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Information 

 

Planförfarandet 
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miljöpåverkan samt att planen kan vara av betydande intresse för allmänheten (PBL 5 kap. 7 §).  
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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) 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 
 

Utredningar: 
 Trafikutredning Detaljplan Tingshuset, Atkins, 2018-05-29, rev 2019-02-22 

 Mobilitetsplan Detaljplan Tingshuset 13, SWECO, 2018-05-07 

 Utredning - trafikutformning, SWECO, 2018-05-18 

 Dagvattenutredning Tingshuset 13, SWECO, 2018-05-09, rev 2019-05-14 

 VA – Rekommendationer avseende VA inför detaljplan, SWECO, 2018-05-07 

 Bullerutredning, SWECO, 2018-05-18 
 PM buller - Bedömning av påverkan från Götalandsbanan samt bedömning av buller för ny 

trafikanalys, SWECO, 2018-12-14 
 Utredning – kvalitativ riskbedömning med avseende på närliggande industriverksamheter samt 

intilliggande gasledning, SWECO, 2018-05-21 

 Kvantitativ riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, SWECO, 2018-05-24 

 Komplettering - Riskbedömning avseende ändringar av markanvändning baserat på 
riskutredningar av farligt gods på E6 och närliggande industriverksamheter, SWECO, 2019-
01-28 

 Luftutredning, SWECO, 2018-05-11 

 PM Luftmiljö – Bemötande av Länsstyrelsens synpunkter, SWECO, 2018-11-22 

 Luktutredning Santa Maria, SWECO, 2018-12-14 

 Underlagsrapport - Markmiljö, SWECO, 2018-05-16 

 Geoteknisk utredning, SWECO, 2018-05-16, rev 2019-02-19 

 Vibrationsutredning, SWECO, 2018-06-26 

 Kartläggning Kyltorn, Bengt Dahlgren, 2018-11-30 

 Bullerutredning kyltorn, Cedås Akustik, 2018-11-14 

 MKB, Norconsult, 2018-05-30, 2019-03-05 
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Planens syfte 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling inom fastigheten Tingshuset 13 från 
industriverksamhet till ett kluster för internationell forskning inom hälsa och innovation. Projektet är 
starkt knutet till Astra Zeneca och övriga hälso- och läkemedelsföretag inom området. Utformningen 
med mötesplatser och gemensamma rum har som syfte att skapa innovativa miljöer för arbete, 
forskning och utveckling. Den föreslagna bebyggelsen kan kopplas samman med Astra Zenecas 
område och kommer även kunna fungera som en nod och mötespunkt för området i stort. Detaljplanen 
möjliggör en exploatering av 100.000 m2 bruttoarea, BTA, fördelat på centrum/kontor, vård, hotell, 
bostäder, utbildning/forskarlokaler samt därutöver parkering. Planen medger en hög täthet och 
utformning med mötesplatser och gemensamma rum vilka har som syfte att skapa innovativa miljöer 
för arbete, forskning och utveckling. Bostäderna inom området är i första hand tänkta som forskar- och 
studentbostäder. 
 
För att hantera ökad trafik till området omfattar detaljplanen även trafikåtgärder i omgivande 
trafiksystem, bl.a. ny cirkulation i Torrekullamotet samt trimningsåtgärder och utökade busskörfält 
utmed Peppareds leden och Gamla Kungsbackavägen. Huvuddelen av trafikåtgärderna ligger utanför 
planområdet och genomförs inom ramen för gällande detaljplaner, undantag utgör två mindre områden 
där planändring krävs. Tillgängligheten till området förbättras även genom ett nytt hållplatsläge för 
buss utmed Kärragatan, ökad turtäthet och förstärkning av kollektivtrafiken samt utbyggnad av gång- 
och cykelstråk. 
 
Den aktuella fastigheten, Tingshuset 13, är idag till största delen obebyggd. Intilliggande fastigheter 
utgörs av industri/verksamheter. Utvecklingen skapar förutsättningar för att förädla Åbroområdet med 
en blandning av fler funktioner. Detta ligger i linje med kommunens ambition om att öka 
användningen av befintlig industrimark i centralt belägna områden med god kollektivtrafikförsörjning. 
Det bidrar även till målsättningen att stärka Mölndals nischföretag och ge möjlighet till etableringar i 
klusterform. Utvecklingen ger växtkraft åt den östra sidan av E6/E20 och järnvägen vilket på sikt kan 
bidra till ett väl sammankopplat Mölndal med möjlighet att överbrygga barriärer. 
 
Planområdet ligger med närhet till Mölndals centrum och har goda kommunikationsmöjligheter. Strax 
öster om området ligger E6/E20 med Torekullamotet i söder och Åbromotet i norr. Närheten till 
motorvägen gör att området är tillgängligt samtidigt som det har ett bra skyltläge. Utvecklingen 
kommer att stärka kopplingen mellan Mölndal och Kållered och ge förutsättningar till att utveckla 
stråket däremellan och öka tillgängligheten mellan de två centrumpunