få regionens näst största järnvägsstation.
Kapacitetsutredningen visar på behov av sex spår och tre plattformar. Utbredningen av spårområdet är
ännu under bearbetning. Beslut om lokalisering och utbyggnad av de berörda järnvägarna fattas av
Regeringen. Oavsett vad som beslutas avseende lokaliseringsutredningen tar planarbetet i Forsåker
höjd för utbyggnad av järnvägsanläggningen enligt alternativ Mölndal, för att säkra framtida möjlighet
att bygga ut järnvägsanläggningen för fler spår österut och/eller söderut.
Varken järnvägsplan eller vägplan bedöms krävas för att möjliggöra utbyggnaden av planområdet.
Parkering
Inom området finns det idag parkeringsytor för tidigare och befintliga verksamheter. Vid planeringen
för omvandling av området gäller Mölndals stads parkeringspolicy, antagen av kommunfullmäktige år
2016. Parkeringstalen i policyn har använts vid beräkning av efterfrågad bil- och cykelparkering inom
planområdet. Forsåker ligger i en zon som karaktäriseras av mycket god tillgång till kollektivtrafik,
lågt bilinnehav, närhet till service och målpunkter och höga markvärden. Denna zon har de lägsta
parkeringstalen för bil. Parkeringstalen för cykel är samma i alla zoner.

Teknisk försörjning
Inom området finns ett ledningssystem för teknisk försörjning som betjänat bruket. Dessa ledningar
förutsätts endast i undantagsfall kunna användas i framtiden, istället måste i stort sett alla system för
teknisk försörjning nyanläggas.
Vatten och avlopp
Kommunala VA-ledningar för dricksvatten och spillvatten finns i angränsande områden. Dessa är
förlagda i Nämndemansgatan, Kvarnbygatan, Norra Forsåkersgatan, Brännåsvägen samt Kronogårdsgatan.

Dagvatten
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I princip hela planområdets dagvatten- och avledningssystem avvattnas till Mölndalsån som rinner
från Stensjön öster om planområdet. Nedströms mynnar Mölndalsån i Göta älv.
Mölndalsån delar av området i två delar och rinner på diagonalen från nordost till sydväst genom
planområdet innan den går under Västkustbanan samt väg E6/E20. Mölndalsån är i dagsläget delvis
kulverterad genom området och har tidigare varit överbyggd av numera rivna fabriksbyggnader. För
de centrala delarna av planområdet är ån rätad och fåran består av stensatta sidor. I västra delen av
planområdet har ån ett meandrande lopp med branta bevuxna slänter.
Tillrinningen till Mölndalsån genom Forsåkersområdet sker i huvudsak från de bebyggda och
höglänta bergspartierna i öster och nordost. Mölndals Stad har befintliga kommunala
dagvattenledningar i ytterkanterna av planområdet. Vid flöden som uppstår utöver vad de befintliga
dagvattenledningarna är dimensionerade för avleds dagvatten på markytan.
Se även avsnitten Förorenad mark och Geoteknik.
Fjärrvärme/Fjärrkyla
Fjärrvärmeledningar finns i Nämndemansgatan, Kvarnbygatan samt Kronogårdsgatan och försörjer
angränsande områden. Det finns inga ledningar för fjärrkyla inom eller i direkt anslutning till området.
El och tele
El-, tele- och optokablar finns utbyggt i angränsande områden och inom området.
Gas
En regulatorstation för gas fanns tidigare vid Privatvägen, men den har nu tagits bort.

Störningar och risker
Buller
Planområdet exponeras för buller från framför allt E6/E20 och Västkustbanan, men Kvarnbygatan och
Nämndemansgatan bidrar också till ljudmiljön. Enligt den framtagna bullerutredningen (WSP, 201704-05) skulle ekvivalentnivån överskrida riktvärdet 55 dBA vid fasad på de flesta byggnader om
området byggs ut. 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. En förutsättning för en god bebyggd miljö på platsen, är alltså att
bebyggelsen anpassas till bullersituationen, vad gäller utformning, placering och användning.
En bullerutredning med förslag till åtgärder kopplade till bullerproblematiken har upprättats för
detaljplanen. Se vidare under avsnittet Förändringar/Störningar och risker.
Vibrationer
Planområdet påverkas av vibrationer från tågtrafik på Västkustbanan. Vibrationer från tågtrafiken har
mätts och risken för skadedrivande och komfortstörande vibrationer i planerad bebyggelse har
bedömts. Resultatet, som redovisas i en särskild utredning, pekar på att komfortvibrationsnivåerna är
låga till mycket låga, varför vibrationer inte utgör något hinder för planerade bostäder. En registrering
finns på över 0,4 mm/s rms, vilket är riktvärdet för nybyggnation i närområdet av järnväg. Noteringen
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0,41 mm/s rms skedde i en punkt 50 meter från spår. Övriga mätpunkter har komfortnivåer under 0,4
mm/s rms. Vid nyproduktion med tyngre konstruktioner i betong samt grundläggning som krävs för
dessa konstruktioner förväntas uppmätta vibrationer bibehållas alternativt minska på grund av
masströghet. Utredningen visar hur utbredningen av vibrationsnivåerna tydligt avtar med avståndet till
spår. Samtliga mätpunkters vibrationsamplituder underskrider med marginal den nivå där skador i
byggnader uppkommer.
Radon
Enligt Mölndals stads kartläggning ligger Forsåker i ett område med normal till låg radonhalt. I
samband med de geotekniska undersökningarna har radongashalten i porluft i friktionsjorden
uppmätts. Mätvärdena motsvarade då normalradonmark. Vid normalradonmark ska byggnader utföras
radonskyddade enligt Boverkets anvisningar. Ett radonskyddat utförande innebär att golv och väggar
ska göras täta mot marken.
Risk från farligt gods
Enligt Trafikverket bör ny bebyggelse generellt inte tillåtas inom ett område på 30 meter från en
järnväg. Ett sådant avstånd ger utrymme för underhållsåtgärder och eventuella räddningsinsatser om
det skulle ske en olycka. Det medger också en komplettering av riskreducerande åtgärder vid en
förändrad risksituation. Influensområdet för risker kan vara betydligt större än 30 meter, och enligt
Trafikverket bör risker identifieras och beskrivas med stöd av en riskanalys för nyexploatering inom
150 meter från järnvägen. Analysen ska visa hur risken påverkar planområdet och vilka åtgärder som
behövs för att minska risken.

För Forsåkersområdet har en detaljerad riskbedömning (WSP, 2015-01-28) och en riskanalys, PM
Risk, Förslag på riskreducerande åtgärder (FSD, 2017-01-24), tagits fram.
Enligt riskutanalysen har följande riskkällor har identifierats för planområdet:
-

Transporter av farligt gods (E6/E20 och Västkustbanan)

-

Mekanisk skada vid urspårning (Götalandsbanan)

Riskbedömingen utgår från ett avstånd på 30 meter mellan järnvägens yttersta spår och
verksamhetsbyggnader, medan riskanalysen utgår från ett avstånd på 24 meter. Utredningsområdet för
Götalandsbanans utbyggnad utgörs av en cirka 80 meter bred zon som löper längs med
Västkustbanans östra sida, och omfattar därmed en del av planområdet i Forsåker. På Götalandsbanan
förväntas inget farligt gods transporteras eftersom banan inte projekteras för godstrafik. Dock kan
urspårningar på banan innebära mekanisk skada då urspårande vagnar lämnar banområdet och träffar
människor eller byggnader. Urspårade vagnar hamnar normalt inom avståndet 15 meter från spår.
Inga Sevesoanläggningar eller andra farliga verksamheter har identifierats i planområdets närhet.
Se vidare under avsnittet Förändringar/Störningar och risker.

Risk för höga vattenstånd
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Mölndalsån rinner igenom området, delvis under pappersbrukets gamla byggnader. Höga vattenstånd i
Mölndalsån har historiskt varit ett problem, flödet varierar stort och kan ibland överstiga 25 kubikmeter per sekund. Under översvämningen år 2006 steg Mölndalsån långt över sin fåra och vatten
ansamlades på marken och rann in i byggnader. Översvämningsutredningen (Sweco, 2017-03-22)
rekommenderar att området, i enlighet med Svenskt Vattens anvisningar, ska anpassas till minst ett
100-årsregn med en klimatfaktor på 25 % för att undvika att skador på byggnader uppstår. För att
anpassa höjdsättning och placering av byggnader, har avrinningen över markytan vid skyfall studerats,
se vidare i avsnittet Förändringar-Teknisk försörjning - Dagvatten.
Mölndalsåns nedre del, på sträckan från Forsåker till utloppen i Göta älv, påverkas av vattenståndet i
Göta älv, som i sin tur styrs av havets vattennivå. Översvämningsutredningen (Sweco, 2017-03-22)
visar att Göta älvs vattenstånd i dagsläget inte påverkar översvämningsrisken inom planområdet. I ett
långsiktigt framtida scenario, med en permanent högre vattennivå i havet, kan dock påverkan ske även
inom Forsåker om inga åtgärder vidtas. Det pågår idag planering av åtgärder i Göteborg och Mölndalsåns vattensystem för att säkra både Göteborgs och Mölndals stad mot stigande havsnivåer.
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Förändringar
Stadsdelens bebyggelsestruktur, karaktär och gestaltning illustreras i en strukturplan och beskrivs
utförligt i ett separat kvalitetsprogram, framtaget av Nyréns Arkitektkontor, med syfte att hålla ihop
visionen och stadsbyggnadsidén när stadsdelen utvecklas under lång tid och delas upp på flera
detaljplaner och etapper.
Kvalitetsprogrammet beskriver en helhetsbild över stadsdelens gator, platser och parker, samt bebyggelse, med tydligt fokus på det av oss alla upplevda offentliga rummet. Programmet beskriver en
kvalitetsnivå och inriktning för gestaltning och innehåll som ska utgöra en grund för stadsutvecklingen. Det kommer att knytas till avtal om exploatering och genomförande mellan Mölndals Stad,
Mölndala Fastighets AB, Byggherrekonsortiet och andra tillkommande genomförande aktörer.

Karta från kvalitetsprogrammet. Illustration av planområdets stråk och noder.
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Karta från kvalitetsprogrammet. Illustration av platser som är en viktig del i områdets identitet.

Gestaltning, bebyggelsestruktur och markanvändning
Gestaltning av ny bebyggelse
Inom det aktuella planområdet möjliggörs cirka 2 400 nya bostäder. Ny bebyggelse i planområdet
föreslås uppföras som kringbyggda kvarter med en sida om ca 60 m och de flesta med öppningar mot
ån och gränder. Byggnadernas höjder föreslås variera mellan fyra och åtta våningar med enstaka högre
byggnader på upp till 16 våningar. Bebyggelsestrukturen är utformad så att i princip alla kvarter har
minst en sida som vänder sig mot en park, en platsbildning eller forsen.
Längs forsen finns två högre punkthus om 16 våningar. De kompletterar strukturen med en högre
bebyggelsesort och ger tydliga orienteringsmärken i stadsdelen. Längst i öster möter kvarteren
befintlig villabebyggelse. Dessa kvarter har en öppnare struktur med gavlar mot Brännåsvägen och
fyra våningar för att förhålla sig till befintlig bebyggelse.
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Strukturplan/Illustrationskarta för Forsåkersområdet, framtagen av Nyréns Arkitektkontor, 2017-0316. Röd linje illustrerar planområdesgränsen.

Kvalitetsprogrammets viktigaste principer för ny bebyggelse har lyfts in på plankartan som planbestämmelser för att säkerställa planens intentioner och bebyggelsens gestaltningsmässiga ambitioner.
Nedan beskrivs syftet med några av planbestämmelserna:
Högsta byggnadshöjd i meter som gäller för angiven procent av byggnadsarean

Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra en frihet i fördelningen av byggnadsvolymer inom nya
bebyggelsekvarter. Varje angiven byggnadshöjd är knuten till en procentandel av byggrätten som
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maximalt får bebyggas med den angivna byggnadshöjden. Beakta att riktlinjer för högsta bullernivåer
och solljuskrav enligt BBR ska tillgodoses Även dagsljuskravet måste beaktas. I fortsatt planarbete bör
kvarteren utredas mer i detalj för att säkerställa att föreslagna byggnadshöjder är en ändamålsenlig
form av reglering för detaljplanens syften.
a

Största takvinkel i grader

Förekommer i delar av planområdet och syftar till att begränsa skuggningspåverkan på befintlig
bebyggelse genom en begränsning av takvinkeln. Taklandskapet ska varieras inom kvarteren mot
öster. Genom planbestämmelser för största tillåtna takvinkel finns olika förutsättningar för takens
utformning i olika delar av planområdet, beroende på förhållande till omgivningen.
v1 - 0

Kvarterets byggnader ska utföras trappande med GATA3 lutning. Hela kvarterets längd mot
GATA3 ska delas in i minst angivet antal fasadlängder. Se illustration 1 på plankartan.

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att bebyggelsen anpassas till de kraftiga sluttningar som
förekommer i planområdet. Bestämmelsen används i kombination med v5 (se nedan). Illustrationen på
plankartan syftar till att beskriva innebörden av ”trappande”. Syftet med bestämmelsen är vidare att
säkerställa en visuell uppdelning av kvarterets volymer längs sluttande gator i planområdet
Byggnader i användningsgräns mot GATA1 ska utföras sammanbyggda längs hela användningsgränsen.
Genomgående öppningar från GATA1 till gård medges ej.

Syftet med bestämmelsen är att åstadkomma gaturum med en god orienterbarhet och en tydlig
uppdelning mellan offentligt och privat. Detta bidrar till att gator, torg och parker upplevs som
allmänna och för allas bruk, både boende och besökare, medan gårdar är privata vilket bidrar till en
social gemenskap i den närmaste miljön.
Byggnader i användningsgräns mot GATA2 ska utföras sammanbyggda längs hela användningsgränsen.
Genomgående öppningar från GATA2 till gård medges enbart i form av portiker med en maximal bredd av
10 m och en maximal höjd av 8 m.

Syftet med bestämmelsen är att åstadkomma gaturum med en god orienterbarhet och en tydlig
uppdelning mellan offentligt och privat. Detta bidrar till att gator, torg och parker upplevs som
allmänna och för allas bruk, både boende och besökare, medan gårdar är privata vilket bidrar till en
social gemenskap i den närmaste miljön. Kvartersidor mot den framtida huvudgatan, ”Diagonalen”,
ska utföras utan öppningar, portiker och liknande. Mot mindre stadsgator medges öppningar i form av
portiker. Mot gränder medges max ett släpp mellan husen om max 10 meter. Mot Diagonalen,
Kvarnbygatan och mot ån gäller utfartsförbud och därmed medges inga garageutfarter.
Byggnader i användningsgräns mot TORG, GATA3 och GATA4 ska utföras sammanbyggda längs hela
användningsgränsen, med undantag för maximalt en öppning med en maximal bredd av 10 m.

Syftet med bestämmelsen är att vid mindre gator tillåta en mer uppbruten struktur.
Parkering får inte inrymmas i del av bottenvåning som vetter mot TORG.

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att bottenvåningar mot stadsdelens torg får ett innehåll som
bidrar till kvalitéer för torget, såsom lokaler eller bostäder som bidrar till att överblicka och
levandegöra den allmänna platsen.
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Balkonger får kraga ut max 1,2 m över allmän plats, undantaget mot GATA3 där balkonger får kraga ut
max 1,5 m över allmän plats på kvarterens södra eller västra sida. Balkonger får vara indragna.

Syftet med bestämmelsen är att åstadkomma en stadsmässig och enhetlig gestaltning av stadsdelens
gaturum, då utstickande balkonger har en stor påverkan på gaturummets karaktär. Mot bostadsgård
finns ingen begränsning i balkongens storlek. Balkonger får dras in från fasaden.
Huvudentré för bostadsbyggnad som vetter mot TORG, GATA1 eller GATA2 ska placeras mot allmän plats.

Syftet med bestämmelsen är att placeringen av entréer ska bidra till att aktivera gaturummet, samt att
byggnader placeras i förhållande till gatans höjd på ett sådant sätt att entrén från gatan är tillgänglig.
Högsta höjd mellan ovansida bjälklag på bottenvåning och medelmarknivån vid byggnaden för TORG,
GATA1 respektive GATA2 får vara 1,2 m.

Syftet med bestämmelsen är att begränsa höjden på byggnaders sockel (mellan gatuplanet och
bottenvåningens golvbjälklag) då alltför höga socklar bedöms göra gaturummet mer otryggt och
mindre omhändertaget.
Bebyggelse mot GATA1, GATA2 och GATA3 ska placeras i liv med gatan.

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att bebyggelsen placeras i liv med gatan och på så sätt
skapar ett stadsmässigt gaturum.
För byggnad som vetter mot GATA1 och TORG ska avstånd mellan bottenvåningens golvbjälklag och
underkant överliggande bjälklag vara minst 4 meter.

Syftet med bestämmelsen är att bottenvåningar längs vissa stråk ska förberedas för att kunna inrymma
lokaler, vilket bedöms ge en flexibilitet för framtiden när behovet och efterfrågan på lokal service kan
öka. Syftet är också att ge gaturummen en enhetlig och stadsmässig gestaltning.
För ny bebyggelse ska minst 50% av tak utgöras av vegetationstak. Minst 50% av gårdsyta för ny
bebyggelse ska vara planterbar.

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att miljömål om god bebyggd miljö och MKN för
Mölndalsån uppfylls samt att dagvattenpolicyn följs.

Gestaltning, bebyggelsestruktur och markanvändning i enlighet med Vision Mölndal 2022
Planförslaget har utformats med tanke på målen som kommunfullmäktige i Mölndals stad har slagit
fast i Vision 2022 och som sedan brutits ned till nämndmål i berörda nämnder och utskott. Nedan
beskrivs måluppfyllelsen för de mål som på ett tydligt sätt berör utvecklingen i Forsåker. Projektets
ambitioner beskrivs i strukturplanen och kvalitetsprogrammet, men alla aspekter har inte varit möjliga
att säkerställa genom planbestämmelser.
-

Målet: En modig stad med en tydlig historia
o

Historiska miljöer ges förutsättningar att användas på nya spännande sätt genom att
detaljplanen både möjliggör för ett flertal olika markanvändningar i den historiskt
värdefulla miljön samtidigt som kulturvärdena skyddas genom
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.

o

Den täta, vackra och sammanhållna stadskärnan skapas genom att detaljplanen har
utformats med en finmaskig och tydlig gatustruktur som länkas samman i
”Industrigolvet” – den plana ytan i botten på dalgången där industribyggnaderna är
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placerade. Nytt möter befintligt, vatten möter torg, arbete möter fritid. Byggnadernas
gestaltning regleras med ett flertal utformningsbestämmelser för att säkerställa en
stadsmässighet och en hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen för Forsåker möjliggör
för ett blandat utbud av bostäder, handel, kontor och andra centrumfunktioner.

-

o

Om industrikärnan inte ingår i beräkningarna så uppgår den uthyrbara ytan som
vetter mot allmän plats, och är möjlig (efter enkel omdaning) att utnyttja för publik
verksamhet, till 36 %, inte 50 % som anges i nämndmålen. Skulle industrikärnan
inkluderas så blir procentsatsen 44% för Forsåkersområdet.

o

Målet om en täthetsgrad på minst 1,5 kvm BTA/kvm kvartersmark nås med god
marginal inom planområdet.

o

Eftersom konsortieavtalet och samverkansavtalet mellan Mölndals Stad och Mölndala
Fastighets AB anger att minst 25 % av bostadsbeståndet ska vara hyresrätter så har
man inte säkerställt att kommunfullmäktiges mål, om att 30% av de bostäder som
nyproducerads i stadskärnan ska vara hyresrätter, uppfylls. Detaljplanen reglerar
dock inte upplåtelseformerna varför planen i sig inte hindrar att en högre andel
hyresrätter byggs. Nämndmålet om att det ska finnas minst 20 % av respektive
upplåtelseform (hyresrätt/ bostadsrätt/äganderätt) i respektive kommundel säkerställs
inte heller fullt ut, men målet omfattar hela centrala Mölndal och behöver därför ses i
ett större sammanhang.

Målet - Mölndal förstärker Västsverige
o

Detaljplanen möjliggör för en utbyggnad av cirka 2 400 bostäder, vilket bidrar till
måluppfyllelsen för nämndmålet om en befolkningstillväxt på 1,5 % per år.

o

Närheten till Knutpunkt Mölndalsbro och den nya busslinjen som kommer att gå
genom planområdet innebär att målet om att 77 % av alla nybyggda bostäder ska
ligga inom 400 meter från en kollektivtrafikhållplats uppfylls med marginal. Alla
föreslagna bostäder i Forsåkerområdet ligger inom 400 meter från en hållplats.

o

Genom utformningsbestämmelser gällande bl.a. entréers placering och en strategisk
planering av tydliga stråk och platser skapas ett tryggt och trivsamt offentligt rum i
Forsåker.
I planområdet blandas markanvändningarna bostäder, verksamheter och service,
vilket ger förutsättningar för en levande stadsmiljö över dygnet. Det skapar rörelser
av olika grupper vid olika tider. Barnfamiljer är en viktig del i en levande stad.
Forsåker är planerat att inrymma förskolor som täcker det bedömda egna behovet
och en skola som täcker en tredjedel av detta behov. Kommunal service som
äldrevård eller daglig verksamhet kan ingå i planeringen framöver – plankartan
skapar möjligheter men beslut om verksamheter är ännu inte tagna. Om detta inte
tillkommer finns en risk att det utesluter vissa grupper från att bo och vistas i
Forsåker. Mötesplatser för äldre behöver finnas i området.

o

Gestaltning, bebyggelsestruktur och markanvändning i enlighet med Vision 2.1
Planförslaget har utformats med tanke på den inriktning som anges i Vision 2.1. Nedan beskrivs hur
planförslaget ska uppfylla visionens mål. Se även i Kvalitetsprogrammet. Projektets ambitioner
beskrivs i strukturplanen och kvalitetsprogrammet, men alla aspekter har inte varit möjliga att
säkerställa genom planbestämmelser.
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-

Identitet – Forsåker ska ha en egen och unik identitet

-

Planområdet föreslås utvecklas till en ny stadsdel där delar av den befintliga
industribebyggelsen sparas i en centrumdel – ”Industrigolvet” som är ett samlande
stadsrum med den forsande Mölndalsån som ett identitetsskapande element.
”Industrigolvet” är stadsdelens centrum där huvuddelen av stadsdelens service samlas.
De äldre byggnaderna kan byggas på och kompletteras på olika sätt.
Blandstad och kvarter – Inom stadsdelen ska det finnas olika funktioner och användningar

-

Ny bebyggelse ordnas i slutna kvarter. Detaljplanen medger verksamheter i
bottenvåningar i stort sett i hela området och i vissa delar krävs ett förhöjt bjälklag för
att förbättra förutsättningarna. Planförslaget innehåller ett flertal olika
användningsbestämmelser för kvartersmarken. Detta för att möjliggöra en framtida
markanvändning och bygga in en så stor flexibilitet som möjligt. De slutna kvarteren
skapar en skyddad innergårdsmiljö för de boende. Detaljplanen säkersräller att
bostadsbyggnaderna får huvudentréerna placerade mot torg och flera av stadsdelens
gator för att på så sätt skapa det stadsliv som visionen avser.
o Verksamhetsetableringar möjliggörs närmast järnvägen längs östra sidan av
Nämndemansgatan. Från att idag vara en väg med genomfartskaraktär kan
Nämndemansgatan då utvecklas till en livligare gata för företagsetableringar med bra
skyltläge som också bidrar till serviceunderlaget i Forsåker och befolkar stadsdelen
dagtid.
o I den östra delen av planområdet föreslås tomter för skola F-9 och förskola i
kombination med en park. I övrigt tillåts förskola generellt inom den nya bebyggelsen
och kan tillskapas på de bostadsgårdar där tillräckliga utemiljöer för barnen kan
ordnas. Se vidare under Tillgänglighet och service.
Hög exploatering – Stadsdelen ska ha hög exploatering

-

Planförslaget innebär en hög exploatering vilket är miljömässigt riktigt i ett centralt
och kollektivtrafiknära läge som detta. Det stora antalet boende ger underlag för
service i stadsdelen och förutom bostäder föreslås en flexibilitet i användning så att
icke störande verksamheter tillåts i hög utsträckning. Det ger förutsättningar för en
stadsdel som befolkas många av dygnets timmar och möjliggör ett hållbart vardagsliv
med närhet till service vilket ger färre bilresor. Det innebär dock att det är extra viktigt
att arbeta med frågor som handlar om hur många personer som bor och arbetar på
samma yta. En utmaning i det fortsatta planarbetet blir att trots den knappa tillgången
på ytor skapa kvalitativa rekreationsytor, förskole- och skolgårdar och skapa
förutsättningar för gott mikroklimat.
Lokaler – Förutsättningar för lokaler och verksamheter ska prioriteras

o

o

o

o

o

Planförslaget möjliggör verksamheter på nästan all kvartersmark i området. På
strategiskt viktiga lägen styr planförslaget även att bottenvåningen ska ha en rumshöjd
som kan användas till såväl bostäder som verksamhetslokaler beroende på rådande
marknadsförutsättningar. En stadslivsstrategi och en stråkstudie har tagits fram som
visar hur lokalerna ska planeras. Målsättningen i Vision 2.1, om att alla
bottenvåningar ska byggas så att det är möjligt att omvandla dem till lokaler om
marknadsförutsättningarna gör det möjligt, uppfylls inte, dock säkras detta till cirka
44% i stadsdelen.
”Industrigolvet” är den viktigaste platsen för framtida service och handelsutbud. Av
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-

genomförda stråkstudier och stadslivsstrategi framgår att ett fungerande handelsstråk
längs industrigolvet bör vara en prioriterad satsning och kan bidra till flöden genom
stadsdelen. Den gamla industribebyggelsens starka karaktär och utbud av intressanta
miljöer och lokaler är en resurs som kan utvecklas och göra stadsdelen till ett
besöksmål. Kommersiell service möjliggörs även i bebyggelsen utmed Kvarnbygatan.
Koppling till Mölndals bro och Mölndals innerstad

-

Stadsdelen kopplas enligt planprogrammet till Mölndals innerstad och Knutpunkt
Mölndalsbro genom befintlig bro och två nya broar varav en avsedd för bil-, gångoch cykeltrafik ingår i planområdet. Gång- och cykeltrafiken kopplas direkt in i
området medan biltrafiken leds ner på Nämndemansgatan innan den kan ansluta till
området. Se vidare under rubriken Trafik och tillgänglighet.
Offentliga miljöer – De offentliga miljöerna ska hålla hög kvalitet

-

Detaljplanen innebär en kvartersstruktur med tydliga offentliga rum i industrikärnan
såväl som övriga delar. Kvalitetsprogrammet för Forsåker innehåller bl.a. riktlinjer för
utformningen av offentliga rum.
Trafik och flöden – Gatustrukturen ska vara sammanhängande

-

Planförslaget innebär ett sammanhängande, finmaskigt gatunät med olika
gatuhierarkier. Man kan på så sätt röra sig genom stadsdelen på olika sätt och ha flera
olika alternativa vägar att ta sig från en plats till en annan.
Miljö och energi

-

Stadsdelen kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. Ett befintligt kraftverk vid
Mölndalsåns fall renoveras och ska sedan förse stadsdelen med hushållsel. Stadens
parkeringspolicy ger förutsättningar för hållbara mobilitetslösningar, vilket bör
utvecklas under planarbetet och planens genomförande.
Kollektivtrafik

-

Genom sin närhet till Mölndals bro och Göteborgsregionens näst största
kollektivtrafikknutpunkt är den nya stadsdelen välförsedd med kollektivtrafik. I det
mest centrala stråket, ”Diagonalen”, kommer det även att gå busstrafik som förser de
boende och verksamma med ytterligare kollektivtrafik på nära avstånd.
Bilar och parkeringar – Det ska vara möjligt men inte nödvändigt att använda bil

-

All trafik sker på stadsdelens villkor. Inga stora vägar som främst är utformade för att
underlätta för bilar att passera förbi stadsdelen ingår i planförslaget. Även
Kvarnbygatan ges en mer stadsmässig karaktär. Gator ordnas i ett nätverk med en
föreslagen huvudgata, ”Diagonalen” från Villa Korndal i nordväst till Triangelparken”
i sydöst. Gatunätet utformas som en hierarki, från större gator som utformas för
busstrafik och separata cykelbanor till mindre gränder som utformas som
gångfartsgator. Parkering för boende och verksamma i området föreslås lösas genom
tre gemensamma parkeringshus i områdets utkanter i kombination med viss parkering
under mark i bostadskvarteren. Besöksparkering och korttidsparkering är tillåtet på
gator genom kantstensparkering.
Cykelparkering

-

o Cykelparkeringar ska även anläggas vid mål- och bytespunkter inom planområdet.
Järnvägen – Forsåker måste planeras för att ge utrymme för kommande järnvägsutbyggnad

o

o

o

o

o

o

o

Planförslaget tar hänsyn till den järnvägskorridor som Trafikverket meddelat Mölndal.
Verksamhetsbyggnader längs Nämndemansgatan ska tjäna som skydd mot störningar
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-

för den övriga stadsdelen; en sådan byggnad ingår i detaljplaneförslaget. Enligt utförd
riskbedömning bör ”kontorsskärm” längs Nämndemansgatan vara minst så hög som
byggnader bakom, vilket möjliggjorts i detaljplanen. Den del av ”kontorsskärmen”
som ingår i detaljplanen för Forsåkers östra del utgörs av en byggnad placerad
parallellt med spåret.
Upplåtelseformer för bostäder – Det ska finnas en variation av upplåtelseformer i Forsåker

-

Upplåtelseform är inte möjligt att styra i detaljplan. Upplåtelseformerna kan styras i
marktilldelningen, genom avtal.
Mölndalsån – Ån genom stadsdelen ska lyftas fram och användas

-

Mölndalsån är ett av huvudelementen i den nya stadsdelen. Utformningen av
planförslaget innebär att ån och dess närområde utgör ett möte mellan kvarvarande
industribyggnader och den nya bebyggelsen. Längre ner utgör ån en del av
parkmiljön. Ån föreslås också användas för vattenkraft som ska göra stadsdelen
självförsörjande på el. Detta möjliggörs i detaljplanen men kräver ett nytt
miljötillstånd.
Park och lek – I stadsdelen ska finnas tillgång till en högkvalitativ park med attraktiv lekplats

-

Stadsdelen byggs upp kring en grönstruktur med tre parker och ett nätverk av gröna
gaturum och platsbildningar. För att ge goda vistelsekvaliteter i planerad park närmast
järnväg och motorväg krävs bullerskydd i form av bullerskärmar och avskärmande
kontorsbebyggelse. Bullerskydd regleras i detaljplanen, se vidare under rubriken
Störningar och risker – Buller.
Byggnader och arkitektur

-

Befintliga byggnader i nuvarande Forsåker bidrar till den industriella karaktär som
kännetecknar området. Ett flertal av de befintliga byggnaderna beläggs med
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser i planförslaget. Huruvida de befintliga
byggnaderna byggs om så att låga hyror kan hållas är en fråga för fastighetsägaren och
berörs inte i planhandlingarna. En strävan i planarbetet har varit att tillåta en så stor
variation och flexibilitet som möjligt, samtidigt har vissa begränsningar bedömts
nödvändiga för att en hög kvalitet ska säkerställas. Material, färgsättning och
fönstersättning regleras inte i detaljplanen.
Utformningskrav utifrån buller och dagsljus

o

o

o

o

o

Ny bebyggelse ska utformas så att gällande riktvärden för buller innehålls, samt att
kraven på direkt solljus enligt BBR (Boverkets byggregler) uppfylls, vilket kräver
samordning mellan olika byggrätter och även kan innebära att fasad- och
balkonglösningar måste anpassas till solljusförhållanden på den aktuella platsen. Även
dagsljuskravet måste beaktas och en studie som hanterar frågan kommer att
genomföras. Generellt kommer lägenheter behöva utföras genomgående med tyst sida
mot gård. För hörnlägenheter kan särskild utformning behövas. Vissa delar av
punkthusen kommer att behöva uppföras med smålägenheter, eftersom de har andra
ljudkrav. Frågan följs upp i bygglovsskedet. Se vidare under Störningar och risker.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö
Principer för förhållningssätt till befintlig bebyggelse har formulerats som planbestämmelser, som
definierar utgångspunkterna för bevarande och utveckling av den äldre bebyggelsen i Forsåker. Varje
enskild byggnad har behandlats utifrån sina givna förutsättningar – tekniskt skick, konstruktion,
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kulturhistoriska kvaliteter, betydelse i området etc. har varit utgångspunkten i föreslagna
planbestämmelser.
Att beakta skyddsbestämmelserna för respektive byggnad är inte tillräckligt för att kunna försäkra sig
om att de kulturhistoriska värden som finns i området inte förvanskas eller försvinner. Det är viktigt att
se den samlade helhetsbilden av alla i planförslaget tillåtna förändringar i de kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna. Därför kommer det göras en samlad bedömning av hur detaljplanens bestämmelser för
byggnaderna påverkar området i sin helhet. Denna helhetsbedömning kommer att tas fram till granskningsskedet och ingå i granskningshandlingarna.

Karta över befintliga byggnader och dess numrering
Naturstensmuren, som har pekats ut för att ha ett kulturhistoriskt värde och vara ett viktigt
karaktärsdrag i planområdet, skyddas genom en planbestämmelse om att muren och dess karaktär ska
bevaras samt att tekniskt undermåliga partier får ersättas med likvärdigt material.

Mölndalsån
För att möjliggöra utbyggnaden av den nya stadsdelen Forsåker behöver Mölndalsåns sträckning
förändras något jämfört med läget före det att bruket lade ner. Ansökan om vattenverksamhet pågår.
Föreliggande förslag till detaljplan förutsätter att tillstånd för vattenverksamhet erhålls.
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Mölndalsån görs mer visuellt tillgänglig vid omdaningen av området. Från översvämnings- och
personsäkerhetssynpunkt kommer vattenflödet i den öppna delen av ån att behöva begränsas. Detta
sker genom att årännan trappas i bassänger (trappsteg) och att merparten av vattnet vid högre flöden
leds förbi den nya stadsdelen via underjordiska bypass-ledningar, vilka anläggs med intag strax
uppströms Forsebron, i anslutning till befintlig damm-byggnad (”Övre damm”), vilken delvis byggs
om. Inom ramen för projektet ingår förutom bypass-ledningar och ombyggnad/upprustning av
befintlig å-ränna även att ersätta befintliga erosionsskydd i den mer naturliga delen av ån, nedströms
fabriksområdet.

Parker och friytor
Samutnyttjande
Strukturen som föreslås inom Forsåkersområdet innehåller tydliga parker och platser som ska vara av
hög kvalitet och tåla ett aktivt och intensivt nyttjande. Marken behöver utnyttjas effektivt och
resurshushållande.
I Forsåker planeras för en skola och fem förskolor med sammantaget 28 avdelningar. Utöver den gård
som hör till förskola/skola ska varje förskola/skola kunna nyttja park eller annan allmän platsmark
inom 100 meter under skol-/förskoletid. All allmän platsmark inom Forsåker kan användas av
förskola/skola men särskilt parkerna kommer att tillföra viktiga rekreativa och pedagogiska värden till
skolverksamheten. Dessa ska utformas för att tåla intensivt nyttjande och god uppsikt över
barngruppen.
Omvänt ska förskolornas och skolans gård kunna nyttjas för allmänhetens lek och idrott utanför
skoltid. Den östra delen av Forsåker, kallad trädgårdskvarteren, är en sammanhängande zon som
består av skola med skolgård, Rudströmska trädgården som är parken vid Stenladan och förskolan i
Rudströmska villan. Skol/ förskolegårdarna är inhägnade men har grindar placerade för att inbjuda till
passage och nyttjande utanför skoltid. På kvällar och helger kan man promenera genom hela zonen
och använda sig av de olika rekreationsfunktionerna. På samma gång ger grindarna god tillgänglighet
för skolverksamheterna att använda parken runt Stenladan som komplement till gården.
I stadsdelen föreslås en struktur av friytor som består av:
- Tre parker: ”Åparken”, ”Rudströmska trädgården” och ”Triangelplatsen” i söder.
- Industrigolvets stadsmiljö med forsen, ”Forsetorget” och ”Vattentorget”.
- Mindre platsbildningar vid Kvarnbygatan och vid entrén från ny bro över järnvägen.
- Gränder i delar av det nya gatunätet utformas som vistelsegator med vegetation, trafik på
fotgängarnas villkor och utan kantsten.
Grönstrukturen säkerställs huvudsakligen genom markanvändningen park, men även till viss del av
markanvändningen skola kombinerat med bestämmelse om att marken inte får bebyggas.
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I Forsåkersområdet föreslås ett grönskande nätverk av ytor för skola/förskola och park.

Mer utförlig beskrivning av parker och platser finns i kvalitetsprogrammet (Nyréns 2017-04-05) och i
underlaget för samutnyttjande av parker och skolgård (Nyréns, 2017-02-15).
Gatorna i planområdet planeras med gatuträd för en kvalitativ gatumiljö.
Naturvärden
Den föreslagna grönstrukturen i den nya stadsdelen tar sin utgångspunkt i några av platsens befintliga
naturvärden utmed Mölndalsån och vid Rudströmska trädgården. Naturvärdena utgörs bl.a. av en allé,
en äppelträdgård samt rödlistade växt- och djurarter. Många av dem skyddas genom bestämmelser på
plankartan.
Planbestämmelser kopplade till bevarande av naturvärden:
•
•
•
•
•
•

Objekt 1: Grova ädellövträd. Objektet ligger utanför planområdet och regleras därför inte i
planen.
Objekt 2 och 4: Strandskog. Objekten skyddas genom markanvändningarna NATUR och
PARK samt genom en skötselplan.
Objekt 3: Mölndalsån. Objektet skyddas genom att ytan är planlagd som öppet vattenområde.
Objekt 5: Lövskog i sluttning. Objektet skyddas inte i plan. Ny markanvändning tillåts.
Objekt 6: Gamla trädgårdar (äppelträdgården). Objektet skyddas till en mindre del genom
markanvändningen PARK. I övrigt tillåts ny markanvändning.
Objekt 7: Allé vid Rudströmska villan. Skyddas genom markanvändningen PARK. Därutöver
skyddas allén av lagstiftningen i miljöbalken.
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Karterade naturvärden (Naturvärden och äpplen, underlag för planprogram, Naturcentrum AB, 201410-10) Objekt 1: Grova ädellövträd. Objekt 2 och 4: Strandskog. Objekt 3: Mölndalsån. Objekt 5:
Lövskog i sluttning. Objekt 6: Gamla trädgårdar. Objekt 7: Allé.

Planförslagets övriga konsekvenser för områdets naturvärden redovisas med hjälp av den framtagna
miljökonsekvensbeskrivningen (Sweco 2017-04-11) i avsnittet Konsekvenser.

Geoteknik
Tyngre byggnader bedöms bli grundlagda med mantelburna eller spetsburna pålar, beroende på
jorddjup. Lättare och mer sättningsokänsliga byggnader kan grundläggas med platta på mark speciellt
inom delar med överkonsoliderad jord. Val av grundläggning görs i samband med detaljprojektering45

en. Belastningsrestriktioner har införts i hela planområdet för att säkerställa stabiliteten.
Belastningsrestriktionerna utgår från befintliga marknivåer och gäller vikt av byggnad, inklusive
uppfyllnad samt rörlig last.
Enligt den geotekniska utredningen ska man vid ombyggnad av Mölndalsåns kulvert utföra
stabilitetsförbättrande åtgärder i erforderlig omfattning. Åtgärderna utgörs av utflackning/avschaktning
av de branta slänterna mer uppströms. Omfattningen är delvis beroende på hur arbetena bedrivs och
om samtidig höjning av marken runt ån utförs. Schaktning har införts som ett krav inom ett specifikt
område plankartan, i enlighet med angivelser i den geotekniska utredningen, se kartan nedan.

Det gulmarkerade området innehåller branta erosionsslänter. Inom detta område ska schaktning
utföras. Höjdsättning för schaktningen kommer att utredas och anges i granskningsskedet.

Släntstabiliteten har reglerats ytterligare i plankartan genom en generell bestämmelse om att
avschaktning anpassad till detaljplanens höjdsättning av allmän plats ska genomföras. Detaljplanens
höjdsättning är anpassad till den nödvändiga avschaktningen. För att säkerställa att åfårans kanter
skyddas mot erosion har en bestämmelse införts.
Det är viktigt att släntstabilitet beaktas vid utbyggnad samt att all fortsatt planering och projektering
sker i nära samarbete med geoteknisk expertis.
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Förorenad mark
De befintliga föroreningarnas lokalisering och egenskaper innebär att det finns förutsättningar
för att motverka exponering. Genom att schakta ur förorenade massor och/eller täcka dem så
kan långsiktiga robusta barriärer skapas. Vilka specifika åtgärder som behövs med avseende
på föroreningarna kommer i genomförandeskedet att bestämmas kvartersvis i samråd med
tillsynsmyndigheten så att inga risker för människors hälsa och miljön föreligger. Som
underlag för åtgärdsplaner kommer åtgärdsförberedande undersökningar att genomföras och
kvartersvisa mätbara åtgärdsmål att utarbetas (PM Markföroreningar inom Forsåker, Structor,
2012-12-12). För att säkerställa markens lämplighet för byggande har det i plankartan införts
en planbestämmelse om att startbesked inte får ges för bygglov förrän markföroreningar
åtgärdats så att marken uppfyller platsspecifika åtgärdsmål framtagna i samråd med
tillsynsmyndigheten, dock får startbesked för marklov ges. För befintliga byggnader får
startbesked inte ges förrän föroreningar i byggnaderna avhjälpts till en nivå framtagen i
samråd med tillsynsmyndigheten (PBL 4 kap 14 § p 4).
Plankartan reglerar inte föroreningshalten inom den föreslagna parkmarken. I den
miljötekniska markundersökningen för blivande parkmark (Structor, 2017-02-19)
rekommenderas följande åtgärdsprinciper vid anläggande av kommande parkmarker:
-

Tjärasfalt avlägsnas.

-

Fyllnadsmassor innehållande betydande mängder fasta avfall och slagg får inte finnas i
övre 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 (Structor, 2017-02-19).

Exploatören ska lämna in en anmälan 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.
Service
Offentlig och kommersiell service

Forsåkers närhet till Mölndals innerstad gör att framtida boende i Forsåker enkelt kan ta del
av innerstadens serviceutbud – såväl offentligt som kommersiellt. Här finns bibliotek,
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stadshus och – efter planerad utbyggnad av innerstaden – en stor mängd butiker. Stadsdelen
Forsåker kan emellertid fullt utbyggd komma att omfatta närmare 10 % av kommunens
invånare. Forsåkers egna serviceutbud kan i framtiden komplettera Mölndals innerstad och
med nya broar över E6 och spårområdet kan de tillsammans utgöra en sammansatt framtida
stadskärna.
Av genomförda stråkstudier och stadslivsstrategi framgår att ett fungerande handelsstråk
längs industrigolvet bör vara en prioriterad satsning och kan bidra till flöden genom
stadsdelen. Den framtida stadsdelen kan delas upp i primära och sekundära stråk samt viktiga
noder för kommersiella etableringar, enligt kartorna nedan.

Illustration kommersiella stråk. Röda linjer betecknar primära stråk med god kommersiell kraft och
starka gångflöden. Gul linje betecknar sekundära flöden med mindre kommersiell kraft än de röda och
där gatuplanslokaler bör lokaliseras i korsningar för att öka synlighet.
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Kommunal service

En viktig pusselbit för att uppnå såväl visionen för stadsdelen som stadens övergripande vision är
kommunens egna ambitioner kring lokaler och anläggningar, park och lek, offentliga miljöer, skola,
förskola, mötesplatser för såväl unga som gamla, kulturmiljöer och kultur/fritidsutbud; detta som ett
komplement till exploatörernas egna ambitioner för att bygga en attraktiv stadsdel.
Kultur- och fritidsförvaltningen behöver lokaler för Samhällsarbetarna och för ungdomsverksamhet.
Samhällsarbetarna bör vara på plats så tidigt som möjligt och finnas etablerade i området under
utbyggnadsfasen för att kunna arbeta med de boendes inflytande, delaktighet, och trivsel. Det behöver
också skapas någon mötesplats för äldre som bor i området.
Utöver det ovan nämnda kan kommunala förvaltningar och andra aktörer komma att etablera sig i
några av de kontorslokaler som kommer att finnas i Forsåker.
Särskilt boende
Det finns ett behov av bostäder anpassade för personer med funktionsnedsättning, från 18 år och
uppåt. Bostäderna integreras i vanliga trappuppgångar, men förses med ett gemensamhetsutrymme i
bottenplan dit den boende enkelt kan ta sig till med hiss. I Forsåker beräknas behovet av den här
boendetypen till två trappuppgångar med max tolv anpassade lägenheter. Något särskilt äldreboende
bedöms emellertid inte behövas i stadsdelen. Boendeformen kräver inte någon särskild hantering i
detaljplanehänseende.
Förskola och skola
Både skol- och förskolebyggnader bör, för att vara yteffektiva, kunna utföras i flera plan.
Grundskola

En flexibel och omställningsbar grundskola (F-9), föreslås i planområdets östra del (användningsbeteckning S plankartan) i närhet av parkmiljö. Med flexibel menas en skola som kan ställas om
utifrån aktuellt behov av klasser F-9. Den nya grundskolan planeras för ca 500 elever F-9, vilket
innebär lokaler om 5000-8000 kvadratmeter. Det är därvid viktigt att säkra en uteyta för eleverna om
ca 10 000 kvadratmeter. För att möta upp behovet av uteyta har i Forsåker förutsatts att (de äldre)
eleverna också har tillgång till parken vid Stenladan, medan den egna skoltomten skulle erbjuda en
”strikt” skolgård om ca 7500 kvadratmeter. Det skulle innebära en total tillgänglig yta om 10 740
kvadratmeter. Tidiga skisser visar dock att det kan bli svårt at nå upp till 7500 kvadratmeter skolgård.
Eftersom det är ett mål att skapa en stadsdel som lever en stor del av dygnet bör lösningar sökas där
skolgård kan nyttjas även efter skoltid och även av dem som inte går på skolan – en form av
”näridrottsplats”.
I planeringen ingår att kunna ta emot 250 elever från Rävekärrsskolan, som under ett antal år blir
obrukbar till följd av ombyggnad/nybyggnad. (I ett senare skede i samband med en utbyggnad av
Götalandsbanan enligt alternativ M-nord kommer delar av Rävekärrsskolan att bli obrukbara,
åtminstone under byggtiden). När ombyggnationen av Rävekärrskolan är klar ska dess tidigare elever
flyttas tillbaka dit och Forsåkersskolan fylls då istället med barn från Forsåkersområdet.
Kvarnbyskolan kommer att byggas ut under 2017 för att skapa plats för de elever som beräknas
tillkomma från de pågående exploateringarna i Kvarnbyvallen och Kvarnbyterassen och kommer inte
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kunna ta emot elever från Forsåker.
Givet närheten till huvudbiblioteket i innerstaden finns inte motiv för någon egentlig biblioteksfilial
här, men om ett skolbibliotek etableras i stadsdelen bör möjligheten att tillgängliggöra detta för
allmänheten, åtminstone vissa tider, ses över. Skolan skulle också kunna utgöra en tillgång i området
utifrån det lagstadgade kravet med skolbibliotek. En lokal biblioteksfilial skulle kunna betjäna de
boende.
Förskola

Föreslagen bostadsbebyggelse inom planområdet bedöms generera ett behov av upp till 24 avdelningar
förskola med ca 550 – 600 barn totalt. För att uppfylla behov av framtida närliggande byggnation
planeras inom planområdet för 28 avdelningar. För att få effektiva verksamheter behöver
skolförvaltningen ha minst fem avdelningar samlade per förskola.
Skolförvaltningen har för Forsåker som norm att varje barn i förskola skall ha tillgång till 10 kvm
inomhus, 10 kvm inhägnad utomhusmiljö i direkt anslutning till förskolan. Därutöver finns krav på 10
kvm utomhusmiljö inom 100 m, även för denna finns krav om inhägnad. Detta innebär att en förskola
med 5 avdelningar kräver 900 -1 000 kvm bruksarea (BRA) inomhus och ca 2 000 kvm utomhus.
Enligt Boverket bör hänsyn tas till både storleken på friytan per barn och till den totala storleken på
friytan vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor. Enligt Boverket är ett rimligt mått på friyta
40 kvm per barn i förskolan och 30 kvm per barn i grundskolan. Planförslaget möjliggör ytor för
förskola och de totalt upp till 28 avdelningar som bedöms behövas inom stadsdelen. Den täta
stadsmiljön med en mängd utrymmesanspråk den innebär från olika grupper och verksamheter innebär
att en hög grad av samordning krävs i genomförandeskedet för att skolverksamheten ska fungera. För
att säkerställa möjligheten till exklusiv användning av friyta i förskoleområdets närhet har 3 240 kvm
(beräknat på 18 avdelningar med 18 barn * 10 kvm friyta) av den planerade parken i planområdets
östra del avsatts som skolområde i detaljplanen (utöver förskoletomten vid Rudströmska villan). En
medveten utformning av ytan är viktig för att den ska vara lätt för allmänheten att ta i anspråk de tider
på dygnet som förskolan inte har verksamhet. Detsamma gäller för den yta som avsatts invid
Mölndalsån.
För att säkerställa väl fungerande friytor för såväl skolan och förskolan som allmänheten är det av stor
vikt att samordna utformningen av ytorna längs planområdets östra kant: Förskolan vid Rudströmska
villan, gemensam förskoleyta norr om Rudströmska villan, parken vid Stenladan och skolgården i
norr. Målsättningen vid projekteringen är att ytorna ska ingå i ett sammanhang och komplettera
varandra så att både den pedagogiska verksamheten och allmänhetens rekreation gynnas. Betydande
omsorg måste ägnas åt gränserna mellan de olika ytorna. Staket, grindar eller andra hinder måste
utformas så att skol- och förskoleytor på ett naturligt sätt, så långt som möjligt, kan uppfattas som
delar av en och samma parkanläggning.
Behov av förskola skall mötas över tid varför planen medger en flexibilitet kring placeringen av
förskola, som medges generellt i nya bebyggelsekvarter. Initialt blir utbyggnadsordningen styrande vid
placering av dessa verksamheter. En utspridd lokalisering av förskolor är gynnsamt för vardagslivet i
stadsdelen. I bygglovskede ska det redovisas att skolförvaltningens och BBR:s (Boverkets Byggregler)
krav på inomhus- och utomhusmiljö, dagsljus m m tillgodoses för att bygglov ska kunna ges för skoloch förskoleverksamhet.
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Trafik och tillgänglighet
Tillgänglighet till och inom området
Forsåker ska efter utbyggnaden karaktäriseras av en hög tillgänglighet såväl inom området som i
anslutningarna till. För att tillgängligheten i området ska bli god är den kuperade terrängen en mycket
central faktor att ta hänsyn till (Trafikutredning, Atkins, 2017-04-10).
Hållbart resande
En målsättning för stadsdelen Forsåker är att framtida brukare i området uppmuntras till en hållbar
livsstil där hållbara resor blir ett enkelt val. En förutsättning för det är att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras vad avser såväl utrymme som framkomlighet. Forsåker har med sin närhet till god
kollektivtrafik goda förutsättningar att uppfylla målen om hållbara resor. I trafikutredningen har
följande färdmedelsfördelning använts:
•
•
•
•

Gång 20 %
Cykel 10 %
Kollektivtrafik 24 %
Personbil 46 %

Detta antagande bygger på ett rätt utformat gång- och cykelnät, bra anslutning till knutpunkten
Mölndals bro, strategisk placering av parkeringsplatser för bil och cykel samt god
kollektivtrafikförsörjning inom området för övriga resenärer (Atkins, 2017-04-10).
Gatunätets utformning
Trafiksystemet i Forsåker byggs upp kring en genomgående huvudgata, ”Diagonalen”. Denna gata är
huvudstråk för alla trafikslag och är kollektivtrafikens väg genom området. Runt Forsåker löper
ytterligare två huvudstråk i form av de befintliga gatorna Nämndemansgatan och Kvarnbygatan.
Utöver huvudstråken anläggs större och mindre stadsgator samt vad som kallas ”Gröna gränder” och
”Parkgator/Ågator”. Dessutom ordnas ett gångfartsområde som ett golv kring befintliga
industribyggnader i området, benämnt ”Golvet”.
Gatutyperna har definierats och illustrerats i trafikutredningen (Atkins, 2017-04-10) och i
kvalitetsprogrammet (Nyréns, 2017-04-02).
För att möjliggöra utvecklingen av stadsdelen föreslås följande förändringar i befintlig infrastruktur:
•

•

•
•

En förutsättning för att kunna exploatera hela Forsåkersområdet är att det skapas ytterligare en
koppling för biltrafiken över järnvägen och E6/E20, vilket föreslås ske i form av en ny bro
söder om Mölndalsbro. Bron byggs för samtliga trafikslag, med separerad gång- och cykelväg.
På grund av utrymmesbrist har det beslutats att Nämndemansgatan ska lyftas upp på den nya
bron och därmed samförläggas med brons ramper åt såväl norr som söder. Området för den
södra rampen ägs i nuläget inte av MölnDala. Den södra rampen ingår inte i den aktuella
detaljplanen.
Kvarnbygatan får en mer sydlig sträckning där bebyggelse föreslås även på den norra sidan av
gatan. Målet är att Kvarnbygatan ska upplevas som en stadsgata.
Väster om den gamla parken kring Villa Korndal föreslås den befintliga cirkulationen
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•
•

kompletteras med en gata söderut, som skapar en ny koppling söderut mot Forsåkersområdet
och Nämndemansgatan. På den östra sidan parken ordnas en ny entré till området.
För att skapa en tydligare kontakt med vattnet föreslås Mölndalsån breddas och kulverterade
delar av ån föreslås öppnas. Atkins, 2017-04-10).
Forsebron kan behöva utökas/breddas för att kunna anordna en fungerande korsning
Kvarnbygatan/Norra Forsåkersgatan ur trafikperspektiv.

Gatutyper och hierarkier (Trafikutredning, Atkins, 2017-04-10).
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Exempel på sektion för en stor stadsgata (Diagonalen), från Kvalitetsprogrammet.

Exempel på sektion för en grön gränd t.v. och sektion för å- och parkgator t.h., från
Kvalitetsprogrammet.
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Gång- och cykelstråk
Forsåker föreslås få en cykelvänlig struktur där större gator har separata cykelbanor. På gator med
mindre trafik sker cykling i blandtrafik och hastigheten på biltrafik sänks genom förhöjda korsningar.
Utgångspunkten är att cykeltrafiken ska vara enkelriktad, på vardera sidan om vägen i princip hela
området. Av praktiska skäl, så som att det exempelvis krävs lastplatser utmed gatan vid skolor läggs
cykelbanan dubbelriktad på ena sidan på stråket längst österut i området.
Forsåkers fotgängare har många vägar att välja på för att nå olika målpunkter inom området. Eftersom
är mycket kuperat i de östra delarna måste vissa vägar förses med trappor. Det gamla industriområdet
kommer att bli en samlingspunkt med torgbildningar och möjligheter att flanera i den historiska
miljön, och ska utformas som ett gångfartsområde. Alla stadsgator i området ska förses med gångbana.
(Atkins, 2017-04-10).
Kollektivtrafik
I kollektivtrafikutredningen som togs fram i programskedet gjordes ett antagande om en möjlig
kollektivtrafikandel på 45 % av alla resor. Det antagandet är högre än vad som använts i
biltrafikprognosen, och har använts för att inte riskera en underdimensionering av hållplatser i området
samt gåendeströmmar till och från Knutpunkt Mölndalsbro.
Buss föreslås trafikera Diagonalen med en hållplats i planområdets södra del cirka 200 m norr om
planområdets sydliga gräns och en vid ”Vattentorget”.
Bussarna som idag går på Nämndemansgatan förutsätts istället trafikera Diagonalen i ett första skede
av utbyggnaden. I ett skede längre fram, när målbild för kollektivtrafiken 2035 successivt införs,
ersätts denna trafik genom området av ny BRT från Rävekärr, genom Forsåker och in mot
Toltorpsdalen/centrala Göteborg.
Vidare föreslås busstrafik Kvarnbygatan, där nuvarande hållplats vid Gamla torget föreslås flyttas
något västerut till det planerade entrétorget, alternativt till Norra Forsåkergatan. Förändringar av
kollektivtrafiken ska förankras med Västtrafik.
Sophantering och leveranser
Forsåker ska förberedas för ett system med avfallsrum på kvartersnivå, med plats för att hantera flera
fraktioner. Avfallsutrymmena ska dimensioneras enligt riktlinjer från Avfall Sverige (för närvarande
Handbok för avfallsutrymmen, rapport 2009). Tillgänglighet från intilliggande gata är viktig.
Angöring med renhållningsfordon får inte ske från ”Diagonalen”, för att framkomligheten på
huvudstråket inte ska påverkas. Renhållningsfordon når istället alla kvarter via de större gatorna som
har angöringsplatser och gångbanor. På dessa gator får renhållningsfordonen stanna i gatan. De
behöver då inte trafikera de gröna gränderna. skolan och samtliga förskolor angörs för
hämtning/lämning samt varutransporter från angöringsfickor längs kantsten på dessa gator. Golvet är
tillgängligt för varutransporter och sopbil genom både rundkörning eller vändning. Det är dock en
fördel om dessa transporter kan begränsas i tid under dygnet. Planerad livsmedelsaffär nås från
”Industrigolvet” via lastgata in till varumottagningen. Inför detaljplanens granskningsskede ska en
fördjupad utredning kring system för avfallshanteringen göras.
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Räddningsvägar
De större stadsgatorna föreslås fungera som primära räddningsvägar, övriga gator och torget kring
industrikärnan som sekundära räddningsvägar. Räddningsväg och uppställningsplats dimensioneras
minst 5,5 m bred, minst 11 m lång, inre radie 6,0 m, högsta längslutning 8 % och högsta tvärfall 2 %.
Räddningsvägen kan utformas med minsta bredd 3,0 m i de fall där den inte ligger framför byggnad.
Merparten av den föreslagna bebyggelsen kan nås av räddningstjänstens stegutrustning (upp till 23 m).
Mot innergård och sluttande gata används bärbar stege (upp till 11 m). De våningsplan som inte nås
ska utformas som genomgångslägenheter så att insats kan ske från gata, eller förses med Tr2-trapphus.
Högre byggnader ska utformas med Tr2-trapphus.
Detaljplanen säkerställer en fri höjd gata och balkong om 3,5 meter. För att säkerställa tillgängligheten
för Räddningsstjänstens fordon kan det på vissa gator behövas en högre höjd, vilket regleras i
bygglovsskedet i enlighet med BBR..
Utbyggnad av brandpostsystem enligt gällande VAV-standard kommer att genomföras.
Bilparkering
För att uppnå ett effektivt nyttjande av bilparkering föreslås två större gemensamma parkeringshus i
stadsdelen, ett i den norra och ett i den södra delen av planområdet. Utöver dessa större
parkeringsnoder föreslås upp till 9 kvarter, främst längs med Diagonalen, kunna byggas med
parkeringsgarage. Genom att lokalisera parkeringen till noder så minimeras spridning av trafik och
buller inom området och det bidrar även till
bättre förutsättningar för hållbart resande.
De föreslagna parkeringshusen och garagen avses för såväl boendeparkering som för arbetsplatser,
verksamheter och butiker i området. Parkeringshus utförs enkelt tillgängliga och synliga och kan även
innehålla poolbilar, servicepunkt för bilservice, cykelverkstad etc.
Det finns mycket goda förutsättningar för att använda hållbara transporter i Forsåker. Området ligger
på gångavstånd till Mölndals C där det finns mycket goda kollektivtrafikförbindelser och det kommer
även gå en busslinje genom området. Forsåker har också närhet till handel och service i det egna
området samt ett större utbud på gång- och cykelavstånd i Mölndals innerstad. Forsåker ligger inom
zon 1 enligt Mölndals stads parkeringspolicy. De södra delarna tangerar dock gränsen till zon 2. Med
dessa förutsättningar bedöms att ett parkeringstal som ligger mitt i intervallet för zon 1 kan användas i
Forsåker.
Mölndals parkeringspolicy medger reducering av parkeringstalen om ”parkeringsplatserna anordnas i
ett sådant läge att de blir mindre konkurrenskraftiga i förhållande till kollektivtrafiken”. Så är fallet i
Forsåker där busshållplatserna ligger på likvärdigt avstånd som bilparkeringsplatserna, vilket innebär
att en reducering med upp till 10 % kan tillämpas. Detta gäller dock inte för den markanvändning som
ligger i samma kvarter som en parkeringsanläggning eftersom bilen då finns närmare än
kollektivtrafiken.
Efterfrågan på bilparkering i denna detaljplan är (exklusive kvarter 32, som beräknats separat och
bedöms kunna lösa sitt parkeringsbehov inom egen fastighet) 2 590 platser beräknat på ett medeltal för
zon 1 i Mölndals stads parkeringspolicy.
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Efter reduktion för likställighet med kollektivtrafik (-10%) för kvarter som inte har garage är
efterfrågan 2440 platser.
När olika typer av markanvändning har parkering inom samma anläggning så öppnar det upp för att
samnyttja parkeringsplatser. Detta eftersom olika markanvändning nyttjar parkeringen olika mycket
under olika tider på dygnet och under veckan. Samnyttjande bedöms vara möjligt för Forsåker vilket
reducerar behovet av parkeringsplatser.
Exempel på mobilitetslösningar är bilpool, lastcykelpool, information, välkomstpaket och
leveransboxar. Enligt parkeringspolicyn finns det dessutom utrymme till ytterligare reducering av
bilplatser om fastighetsägare påvisar en prissättningsmodell där boende får möjlighet att köpa sin egen
parkering enligt marknadspriser. Dessa åtgärder kan ge en reducering med ytterligare upp till 20 %.
Med hänsyn är tagen till samnyttjande av parkeringsplatserna och när reducering gjorts kan behovet
minskas till 1945 platser i planområdet. Det finns med andra ord en reduceringsmöjlighet med ca 487
platser. Målet är att antalet p-platser ska reduceras enligt dessa möjligheter men för att detta ska vara
möjligt så behöver fastighetsägarna lägga resurser på kompletterande mobilitetslösningar i området för
att säkerställa goda mobilitetsmöjligheter för boende och verksamma. Dessa reduceringsmöjligheter
behöver dock utredas ytterligare.
När vidare utredning gjorts av samnyttjandeåtgärder och när dessa planer blivit mer konkreta kan
verklig reducering göras. I detta skede möjliggör plankartan därför att det byggs p-platser som svarar
mot behovet innan reducering för samnyttjande.

Sammanställning bilplatser:
- Efterfrågan bilplatser enligt policy (medel-p-tal för zon 1)
- Om reducering sker enligt likställighet med kollektivtrafik.
- (Gäller kvarter utan garage)
- Om reducering sker enligt likställighet med kollektivtrafik
samt med samnyttjande.

2590
2440
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Kvarteret Silverskatten i planområdets norra del ingår inte de nuvarande i
samutnyttjandeberäkningarna. Kvarteret föreslås innehålla bostäder och skola, och ska lösa sitt
parkeringsbehov på den egna fastigheten. En fullständig lösning för kvarterets parkeringsbehov finns
ännu inte och frågan ska därför utredas vidare i det fortsatta planarbetet.
I planområdet planeras 2584 bilparkeringsplatser varav 109 är kantstensparkering på allmän plats, ca
1460 platser i de två stora parkeringshusen samt ca 1015 platser i parkeringsgarage i kvarter.
Parkering regleras i plankartan genom markanvändningsbestämmelser.
Cykelparkering
Enligt Mölndals parkeringspolicy ska det inom området finnas 7 120–10 270 cykelplatser, varav 1
540–1 700 platser är för besökare/sysselsatta. Denna mängd cykelparkering tar en stor yta i anspråk
varför det är viktigt att tidigt planera för detta. Vid områdets tre kollektivtrafikhållplatser behöver det
planeras för cykelplatser, ungefär 30 platser per hållplats (Parkeringsutredning, Trivector, 2017-0407). Det ska finnas möjligheter att parkera cykeln på ett ordnat sätt, på cykelparkeringar med möjlighet
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att låsa fast cykeln. Cykelparkeringar ska även anläggas vid övriga mål- och bytespunkter inom
området (Atkins, 2017-04-10).

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Stadsdelens VA-system ansluts till det kommunala nätet i kringliggande gator. Hela området kan inte
anslutas till mellanzonstryck utan de mer låglänta delarna får anslutas till lågtryckszonen. Lämpliga
anslutningspunkter till dricksvattennätet finns i Kvarnbygatan och Brännåsvägen där området kan
anslutas till mellanzonstryck. För lågzonstryck kan anslutning ske i Nämndemansgatan.
Spillvattnet för bebyggelsen inom Forsåkersområdet föreslås avledas med självfallssystem till två
pumpstationer i planerad park i den västra delen av området, en på vardera sidan av Mölndalsån.
Två separata tryckledningar leds norrut via infartsgatan till befintlig självfallsledning i korsningen
Järnvägsgatan och Kvarnbygatan. Tryckledningen från pumpstationen på den östra sidan av
Mölndalsån muddras ner i åbotten vid korsningen med Mölndalsån alternativt utförs passagen med
styrd borrning under åbotten.
Se vidare VA-utredning, Strcutor 2016-07-01.
Dagvatten
Detaljplaneförslaget innebär att fler ytor hårdgörs, vilket ger en ökad avrinning. Vissa av de nya
kvarteren har slutna gårdar och andra har öppna gårdar med möjlighet till grönytor. Kvarteren inom
framför allt det gamla fabriksområdet saknar en liknande gårdsmiljö.
Den del av Mölndalsån som är kulverterad ska öppnas upp för att synliggöra åns hela sträckning
genom området. Synligt dagvatten ger en större förståelse för vart vattnet tar vägen samt bidrar till en
trevligare stadsbild (Dagvattenutredning, Structor, 2017-03-24) .
Hantering av dagvatten ska ske enligt kommunens dagvattenpolicy, (stadens Miljömål 2022, främst
mål 6 och 8) det vill säga genom öppna, robusta, tröga system. Dagvattenpolicyn säger att:
-

Dagvatten ska ses och utnyttjas som en positiv resurs i stadsbyggandet.
Dagvattnet ska omhändertas och renas nära källan.
Hantering av dagvatten ska ske med robusta system så att störningar för människors hälsa och
miljö i vatten och mark minimeras.
Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och recipienter
begränsas. Recipientens känslighet för flöde och föroreningar ska beaktas i val av lösningar.

Dagvattenutredningen (Structor 2017-03-24) har visat att man i Forsåkersområdet behöver fördröja 20
mm vatten per kvm hårdgjord yta. För en hårdgjord yta på t.ex. 100 kvm innebär det ett fördröjningsbehov på 2 kubikmeter.
Dagvattenutredningen föreslår ett upplägg på dagvattenhantering för privat mark samt ett för allmän
mark med olika steg för hantering och avledning till recipienten Mölndalsån:
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1.
2.
3.
4.
5.

Lokalt omhändertagande (Privat mark/Kvartersmark)
Fördröjning och rening nära källan (Allmän plats/Mölndals Stad)
Trög avledning (Allmän plats/Mölndals Stad)
Samlad fördröjning och rening (Allmän plats/Mölndals Stad)
Avledning till Mölndalsån (Allmän plats/Mölndals Stad)

Samtliga fastigheter inom planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Förbindelsepunktens läge för respektive kvarter fastställs av Mölndals Stad. Kvarteren ansvarar för sin
dagvattenhantering inom kvartersmark och Mölndals Stad ansvarar för dagvattenhanteringen inom
gatumark och allmän platsmark. Cirka 70 % av behovet av fördröjning inom allmän mark beräknas
kunna uppnås genom fördröjning i öppna gröna lösningar. Se dagvattenutredningen för mer utförlig
beskrivning av de tekniska lösningarna.
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 dagvattnet från den
yttre takhalvan inte leds ut direkt i den belastade gatumiljön utan fördröjs och renas innan det leds ut i
dagvattensystemet.
Vid extremflöden, d.v.s. flöden som uppstår utöver vad den föreslagna dagvattenanläggningen
är dimensionerad för ska ytliga avrinningsvägar (sekundära rinnvägar) säkras upp inom
planområdet. Detta för att inte orsaka olägenheter för byggnader och andra anläggningar. För att
skydda framtida bebyggelse kommer flödet i Mölndalsån genom området att begränsas. Merparten av
vattnet kommer vid högre flöden att ledas förbi området via bypassledningar (bräddledningar). Det är
viktigt att undvika att instängda områden uppstår som hindrar en ytavledning.
Dagvattenhanteringen regleras genom bl.a. avtal, lagen om allmänna vattentjänster, LAV, och tillsyn
med stöd av miljöbalken, MB. För att helt säkerställa de ytor som behövs för dagvattenhantering i
allmän platsmark kommer ytterligare detaljstudier att behövas i projekteringsskedet. Huruvida det
finns utrymme för de nödvändiga dagvattenlösningarna behöver utredas vidare i det fortsatta
planarbetet.
Fjärrvärme/Fjärrkyla
Fjärrvärme finns utbyggt i angränsning till området. Ett system med fjärrkyla byggs ut i samband med
utvecklingen av Mölndals innerstad men planeras i dagsläget inte nå över till östra sidan av
stadskärnan.
El och tele
El-, tele- och optokablar finns utbyggt i angränsande områden såväl som inom planområdet. Vissa av
dessa kommer att rivas i samband med att byggnader rivs. Behov av nya nätstationer för el kommer att
specificeras efter hand som utbyggnad sker.
I detta skede har inte specifika placeringar för stationer lagts in på plankartan, i stället möjliggörs
transformatorstationer generellt i kvarteren genom bestämmelsen E. Mark inom kvartersmark får och
skall kunna upplåtas för transformatorstation med en byggnadsarea på 6x6 meter. Stationer ska lätt
kunna nås från gata samt omges av en 5 meter bred zon där inga anordningar får vidtas som hindrar
framdragande och underhåll av allmänna underjordiska elledningar. Alternativt kan transformatorstation utföras inbyggd i annan byggnad. Utrymmeskraven är likvärdiga med en fristående station.
Dock kan den 5 meter breda zonen ersättas av brandsäker vägg.
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Översiktskarta, områden med behov av minst en transformatorstation vardera.

Störningar och risker
Buller
Bullerutredningen (WSP, 2017-04-05) visar att bostäder kan byggas i enlighet med bullerförordningen
i de flesta kvarter som ingår i detaljplanen. Flera kvarter behöver dock anpassas efter
bullerförhållandena. För fem byggnader, kv. 2, 3, 37, B23 och B213, bedöms möjligheterna vara
mycket små för att bygga bostäder i enlighet med bullerförordningen. För att skapa acceptabel
ljudmiljö i Åparken/Äppelparken och Vattentorget krävs också bullerdämpande åtgärder. De åtgärder
som studerats är bl. a bullerskärmar mellan byggnader längst västerut i Forsåker med syfte till att
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skapa bättre ljudmiljöer i markplanet. Detta är en övergripande strategi som endast delvis säkerställs i
denna detaljplan. Flera alternativ finns med goda möjligheter att skydda t ex park- och torgmiljöer.
När nästa etapp, detaljplan 2, och IKANO Bostad har byggts ut i Forsåker så skapas förutsättningar för att bygga
bostäder i större utsträckning.

I bullerutredningen anges att om LAeq ≤ 50 dB och LAFmax ≤ 70 dB i markplan på del av gård eller i
direkt anslutning till byggnad så förutsätts att gemensam uteplats kan anordnas. För några kvarter,
kv.6, kv. 21 söder, kv. 21 norr och de befintliga byggnaderna bedöms det vara svårt att uppfylla denna
riktlinje, eftersom dessa kringytor har intecknats för allmän plats.

I kartan anges kvarterens nummerbeteckning.

I följande delar av planområdet finns särskilda förutsättningar för att uppföra bostäder:
Punkthus i kvarter 4. Ekvivalentnivå överskrider 55 dBA på de två översta planen av den höga
byggnadens gårdsfasad vilket betyder att bostäder inte bedöms kunna byggas i enlighet med
bullerförordningen här.
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Punkthus i kvarter 10. Ekvivalentnivån överskrider 55 dBA i alla väderstreck och 60 dBA mot
sydväst och nordväst på de 4 översta våningarna i punkthuset.
Bullerutredningen visar dock att i ett fullt utbyggt Forsåker, inklusive kommande detaljplaneetapp
med bullerskärmande bebyggelse närmast järnvägen, innehålls riktvärdena för punkthusen i kvarter 4
och 10. Om inte bebyggelsen inom kommande etapp är uppförd vid bygglovsansökan för punkthusen
kan de översta våningsplanen därför endast förses med andra användningar än bostäder. Bestämmelse
om störningsskydd säkerställer att bostäder i ett sådant fall inte får uppföras.
Kvarter 6. I hela kvarteret bedöms bostäder kunna byggas i enlighet med bullerförordningen förutsatt
att minst hälften av bostadsrummen kan vändas mot sydöst. Uteplats kan ordnas i markplan i
anslutning till byggnaden.
Kvarter 21. Bostäder bedöms kunna byggas i hela den högsta delen av punkthuset (byggnadshöjd 55
m) förutsatt att lägenheter blir under 35 kvm och att hälften av bostadsrummen är vända mot fasad där
ekvivalentnivån inte överskrider 55 dBA. Uteplats kan ordnas i markplan i anslutning till byggnaden. I
resten av kvarteret kan bostäder byggas i enlighet med bullerförordningen förutsatt att minst hälften av
bostadsrummen kan vändas mot en sida där 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxnivå inte
överskrids. Uteplats kan ordnas i markplan i anslutning till byggnaden.
Kvarter 9. Ekvivalentnivå överskrider 55 dBA på översta planet på en gårdsfasad. Endast lägenheter
under 35 kvadrat kan byggas på det på övre planet. Vid ett fullt utbyggt Forsåker klarar kvarteret
riktvärdena även för större bostäder.

Kvarter 17. Ekvivalentnivån är 55-60 dBA på alla fasader av föreslagen bostadsdel av kvarteret.
Endast lägenheter under 35 kvadrat kan byggas enlighet med bullerförordningen. Uteplats kan inte
ordnas i anslutning till byggnaden i enlighet med bullerförordningen och speciallösningar för uteplats
behövs därför om bygglov för bostäder ska ges. I övrigt kan byggrätten enbart ges andra användningar
än bostäder. Bestämmelse om störningsskydd säkerställer att bostäder i ett sådant fall inte får uppföras.
Kvarter 30. Ekvivalentnivå överskrider 55 dBA på översta planet på flera gårdsfasader.
Kvarter 31. Ekvivalentnivå överskrider 55 dBA på översta planet på flera gårdsfasader.
Kvarter 1. Ekvivalentnivån överskrider 60 dBA vid två av 7-våningsbyggnadens tre fasader.
Förutsättningarna för att bygga bostäder i enlighet med bullerförordningen i bedöms därför vara
knappa. Vid 6-våningshusets fasader är ekvivalentnivån är 50-60 dBA. Förutsättningarna för att bygga
bostäder i detta hus bedöms vara goda förutsatt att små lägenheter kan byggas där så krävs. Uteplats
bedöms inte kunna ordnas i markplan i enlighet med bullerförordningen.
Kvarter 2, 3, 37, 23, 213 och punkthus i 30. Bullerutredningen visar på stora problem med att
uppföra bostäder i kvarter 2, 3, 37, punkthus i kvarter 30 samt i de befintliga byggnaderna 23 och 213.
Detta gäller även vid ett fullt utbyggt Forsåker (inklusive etapp 2 närmast järnvägen). Planförslaget
medger inga bostäder i dessa lägen.
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Planen reglerar tillåtna bullernivåer inom planområdet. Planbestämmelsen är utformad i enlighet med
bullerfördordningen. Bullerförordningen kan komma att ändras våren 2017, varmed planbestämmelse
får ändras till granskningsskedet. I detaljplanen finns även en bestämmelser gällande krav på

bullerskärm på allmän plats.
Bullerberäkning saknas för den föreslagna utformningen av förskolan och bostäderna i kvarter 32.
Inför granskningsskedet ska bullerutredningen kompletteras med sådana beräkningar.

Vibrationer
Vibrationer regleras inte i plankartan eftersom mätningar har visat att samtliga mätpunkters
vibrationsamplituder underskrider med marginal den nivå där skador i byggnader uppkommer.
Radon
Byggnader utförs radonskyddade enligt Boverkets anvisningar, vilket innebär att golv och väggar görs
täta mot marken. Det radonskyddade utförandet säkerställs i bygglovs- och genomförandeskedet i
enlighet med BBR.
Risker med farligt gods

I enlighet med den framtagna riskbedömningen (WSP, 2015-01-28) och riskanalysen (FSD,
2017-01-24)krävs riskreducerande åtgärder om den föreslagna exploatering skall kunna
möjliggöras.
Beräkningar visar att risken vid avståndet 30 meter från riskkällan är acceptabel om rimliga åtgärder
vidtas. Åtgärderna som föreslås i riskbedömningen är:
•

•

Zonindelning närmst riskkällorna:
o En bebyggelsefri zon om minst 30 meter, mätt från närmsta riskkälla. Denna mark bör
i planen anges som olämplig för stadigvarande vistelse. Lokalgata etc. får medges.
o Verksamheter i byggnader i zonen mellan 30-80 meter från riskkällorna föreslås
begränsas till dagverksamheter såsom arbetsplatser, industri, kontor, lager, p-hus,
sällanköpshandel och därmed jämförbara verksamheter med låg personintensitet etc.
Inga bostäder föreslås medges inom denna zon. Detta görs i ett försök att efterlikna
Länsstyrelsens och FÖP:s intentioner gällande placering av verksamheter med låga
personantal närmst riskkällan.
o Bostäder föreslås medges bortom 80 meter från riskkällorna. Där en tät rad
kontorsbebyggelse etc. kan uppföras som en buffert/skärm mellan riskkälla och
bostäder medges en sänkning av skyddsavståndet från 80 till 60 meter avseende
bostäder. Skola, centrumverksamhet, vård, handel, hotell- och konferensverksamhet
etc. likställs med bostäder i detta avseende i enlighet med zonindelningen i
Länsstyrelsens riktlinjer.
Skärm/Buffert: Samtidigt som ”första radens byggnader” befolkas relativt glest med vakna
och rörliga personer har antagits att de kan utformas som en skärm/buffert mot bakomliggande
bebyggelse. Inga särskilda funktionskrav har antagits behöva ställas på dessa byggnader. De
bör dock vara höga, om möjligt lika höga, som bakomliggande bebyggelse samt utgöra en så
tät skärm som möjligt i längdled längs riskkällorna. I antagandet om den ”första radens
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•

•

byggnaders” riskreducerande effekt för bakomliggande bebyggelse har en relativt låg
riskreducerande effekt tillskrivits denna åtgärd.
Ventilationsåtgärder: Den ”första radens byggnader” förses med nödavstängningsmöjlighet på
ventilationen i kombination med friskluftsintag placerade högt på oexponerad sida av
respektive byggnad. Åtgärden ger en möjlighet att skydda personer i byggnaderna mot
inläckage av giftiga i händelse av olycka och bedöms vara en såväl kostnadseffektiv som
möjlig åtgärd att vidta.
Placering av utrymningsvägar: Det rekommenderas vidare att samtliga byggnader inom
planområdet ges utrymningsmöjligheter bort från riskkällorna. Detta innebär
utrymningsmöjligheter i öster. Entréer etc. bör i möjligaste mån också förläggas i öster. Detta
möjliggör att en utrymning, vid skadehändelser på väg eller järnväg, kan ske på ett säkert sätt
bort från skadeplatsen och åtgärden kan även underlätta räddningstjänstens insatsmöjligheter i
området.

Vid avståndet 25 meter från närmaste riskkälla är risken oacceptabelt hög om inga åtgärder vidtas. I
riskanalysen ges förslag på riskreducerande åtgärder så att personerna som befinner sig i området inte
utsätts för oacceptabla risker.
För att bebyggelse ska kunna placeras 24 meter från riskkällan krävs, utöver de redan nämnda
regleringarna av markanvändning, utrymningsvägar, ventilation och friskluftsintag, följande åtgärder:
1. Plushöjd: Planområdet närmast spårområdet ska vara beläget minst 0,5 meter högre än
spårområdet.
2. Skyddsräl: Västkustbanans yttersta spår ska förses med skyddsräl förbi hela planområdet för
att minska sannolikheten för att en urspårning leder till att vagnar lämnar spåret.
3. Skyddsmur: En skyddsmur som är utformad så att ett tåg inte kan forcera den vid en
urspårning ska byggas mellan spårområdet och planområdet.
4. Åtgärder på fasad: Fasader ska utföras i obrännbart material och glaspartier i lägst
brandteknisk klass EW 30, se utredningen bilaga 1 för strålningsberäkningar från pölbrand och
jetflamma.
Eftersom skyddsrälen och skyddsmuren hamnar utanför planområdet kan de inte säkerställas genom
planbestämmelser utan måste regleras i avtal. Vilken plushöjd som bör gälla beror på framtida
projektering av järnvägen och kan därför inte regleras i detta skede. De föreslagna åtgärderna gällande
fasadutformning, ventilation och utrymningsmöjligheter har formulerats som planbestämmelser.
Närmst spåret ligger enligt planförslaget en verksamhetsbyggnad. Avståndet mellan verksamhetsbyggnaden och Västkustbanans yttersta spår är som minst cirka 80 meter. Utredningsområdet för
Götalandsbanan ligger dock kant i kant med den föreslagna verksamhetsbyggnaden, vilket betyder att
järnvägens yttersta kant i framtiden kan komma att hamna mycket närmare byggnaden. I riskanalysen
har man tagit höjd för att Västkustbanans yttersta spår som närmst hamnar 24 meter från planområdets
föreslagna byggnader.
Risk för höga vattenstånd
Översvämningsutredningen (Sweco, 2017-03-22) har visat att Mölndalsån, delen ForsebronVattenplatsen i kanal och bypass-rör, med föreslagen utformning är 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
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Nämndemansgatan, den kritiska sektionen. Permanent bebyggelse bör placeras så att skada inte
riskeras vid de beräknade vattennivåerna i beräkningsfall 2 (Mölndalsån). Vid extrema skyfall över
Forsåker kommer sannolikt lokala översvämningar på markytan att inträffa. Genom att styra
ytavrinningen med höjdsättning och konstruktioner, kan skaderisken minimeras. Detaljplanen reglerar
höjdsättnngen inom planområdet, men de tekniska lösningarna kan inte styras genom
planbestämmelser.
Av genomförda beräkningar att döma, kommer ingen översvämning i Forsåker att ske på grund av
stigande havsvattenstånd, för tidshorisonten 2100.
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Konsekvenser
Miljökonsekvenser
Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning (Sweco 2017-04-11) har tagits fram och denna visar 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.
Flera frågor så som t.ex. naturmiljön måste konsekvensbedömas mer specifikt 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.
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. 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 CO2ekvivalenter/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.

-

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.

-

Nr 4. Förekomsten av farliga ämnen i barns vardag ska minimeras.
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
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miljömålet kan t.ex. odlingsmöjligheter föreslås på innergårdar. Odling kan även ske i
planområdets parkområden.
-

Nr 18. Ingen ska bo i flerbostadshus med radonhalter över 200 Bq/m3 luft som årsmedelvärde.
I samband med de geotekniska undersökningarna har radongashalten i porluft i
friktionsjorden 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.

Miljökvalitetsnormer
- Vattenkvalité
MKN ska enligt huvudregeln i 4 kap. 2 § vattenförvaltningsförordningen fastställas så att
tillståndet i vattenförekomsterna inte försämras. Den aktuella ekologiska statusen i
sträckning av Mölndalsån bedöms vara ”måttlig” och den kemiska ytvattenstatusen
bedöms till ”uppnår ej god ” men den kemisk ytvattenstatus utan alltöverskridande ämnen
(kvicksilver) bedöms statusen till ”god”.
MKNs kvalitetsmål för Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken är
för:
•

Ekologisk status ”God ekologisk status med tidsundantag fram till 2021”.

•

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”.

Det finns en risk att föreslagna MKN för ekologisk och kemisk ytvatten-status inte uppnås
innan 2021. Flera åtgärder avses göras i samband med byggnationen för att förbättra
förhållandena i Mölndalsån, vilket gör att detaljplanens genomförande inte påverkar
måluppfyllelsen för MKN negativt.
-

Luft
MKN för luft gäller generellt för luften utomhus. 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. Mölndals Stads mätningar och
beräkningar av luftkvalitet i gatunivå och taknivå visar att miljökvalitetsnormerna (MKN)
för partiklar i dagsläget klaras i hela kommunen. MKN för kvävedioxid klaras inte.
Resultatet av beräkningar visar att MKN för kvävedioxid och partiklar 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.
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Dygnsmedelvärdet för partiklar kommer troligtvis att överskrida MKNs övre
utvärderings-tröskel närmast Privatgatan 1 år 2030. När övre utvärderingströskeln
överskrids har kommunen större skyldighet att utföra mätningar och beräkningar över
området. 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. Forsåker är idag påverkat av utsläpp till luft från trafik vilket gör att
miljömålet Frisk luft behöver beaktas. Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft uppfylls
enligt de utredningar som gjorts men vissa delar av området bör bevakas för att inte
överstiga MKN. Uteytan som hör till förskolan vid Äppelparken riskerar överskridande av
PM10 och kvävedioxid. I projekteringen kan åtgärder som förbättrar luftkvalitén planeras
in, t.ex. växtlighet och friskluftsintag.
-

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.

Mark och grundvatten
Konsekvenserna när det gäller mark och grundvatten bedöms som obetydliga och snarare positiva för
markmiljön jämfört med nollalternativet. En exploatering av området innebär att markföroreningar
som enligt nollalternativet skulle lämnats kvar nu behöver saneras. Konsekvenserna är också positiva
med avsende på rening och fördöjning av dagvatten, något som inte utförs i området idag. Framförallt
kommer hanteringen ändras inom industrikärnan jämfört med dagens situation men i andra delar av
området kommer system utformas så att dagvattnet kan tas omhand inom området.
Det finns en risk att påverkan på mark och grundvatten sker vid byggnation om en olycka skulle
inträffa och förebyggande åtgärder inte beaktats.
Mölndalsån
Konsekvenserna för Mölndalsån bedöms i dagsläget som måttliga jämfört med nollalternativet.
Påverkan kan bli stor om en omgrävning av å-fåran sker. Vattendom finns redan idag för uttag av kraft
ur Mölndalsån. Detaljplanen innebär även 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.
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Naturfrågor
Konsekvenserna på naturmiljön 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.
Strandskydd
För att möjliggöra den planerade exploateringen i Forsåker behöver strandskyddet upphävas inom
kvartersmark och allmän plats som inte föreslås planläggas som naturändamål. I en detaljplan får
kommunen enligt 4 kap. 17 § PBL upphäva strandskyddet för ett område om det finns särskilda skäl
för det och om intresset som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
-

Naturvärden och tillgänglighet
Det strandskyddade området har tidigare varit industrimark och har i ett par hundra år
utgjort plats för tillverkningsindustri. Området har också under lång tid varit avstängt för
allmänheten. Vattenmiljön i den övre delen inom planområdet består av en helt artificiell
betongränna, medan den nedre delen är mer naturlik. En stor del av det strandskyddade
området består således i dag av industrimark utan särskilda naturvärden eller
friluftsvärden.
Mölndalsån innehar, i enlighet med naturvärdesinventeringen (Naturvärden och äpplen,
Naturcentrum AB, 2014-10 10) planområdets högsta naturvärde, naturvärdesklass 2.
Naturvärdena bedöms vara som allra högst 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.
Lövskogen längs Mölndalsåns stränder har bedömts inneha ett påtagligt naturvärde, klass
3. Den domineras av björk, klibbal, pil och lönn med inslag av skogsalm, tysklönn, asp
och ask. Det finns visst inslag av grova – mycket grova träd varav en del med håligheter,
exempelvis bok, klibbal, gråpoppel och knäckepil. Flera döda, stående almar kan nämnas,
sannolikt dödade av almsjukan. Här finns tecken på bäveraktivitet vilket kontinuerligt
nyskapar död ved i och nära vattnet. Fältskiktet är starkt kulturpåverkat och näringsgynnat
med exempelvis kirskål, blekbalsamin och löktrav (Naturvärden och äpplen,
Naturcentrum AB, 2014-10 10).
Mölndalsån regleras i detaljplanen genom markanvändningen öppet vattenområde.
Strandskogen skyddas till stor del i detaljplanen genom markanvändningen allmän plats,
NATUR. I angränsning till strandskogen finns gamla trädgårdar (äppelträdgården), som
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till en mindre del skyddas genom markanvändningen PARK. Området avses även
omfattas av en skötselplan.
Planområdet har idag en sluten karaktär med endast ett fåtal entréer mot omvärlden, vilket
har gjort området till en barriär i stadslandskapet. Detaljplanen innebär att området får fler
och tydligare entréer, vilket stärker kopplingen till Mölndals stadskärna och omgivande
bebyggelse. Den idag övertäckta delen av Mölndalsån öppnas upp, vilket ska integrera ån
ytterligare i stadsdelen. Mölndalsån görs därmed både fysiskt och visuellt mer tillgänglig
vid omdaningen av området. Konsekvenserna av att öppna upp Mölndalsån samt bebygga
områden nära å-fåran bedöms inte försämra miljön för fisklivet
(Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco, 2017-04-11).
-

Motivering till upphävande av strandskydd
Planförslaget bedöms utöka allmänhetens tillgänglighet till Mölndalsån och trygga
naturvärden knutna till det strandskyddade området genom att Mölndalsån öppnas upp
samt huvudsakligen omges av mark planlagd som allmän plats,
NATUR/PARK/GATA/TORG. På detta sätt säkerställs möjligheten till fri passage för
allmänhet i åns omedelbara närhet i åns södra del och huvudsakligen i åns norra del samt
goda livsvillkor för djur- och växtliv.
Planområdet ingår, enligt kommunens fördjupade översiktsplan för Mölndalsåns dalgång,
i ett utvecklingsområde inom vilket utveckling av bostäder, arbetsplatser, service m.m.
kan tillåtas. Området utgör en möjlig utveckling och komplettering av Mölndals
stadskärna. För att möjliggöra den föreslagna exploateringen inom området krävs
upphävande av strandskyddet inom kvartersmark och allmän plats som inte föreslås
planläggas som naturändamål.
Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet är:
•

7 kap 18c § punkt 1 MB: Det område som upphävandet avser har redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Motivering: Den norra delen av planområdets åsträckning är ianspråktagen på ett
sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften. I den södra delen av ån
har allmänheten idag tillgång till ån och grönområdet i dess omedelbara närhet, vilket
är ett värde som skyddas i detaljplanen genom markanvändningsbestämmelserna
öppet vattenområde, NATUR och PARK. Kulverterade delar av ån planeras att
öppnas upp i samband med utbyggnaden av området.

•

7 kap 18c § punkt 5 MB: Det område som upphävandet avser behöver tas i anspråk
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området.
Motivering: Exploateringen innebär att bostäder, arbetsplatser och service kan byggas
i kommunens mest kollektivtrafik- och centrumnära läge. Mölndals stadskärna
kompletteras med nya former av arbetsplatser, kultur och mötesplatser.
Detaljplanen kommer med sina 2400 bostäder att svara mot den stora bostadsbrist som
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råder inom kommunen och hela regionen. Exploateringen innebär även att marken blir
mer tillgänglig för allmänheten än vad den är i dag, i och med att allmänna platser, så
som en park, torg och gångstråk, ska planeras utmed ån.. Dessa stora allmänna
intressen som planen innebär bedöms väga tyngre än den begränsade inskränkning i
strandskyddsintresset som föreligger i mark som i dag inte har något särskilt
naturvärde eller friluftsvärden. I den mer naturlika delen av området säkerställer också
kommunen genom detaljplanen, bättre än i dag, fri passage för allmänheten och
bevarandet av goda levnadsvillkor för djur- och växtliv.
Kulturhistoria och arkeologi
Konsekvenserna när det gäller kulturhistoria och arkeologi bedöms som måttliga jämfört med
nollalternativet. 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.
Luft
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 miljökvalitetsnormrna innehålls
samt eventuellt framtida åtgärder för luftkvaliteten. Om området istället fortsatte vara
verksamhetsområde skulle inte samma bevakning krävas.
Risk
Konsekvenserna när det gäller risk bedöms som måttliga jämfört med nollalternativet. 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.
Buller och vibrationer
Konsekvenserna när det gäller buller bedöms som stora jämfört med nollalternativet 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.
Trafik och tillgänglighet
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet är små när det gäller trafik och tillgänglighet. Mer trafik
kommer att färdas i området men det kommer även var möjligt att bosätta sig nära kollektivtrafik. Det
blir gång- och cykelavstånd till Mölndals innerstad vilket på sikt minskar trafiken i området. Mölndals
Bro och övriga mot kommer att avlastas i och med Forsåkerbron och problem med köer under
högtrafik kommer minska.
Hälsobaserade åtgärdsmål

Uppfyllelsen av de hälsobaserade och mätbara åtgärdsmålen, som har tagits fram för
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kommande bostadsmark, parkmark samt verksamhetsområden inom Forsåker, beskrivs nedan.
Syftet med åtgärdsmålen är att skydda människors hälsa och miljön.
Åtgärdsmål 1: Människor ska kunna bo och vistas inom området utan risk för oacceptabla hälsorisker.
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. För att säkerställa markens lämplighet för byggande har det i plankartan
införts en planbestämmelse om att startbesked inte får ges för bygglov förrän
föroreningar i mark och byggnaderna har avhjälps.
Åtgärdsmål 2: Odling ska kunna förekomma inom parkområden och bostadsmark utan risk för
oacceptabla hälsorisker.
I enlighet med utredningen ”Kompletterande miljöteknisk markundersökning av
blivande parkmark”(Structor, 2017-02-19) kan odling ske utan åtgärder i kragar eller
lådor, men även direkt i parkmarken.
Åtgärdsmål 3: Skydd av markmiljön ska säkerställas för respektive markanvändningstyp och djup.
Hur detta säkerställs ska utredas inför granskningsskedet.
Åtgärdsmål 4: Byggnader med bevarandevärde ska kunna anpassas och användas inom
verksamhetsområden utan att oacceptabla risker hälsorisker uppkommer.
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. Riskbedömning för
bostadsändamålet måste göras till detaljplanens granskningsskede. Plankartan
medger flera alternativa markanvändningar, som skulle kunna vara möjliga att
etablera om kravet för bostäder inte uppfylls.
Åtgärdsmål 5: Betong från byggnader som rivs ska, efter utsortering av förorenad betong och
armeringsjärn, kunna återanvändas som fyllnadsmaterial inom området utan att miljörisker
uppkommer.
Allt byggnadsmaterial ska hanteras på ett miljöriktigt sätt. Förorenad betong ska
transporteras till godkänd behandlingsanläggning/deponi. I enlighet med beslut från
miljöförvaltningen ska återanvändning av godkänd betong kunna utföras inom
området. En riskbedömning avseende eventuellt förorenad betong och förorenad jord
under byggnader ska utföras. I nuläget har utredningar avseende förorenad jord
under de befintliga byggnaderna tagits fram. Dokumentation och provtagning av
betongmassor har också genomförts.
Åtgärdsmål 6: Målsättningen är att Mölndalsåns vattenkvalitet långsiktigt ska förbättras genom
omvandling av området.
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
(R2013:10) följas avseende utsläpp av länshållningsvatten. Framtida
verksamhetsutövare ska visa hur man avser att hantera, eventuellt rena samt
kontrollera länshållningsvattnet före utsläpp.
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Åtgärdsmål 7: Exploateringen ska utföras på ett hållbart sätt så att schakt, transporter och
materialförbrukning minimeras.
Återanvändning av lokala massor bör främjas. För återanvändning av lokala massor
från området ställs krav avseende föroreningshalter i jord. Saneringen av förorenad
jord förbättrar också förutsättningarna för Mölndalsån.
Åtgärdsmål 8: Antal markanvändningstyper inom området ska begränsas till följande: bostadsmark av
stadskaraktär samt verksamhetsområden inklusive gatumark och parkmark.
I plankartan har markanvändningen anpassats till de föreslagna användningstyperna.

Sociala konsekvenser
För detaljplaneområdet har en social konsekvensanalys tagits fram (ÅF, 2017-03-22). Att studera de
sociala konsekvenserna av planförslaget är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i
planeringsprocessen. Den sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, identitet,
integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. Målet är ett långsiktigt stabilt och dynamiskt
samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls och där alla känner sig välkomna.
Strukturplanen och detaljplanen sätter ramverket för en tät och central stadsdel som länkar samman
Mölndal på båda sidor motorväg och järnväg. Man bygger vidare på historien och fyller igen ett
tomrum i en regional knutpunkt. Planeringen för Forsåker kan bidra med många sociala värden, både
på lokal och regional nivå. Nya bostäder, skolor och arbetsplatser stärker Mölndal som kommun och
erbjuder fler alternativ för de som vill bo och verka här.
Att bygga ett nytt område, med hög täthet och exploatering, i ett centralt läge innebär ett antal
utmaningar för att skapa socialt fungerande miljöer. Att säkerställa tillräckliga ytor för alla behov
kräver samutnyttjande och smart planering. Ytor för grönska, lek och skolgårdar är en målkonflikt
mellan hög exploatering, täthet och behovet av hälsosamma närmiljöer. Ju fler bostäder, desto fler
barn och större ytor för skolor. Både de offentliga stadsrummen och privata gemensamma ytorna
kommer att behöva utföras med högt krav på gestaltning och utformning för att uppnå kvalitet.
Sammanhållen stad, hälsa och säkerhet
Det viktigaste arbetet i att skapa en sammanhållen stad är att motverka segregationen, och en
nyckelfråga är att överbrygga barriärer. Barriärer kan vara fysiska eller mentala och olika för barn och
vuxna. Hälsobegreppet handlar om att främja jämlik och god livskvalitet samt att skydda från olyckor
och annan negativ påverkan. För att barn ska kunna och vilja vara fysisk aktiva utomhus behöver
närmiljö vara stimulerande och trafiksäker.
Barn och ungdomar som bor och lever i tät stadsmiljö blir allt vanligare i Sverige och vi ser hur viktigt
det är att planera för att barn ska få en god start i livet. Förutom skolor och service blir det viktigt med
ytor för lek där barn tillåts springa, klättra, vara högljudda eller stöka ner på egna villkor. Det är ett
sätt att manifestera barns rätt till staden och mark som avsätts just för deras behov utformas med fördel
tillsammans med barnen själva. I detaljplaneområdet har gång- och cykelnätet utformats finmaskigt
med GC-vägar som är huvudsakligen är separerade från vägbanan.
Samspel
Temat behandlar den fysiska miljöns förutsättningar för att skapa tillit och delaktighet samt att stödja
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ett jämställt och jämlikt samspel.
Kvarterstrukturen med slutna kvarter skapar tydliga gaturum och privata gårdar. Forskning visar att
slutna gårdar ger en högre känsla av trygghet och av tillhörighet när gården tillhör de boende, än
öppna kvarter gör. Strukturplanen visar på en stadsdel med endast flerbostadshus, det vill säga
lägenheter, i olika upplåtelseform. 30 % beräknas bli hyresrätter och resterande bostadsrätt/ äganderätt.
Att ha tillgång till och kunna välja mellan flera olika boendeformer är viktigt ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv. Det innebär även att prisnivåerna bör vara varierade och att det finns
kategoribostäder så som studentlägenheter.
Vardagsliv
Ett vardagslivsperspektiv innebär att alla gruppers, även barns och ungas, vardagliga rutiner och
aktiviteter blir utgångspunkt för planeringen. Den fysiska strukturen skapar förutsättningar för ett
jämställt, jämlikt och praktiskt vardagsliv.
Forsåker planeras med ett antal publika mötesplatser och två starka handelsstråk. Detaljplanen
möjliggör för personintensiva verksamheter som kontor eller utbildning. Det bidrar till att skapa en
balans mellan dag- och nattbefolkning som också ger underlag till handel och verksamheter. Det finns
ett gång- och cykelnät genom hela stadsdelen och närheten till Mölndals innerstad är en god
förutsättning för kollektivtrafikresor. På så sätt kan man resa till och från Forsåker på ett hållbart sätt.
Identitet
Temat utgår från två olika innebörder av identitet. Dels handlar det om människorna och deras
identitet, dels om den byggda miljöns karaktär och samspelet där emellan.
Kvalitetsprogrammet behandlar Forsåkers koppling till det industriella arvet på flera sätt. Det är tydligt
att de befintliga byggnaderna som utgör industrikärnan spelar stor roll i en framtida kontrastrik
stadsdel. Men nyproducerade bostäder och byggnader sätter tonen för framtiden. Den arkitektur som
råder idag kommer att bli framtidens kulturarv. Utifrån ett socialt perspektiv är det viktigt att
gestaltning, arkitektur och utformning speglar mänskliga värden och behov. Det är även intressant att
lyfta de människor som jobbat, bott och format Forsåker genom historien.
Verktyg och nyckelfrågor
Behovet att gå en ny väg och använda next practice – alltså framtida verktyg, är en av slutsatserna från
konsekvensanalysen. Genomförandet av detaljplanen kommer att pågå under många år och ny kunskap
och forskning behöver tas tillvara för att Forsåker ska skapa en långsiktigt god livsmiljö för många.
För Forsåker har ett antal nyckelfrågor identifierats gällande sociala apsekter:
•
•
•
•
•

Länkar till och från Forsåker – etablera båda broförbindelser samt kollektivtrafik in i området.
Bostäder för många – variationer i upplåtelseformer, storlek, planlösning, pris och läge.
Ytor för förskola och skola – både storlek, gestaltning och användning.
Hantering av gröna miljöer – gestaltning och skötsel av parker, gränder och gårdar.
Hantera problematik med ljus och buller för att skapa hälsosamma miljöer – både i
boendemiljö och offentliga rum.
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•
•
•

Etablering av verksamheter och handel – kombinationen av kommersiella och offentliga
verksamheter som får stöd att etablera sig.
Koppla an till historien – även lyfta de människor som jobbat, verkat och skapat Forsåkers
industriella arv.
Fortsatt delaktighet från invånare – låta människor vara med i utformandet av stadsdelen på
olika sätt.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen föreslås bli huvudman för allmän plats. Se genomförandebeskrivningen för en detaljerad
beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna.
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Genomförande
Planbeskrivningen ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandefrågorna ska förtydliga detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt,
men har ingen rättsverkan, utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och
planbestämmelserna.

Organisatoriska frågor
Tidplan
För detaljplanen gäller följande tidplan:
Samråd
2:a kv. 2017
Granskning
2:a kv. 2018
Antagande
Laga kraft

4:e kv. 2018
4:e kv. 2018

Genomförandetid
Genomförandetiden är femton år räknat från det datum då detaljplanen vunnit laga kraft. Under
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt
till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
Ägoförhållanden
Fastighet

Lagfaren ägare

Forsåker 1:101

Mölndala Fastighets AB (MFAB)

Forsåker 1:226

Mölndals Stad

Forsåker 1:121

Mölndals Stad

Forsåker 1:227

Kungsleden Mattan AB

Forsåker 1:164

Kungsleden Mattan AB

Forsåker 1:257

Kungsleden Mattan AB

Forsåker 1:149

Svenska stift för Frälsningsarmén

Forsåker 1:219

uppgift saknas (taxerad ägare Mölndals Stad)

Forsåker 1:21

Mölndals Stad

Forsåker 1:184

Staten Trafikverket

Forsåker 1:19

Mölndals Stad

Forsåker 1:11

Mölndals Stad

Länsmannen 1

Mölndals Stad

Länsmannen 13

Mölndals Stad

Nämndemannen 2

AB Göteborgs Hyreshus
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Silverskatten 1

Mölndalsbostäder AB

Stensjön 1:36

Mölndals Stad

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och
framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. Allmän plats som omfattas av
detaljplanen redovisas nedan.
Stor stadsgata, markerad som GATA
• Diagonalen
• Bussgatan
• Kvarnbygatan
• Nämndemansgatan
Liten Stadsgata, markerad som GATA
• med separat cykelbana
• utan separat cykelbana
Grön Gränd, markerad som GATA
Å-och parkgata, markerad som TORG
Industrigolvet, markerad som TORG
Vattentorget, markerad som TORG
Åparken och Triangelparken, markerad som PARK
Rudströmska trädgården, markerad som PARK och Skola (kvartersmark)
Forsåkerbron, markerad som GATA
Anläggningar inom kvartersmark
Blivande fastighetsägare inom planområdet ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark samt
anslutningar till allmän plats när det gäller utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll.
Exempel på anslutningar till allmän plats kan vara att parkeringsanläggningarna får erforderlig
anslutning till allmän gata.
Anläggningar inom vattenområde
Kommunen är huvudman för allt vattenområde (Mölndalsån) inom planområdet. Det innebär att
kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av vattenområdet.
Avtal
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan kommunen och MFAB avseende utveckling av Forsåker.
MFAB har tecknat ett konsortialavtal med Aspelin Ramm Fastigheter AB, ByggVesta Forsåker AB,
Peab Sverige AB, Trollängen Mölndal AB, Veidekke Bostad AB och Wallenstam AB.
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Ett samarbetsavtal har tecknats mellan kommunen och Mölndalsbostäder AB avseende utveckling av
ett område norr om Kvarnbygatan (Silverskatten 1).
Avtalen kommer att följas upp med exploateringsavtal med MFAB och Mölndalsbostäder AB
avseende detaljplanens genomförande. Exploateringsavtalen ska bland annat reglera marköverlåtelser,
utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar (allmän plats och vattenområde), utbyggnad av
kvartersmark, parkeringsbehov, bevarande av befintliga byggnader, gestaltnings- och
kvalitetsprinciper, bildande av gemensamhetsanläggningar, flytt av befintliga ledningar,
fastighetsbildning (inklusive bildande av gemensamhetsanläggning för parkering) m.m. I samband
med att detaljplanen antas i kommunfullmäktige ska även exploateringsavtalen godkännas av
kommunfullmäktige.
MFAB kommer i sin tur teckna avtal med konsortsiemedlemmarna angående tilldelning av byggrätter.
Målet om minst 25 % hyresrätter ska beaktas i lottfördelningen. Även frågor rörande detaljplanens
genomförande, så som gestaltning- och kvalitetsprinciper mm ska regleras i avtalen.
Ett medfinansieringsavtal kommer behöva tecknas mellan kommunen och Trafikverket rörande
åtgärder kopplade till den statliga infrastrukturen, exempelvis Forsåkerbron samt eventuella
kapacitetshöjande åtgärder. Kommunens åtaganden kommer att regleras i kommande
exploateringsavtal med MFAB.
Projektorganisation
Denna detaljplan är en av ett antal planerade detaljplaner i Forsåker. Det är av stor vikt att de olika
delområdena samordnas, dels vad gäller utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar och
kvartersmark dels vad gäller etappindelningar och tidplaner. Även en samordning kring
parkeringsbehov och samutnyttjande måste ske. En genomförandegrupp och en gestaltnings- och
kvalitetsgrupp har inrättats med representanter från Mölndals stad, MFAB och
konsortiemedlemmarna.
Markåtkomst
Mark som i detaljplanen avsatts som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap och som ägs
av MFAB, Mölndalsbostäder AB eller någon av konsortiemedlemmarna vid tidpunkten för
detaljplanens antagande ska överlåtas till kommunen utan ersättning.
Avtal om köp av den mark som avsatts som allmän platsmark och som ägs av Kungsleden,
Frälsningsarmén och AB Göteborgs Hyreshus (Forsåker 1:227, 1:164, 1:257, 1:149 samt
Nämndemannen 2) ansvarar MFAB för att ingå med berörda parter. Markåtkomsten ska säkerställas i
avtal senast vid detaljplanens antagande.
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Intrång på mark som inte ägs av kommunen eller kommunala bolag.

Kvartersmark utmed Kvarnbygatan som ägs av kommunen ska överlåtas till MFAB.
Kvartersmark för skola och förskola ska överlåtas till kommunen. De förskolor som inryms i kvarter
kan säljas eller hyras ut till kommunen.
Inom planområdet finns ett behov av bostäder anpassade för personer med funktionsnedsättning.
Bostäderna integreras i vanliga trappuppgångar och förses med ett gemensamhetsutrymme i bottenplan
dit den boende enkelt kan ta sig till med hiss. Behovet beräknas till 2 trappuppgångar med max 12
anpassade lägenheter.
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Alla marköverlåtelser mellan parterna regleras i kommande exploateringsavtal och ska följa de
marknadsmässiga principer som finns för respektive användningsområde.

Fastighetsrättsliga frågor
Ansökan om fastighetsbildning samt inrättande av gemensamhetsanläggningar, servitut och
ledningsrätt för respektive berörd fastighet ska vara inlämnad till lantmäterimyndigheten innan
bygglov beviljas för den föreslagna bebyggelsen.
Fastighetsbildning
Rådande fastighetsindelning kommer successivt att anpassas till planerad utbyggnad i huvudsak
genom avstyckningar och fastighetsregleringar.
En särskild fastighet kommer att bildas innehållande vattenområdet i, benämnt med W1 och W2 på
plankartan, som kan fungera som en så kallad strömfallsfastighet i miljödomsärendet berörande
vattenverksamhet.
Genom tredimensionell fastighetsbildning kan separata tredimensionella fastigheter och utrymmen
bildas inom kvartersmarken och allmän platsmarken för de olika ändamålen. För dessa fastigheter
behöver nödvändiga rättigheter säkerställas genom bildande av gemensamhetsanläggningar och/eller
servitut för exempelvis infarter, stomme, teknisk försörjning och utrymningsvägar m.m.
För att den tredimensionella fastighetsbildningen ska kunna genomföras måste fastigheterna, i
gränserna, uppfylla gällande brandsäkerhetskrav, varför placering av brandväggar måste beaktas i
samband med projekteringen av byggnaderna. Vidare bör separata el-, va- och ventilationslösningar
installeras för att underlätta den framtida förvaltningen.
Gemensamhetsanläggning för samutnyttjande av parkering
Vid behov kan en gemensamhetsanläggning för det gemensamma parkeringsbehovet inrättas.
Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas genom delägarförvaltning eller genom bildande av en
samfällighetsförening. Tänkta delägare kan träffa ett separat avtal som bland annat kan reglera
delägare och utbyggnadstakt samt kostnadsfördelnings- och samnyttjandeprinciper.
Övriga gemensamhetsanläggningar
Om separata tredimensionella fastigheter eller utrymmen bildas kan gemensamhetsanläggningar
behöva bildas.
Ledningsrätt, servitut och nyttjanderätt
Nya transformatorstationer kan säkerställas med ledningsrätt alternativt servitut. Vissa områden skulle
också kunna styckas av och överlåtas till Mölndal Energi.
Nya allmänna ledningar på kvartersmark ska säkerställas, utan ersättning, med ledningsrätt. Vid
omläggning av ledningar ska eventuell befintlig ledningsrätt flyttas till ledningens nya läge.
Om separata tredimensionella fastigheter eller utrymmen bildas kan servitut för att säkerställa
nödvändiga rättigheter behövas.
Allmänhetens tillträde till förskolegårdar kommer att säkerställas genom bildande av servitut.
Rätten att uppföra, bibehålla och förnya balkonger på allmän plats i enlighet med plankartans
79

bestämmelser ska säkerställas med servitut.
För att kunna uppföra ny bebyggelse mot GATA1,2 och 3 kommer grundläggning behöva ske inom
allmän plats. Rättigheten ska säkerställas med servitut.
MFAB ansvarar för att erforderliga avtal tecknas med befintliga ledningsägare inom planområdet.
Inom planområdet finns ett antal inskrivna rättigheter vilka redovisas i tabellen nedan. I det fortsatta
planarbetet kommer utredas vilka rättigheter som fortfarande är aktuella och vilka som kan upphävas i
samband med övrig fastighetsbildning inom området.

Genomförandetid
Nr
Ändamål
1
Elledning

Akt
1481K-2001/53.1

2

Telefonväxel

1481K-2001/53.2

3

Bevattningsanläggning

1481K-2001/53.3

4

Vägar

1481K-2001/53.4

5

Väg

14-FÄS-392.1

6

Väg

1481-84/13.1

7

Gas

8

Ledningar, underjordiska

Ledningsrätt
1481-88/68.1
Ledningsrätt
1481K-2014/47.1

Avtalsrättigheter
Nr
Ändamål
9
Bilplatser

Akt
14-IM1-2001/6148.1

10

Avloppsledning

14-IM2-18/345.1

11

Väg mm

14-IM2-26/426.1

12

Avloppsledning

14-IM2-81/8162.1

13

Bilplatser

14-IM1-86/6621.1
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Kommentar
Belastar Forsåker 1:139, till förmån för
Forsåker 1:101
Belastar Forsåker 1:139, till förmån för
Forsåker 1:101
Belastar Forsåker 1:101, till förmån för
Forsåker 1:139
Belastar Forsåker 1:101, till förmån för
Forsåker 1:139
Belastar Forsåker 1:101, till förmån för
Forsåker 1:149
Belastar Forsåker 1:101, till förmån för
Forsåker 1:149
Belastar Forsåker 1:101
Ledningshavare: Vattenfall Naturgas AB
Belastar Forsåker 1:101
Ledningshavare: Mölndals Stad

Kommentar
Förmånsfastighet Forellen 1, Mölndals
Stad genom Mölndals Parkerings AB,
50 platser, nästan samma område som
rättighet 13 och 15.
Förmånsfastighet Kikås 1:80, Mölndals
Stad, tveksamt om ledningen finns.
Förmånsfastighet Kikås 1:80, Mölndals
Stad, i avtalet anges Yngeredsfors AB,
servitutet kan dödas då de inte längre har
ledningar i området.
Belastar Forsåker 1:227, till förmån för
Forsåker 1:101
Förmånsfastighet Forellen 1, Mölndals
Stad, samma område och ändamål som

14

Kraftledning

14-IM1-92/49946.1

15

Bilplatser

14-IM1-92/53962

16

Kraftledning

14-IM2-26/427.1

17

Kraftledning

14-IM2-52/3686.1

18

Kraftledning

14-IM2-84/1128.1

rättighet 15 och del av samma område
som rättighet 9.
Fortum har inga ledningar i området så
servitutet kan dödas.
Förmånsfastighet Forellen 1, Mölndals
Stad, samma område och ändamål som
rättighet 12.
Fortum har inga ledningar i området så
servitutet kan dödas.
Fortum har inga ledningar i området så
servitutet kan dödas.
Fortum har inga ledningar i området så
servitutet kan dödas.

För ytterligare information se redovisning från Lantmäterimyndigheten i Mölndal daterad 2014-12-19
(dnr 2014/5803).
Befintlig samfällighet
Stora delar av Brännåsvägen omfattas av en samfällighet, Forsåker S:1. Det aktuella området är utlagt
som allmän plats i gällande detaljplaner, SPL 14-MÖL-4617 (Område vid Fågelbergsgatan) och SPL
1481-P88/13 (Område kring Esbjörn Schillersgatan). Avsikten är att ansöka om lantmäteriförrättning
för att lösa in samfälligheten och föra marken till en kommunägd fastighet. Ansökan kommer lämnas
in under planarbetets fortsatta handläggning.
Ansökan om lantmäteriförrättning
Kommunen, MFAB och Mölndalsbostäder AB ska gemensamt ansöka om fastighetsbildning där
allmän platsmark, vattenområde eller kommunens övriga anläggningar (ex. ledningar) berörs. Övrig
fastighetsbildning hanteras av respektive fastighetsägare.
Kostnader för fastighetsbildningen som krävs för att genomföra detaljplanen hanteras i kommande
exploateringsavtal med MFAB och Mölndalsbostäder AB.

Tekniska frågor
Allmän plats
Åtgärder inom allmän plats (gator, torg, gång- och cykel samt parker) kommer att projekteras och
iordningställas av kommunen. De olika gatutyperna beskrivs mer ingående i kapitlet ”Stråk och gator”
i kvalitetsprogrammet. Torg och parker beskrivs i kapitlet ”Parker och platser”.
För att få plats med en tillfällig koppling till Nämndemansgatan från broramp behöver delar av den så
kallade Kolorithallen rivas. Det åligger MFAB att tillse att berörd del av Colorithallen rivs.
Åtaganden vad gäller kostnader och utförande kommer att regleras i kommande exploateringsavtal
mellan kommunen och Mölndala Fastighets AB och Mölndalsbostäder AB.
Kvartersmark
Blivande fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom respektive kvarter. Ny bebyggelse beskrivs mer
ingående under ”Förändringar” i denna handling samt i kvalitetsprogrammets kapitel ”Kvarteren”.
Bland annat beskrivs vissa planbestämmelser samt bebyggelsens gestaltning mot de olika gatutyperna.
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I planområdets östra del planeras en grundskola (F-9) som dimensioneras för totalt 500 elever. Under
en övergångsperiod ska skolan ta emot 250 elever från Rävekärrsskolan som under ett antal år blir
obrukbar.
Hela Forsåkers totala förskolebehov uppgår till 28 avdelningar. I planområdets östra del planeras för
en förskola på 8 avdelningar. I det östra kvarteret utmed Kvarnbygatan planeras för en förskola på 5
avdelningar. Övriga avdelningar inryms i nya bebyggelsekvarter. Det är viktigt att förskolorna har
tillgång till inhägnad utemiljö i anslutning till förskolan. Normen, definierad för Forsåker, är 10 kvm
per barn i direkt anslutning och 10 kvm per barn inom 100 meter vilket kommer följas upp i
bygglovsskedet.
För att möjliggöra allmänhetens användning av utemiljön de tider på dygnet som förskolan inte har
verksamhet är det viktigt att skolförvaltningen och tekniska förvaltningen kommer överens om
utformningen av ytan. Allmänhetens tillträde kommer säkerställas genom bildande av servitut.
För att kunna bygga ut det västra kvarteret utmed Kvarnbygatan samt grundskolan i planområdets
östra del måste de befintliga parkeringsytorna ersättas. Det åligger Mölndala Fastighets AB att lösa
ersättningsplatser i t.ex. de nya parkeringsanläggningarna, vilket kommer regleras i kommande
exploateringsavtal.
För att kunna bygga ut de nya bebyggelsekvarteren i planområdet kommer vissa ledningar och gator
att behöva flyttas eller justeras. Bland annat föreslås Kvarnbygatan flyttas till ett sydligare läge.
Kostnader för detta åligger Mölndala Fastighets AB och kommer regleras i kommande
exploateringsavtal.
De befintliga byggnader som föreslås bevaras skyddas genom varsamhetsbestämmelser på plankartan.
Varje byggnad finns beskriven i den till detaljplanen hörande handlingen ”Kulturbyggnader”, daterad
2017-03-17.
Kvalitetsprogram
Anläggningar och byggnader inom allmän platsmark och kvartersmark ska hålla hög kvalitet. Ett
kvalitetsprogram som redovisar gestaltnings- och kvalitetsprinciper, referensobjekt och
belysningsprinciper har tagits fram för hela Forsåker. Kvalitetsprogrammet utgör underlag för
detaljplanen och beskriver planförslaget och ska ligga till grund för fortsatt strategiskt arbete,
projektering och genomförande av detaljplanen.
Parkering
En parkeringsutredning för detaljplanen har tagits fram. Parkeringsbehovet för föreslagen utbyggnad
(inklusive 90 ersättningsplatser för markparkering som försvinner enligt ovan men exklusive kvarter
32 som beräknats separat och bedöms kunna lösa parkeringsbehovet inom egen fastighet) har
beräknats till 2 590 platser beräknat utifrån ett medeltal lägsta talet för zon 1 i Mölndals stads
parkeringspolicy. Parkeringspolicyn medger reducering av parkeringstalen genom bland annat
samnyttjande och närhet till konkurrenskraftig kollektivtrafik. Med reducering enligt policyn kan
behovet begränsas till 1 950 platser. Detaljplanen medger utbyggnad av ca 2 580 platser fördelade i
huvudsak på två gemensamma parkeringsgarage i områdets utkanter i kombination med viss parkering
under mark i bostadskvarteren. För att kunna hålla ett så lågt parkeringstal måste blivande
fastighetsägare i området lägga resurser på kompletterande mobilitetslösningar i området vilket
kommer regleras i kommande exploateringsavtal.
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För att kunna hantera parkeringen i Forsåker kommer det vara nödvändigt att en aktör har ett samlat
ansvar för att styra parkeringen optimalt, t ex via tidsbegränsningar, avgifter, tilldelning av
parkeringskort, övervakning etc. Även frågan om drift och ägande behöver lösas i det fortsatta arbetet.
Det samlade ansvaret för driften kan eventuellt tas av Mölndals Parkering AB som hanterar
motsvarande frågor i det befintliga parkeringsköpssystemet i Mölndals innerstad. Det finns flera
möjliga sätt att reglera ägandet av parkeringsanläggningarna. En gemensamhetsanläggning kan inrättas
eller så ägs parkeringsanläggningarna av en part, Mölndals stad via Mölndals Parkerings AB eller en
privat aktör.
I det fortsatta arbetet ska parkeringsanläggningarnas utformning studeras. Ett
parkeringsinformationssystem ska anläggas med syftet att styra trafiken lämpligaste väg till
parkeringsanläggningarna, informera om antalet lediga platser samt inhämta löpande statistik över
beläggningen i parkeringsanläggningarna.
Parkeringsbehovet för cykel har beräknats till 8 570 platser för boende, sysselsatta och besökare. Det
fortsatta planarbetet behöver utreda var parkeringarna ska placeras. Principen är att besöksparkering
till största del förläggs på allmän plats och parkering för boende och sysselsatta förläggs på
kvartersmark.
Vatten och avlopp
Vatten och avlopp kommer att byggas ut inom planområdet av kommunen. Eventuell flytt av
befintliga ledningar för att möjliggöra den nya bebyggelsen ska bekostas av MFAB och
Mölndalsbostäder AB.
En VA-anslutningsavgift kommer att debiteras för utnyttjad byggrätt enligt, vid debiteringstillfället
gällande, VA-taxa.
El- och teleledningar samt optokablar
El-, tele- och optokablar finns utbyggt i angränsande områden så väl som inom området.
Energiförsörjning
Fjärrvärmenät kan byggas ut i området. Ny bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmenätet. Ansökan om
komplettering och ombyggnad av befintligt kraftverk för att möjliggöra en återuppstart av
kraftproduktionen planeras att lämnas in under 2017.
Provisorier, trafikomläggningar, parkering m.m. under byggtiden
Ett dokument ska tas fram för planområdet som beskriver hur alla trafikslag ska fungera under
byggtiden. Av dokumentet ska också framgå etappindelning och tidplaner. Kommunen tillsammans
med MFAB och Mölndalsbostäder AB ansvarar för att dokumentet tas fram.
Trafiken på angränsande gator och gångvägar samt till angränsande befintlig bebyggelse ska kunna
ske på ett tillfredsställande sätt under byggtiden. Tillfälliga omledningar och inskränkningar i befintlig
standard kan göras endast efter samråd med stadens tekniska förvaltning.
Även ett kontrollprogram för omgivningspåverkan, såsom markvibrationer, markdeformationer,
buller, mm avseende byggnation inom kvartersmark och allmän plats ska upprättas.
Kontrollprogrammet ska hantera frågor rörande markvibrationer och buller och eventuella skador med
anledning av utförda arbeten inom området. Kontrollprogrammet beskriver vad som skall kontrolleras
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och vilka krav, riktvärden och gränsvärden, som skall gälla för att säkerställa att inga skadliga
markrörelser, markvibrationer och buller uppkommer i samband med exploateringsarbetena.
Riskfrågor
En riskutredning är gjord för planerad bebyggelse. Utredningen visar att riskreducerande åtgärder
krävs om önskad exploatering skall kunna möjliggöras. De föreslagna åtgärderna gällande ventilation
och utrymningsmöjligheter har formulerats som planbestämmelser. Vid en utbyggnad av
Götalandsbanan kan riskreducerande åtgärder utanför planområdet krävas. Åtgärderna som krävs
utanför planområdet, skyddsräl och skyddsmur, behöver regleras genom avtal med Trafikverket.
Buller
En bullerutredning är gjord för planerad bebyggelse. För att skapa acceptabel ljudmiljö i Åparken och
Vattentorget krävs bullerdämpande åtgärder. Effektivast för att dämpa ljudnivån inne i Forsåker är
lokala höga bullerskärmar mellan kontorsbyggnader och längs med Nämndemansgatan. Åtaganden
vad gäller kostnader och utförande av bullerskärmarna regleras i kommande exploateringsavtal mellan
kommunen och MFAB och Mölndalsbostäder AB.
Geoteknik
Geoteknik
En geoteknisk utredning har gjorts för planområdet och redovisas under ”Förändringar” i denna
handling. Planbestämmelser har införts som bland annat reglerar avschaktning, erosionsskydd och
uppfyllnad.
Markföroreningar
Åtgärder som behövs med avseende på föroreningarna kommer i genomförandeskedet att bestämmas
kvartersvis i samråd med tillsynsmyndigheten. För att säkerställa markens lämplighet för byggande har
det i plankartan införts en planbestämmelse om att bygglov ej får ges förrän markens lämplighet för
byggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts.
Dagvatten
Hantering av dagvatten ska ske enligt Mölndals stads Dagvattenstrategi.
Mölndalsån
För att möjliggöra utbyggnaden av den nya stadsdelen behöver Mölndalsåns sträckning förändras
något jämfört med läget före det att bruket lade ner. De planerade åtgärderna inom vattenområdet
kräver tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken. Tillstånd lämnas av Mark- och
miljödomstolen. Ansökan om tillstånd för de åtgärder som krävs för att säkra en stadsmiljö och göra
ån tillgänglig, bland annat flytt och ombyggnad av betongränna samt anläggande av bypass-rör,
lämnades in i december 2016. Föreliggande förslag till detaljplan förutsätter att tillstånd för
vattenverksamhet erhålls.
Upplåtelseformer
Fullmäktige i Mölndal har antagit målet att de som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den
som sammanhållen, karaktäristisk och modern. Nämndmål utifrån detta är att bostäder i stadskärnan
ska ha en jämn fördelning av olika upplåtelseformer. Det innebär en strävan efter att minst 30 % av de
bostäder som nyproduceras i stadskärnan ska vara hyresrätter. Forsåker är en del av stadskärnan och
målet om en jämn fördelning av olika upplåtelseformer ska eftersträvas. I samarbetsavtalet har det
satts en målsättning om 25 %.
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Ekonomiska frågor
Ett antagande av detaljplanen innebär för kommunen en rättighet men också en skyldighet att lösa
sådana fastigheter som ingår i allmän plats. Vidare kan ställas krav på att allmän plats iordningställs av
kommunen inom genomförandetiden.
Utgifter för kommunen
Kommunen erhåller en utgift för utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar (allmän plats och
vattenområde), inom planområdet. Kommunen erhåller en utgift för anläggandet av allmänna valedningar inom och utanför planområdet i samband med iordningställandet av allmän plats.
Inkomster för kommunen
Kommunen erhåller en försäljningsintäkt för markområde utmed Kvarnbygatan samt
exploateringsbidrag för kvartersmarken till följd av detaljplaneprojektet. Dessutom ska erforderliga
avgifter erläggas av kommande fastighetsägare.
Planekonomi och finansiering
Utgifterna för de kommunaltekniska anläggningarna inom allmän plats inom och utanför planområdet
hanteras i avtal mellan kommunen och MFAB och Mölndalsbostäder AB.
MFAB och Mölndalsbostäder AB bekostar utbyggnaden av allmän plats och vattenområde inom
planområdet genom erläggande av exploateringsbidrag.
Kommunen kommer belastas av kostnader för förvärv eller hyra av planerade skolor och förskolor
samt bostäder med särskild service.

Framtida driftskostnader
Kommunen får en ökning av den årlig driftkostnaden för skötsel och underhåll av nya gator, vaanläggningar, gång- och cykelvägar, vattenområde, parkmark, skola och förskolor.
Ekonomiska konsekvenser för MFAB och Mölndalsbostäder AB
MFAB och Mölndalsbostäder AB svarar, genom exploateringsbidrag till kommunen, för samtliga
kostnader som uppkommer i samband med utbyggnaden av allmän plats och vattenområde inom
planområdet. Vidare får MFAB en utgift för markförvärv utmed Kvarnbygatan och Forsåkerbrons
västra fäste samt vid fastigheterna Forsåker 1:149, 1:164, 1:227och 1:257. I övrigt belastas kommande
fastighetsägare av utgifter som härrör till all utbyggnad inom kvartersmark (inklusive
parkeringsanläggningar) vilket exempelvis kan innebära:
•

eventuell flytt av befintliga ledningar inom kvartersmark och allmän plats som föranleds av
utbyggnad på kvartersmark

•

eventuella provisorier under byggtiden (återställande och ombyggnader)

•

anslutningar till allmän plats

•

bullerdämpande åtgärder

•

riskreducerande åtgärder

•

dagvattenhantering
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•

utbyggnad av parkeringsinformationssystem

•

kompletterande mobilitetslösningar

•

fastighetsbildning

•

bygglovsavgift

•

anslutning va, el, tele och fjärrvärme

•

inbyggnad av transformatorstationer i byggnader

•

eventuella krav från Trafikverket vad gäller kapacitetshöjande åtgärder på och i anslutning till
den statliga infrastrukturen

•

ev. övriga utgifter
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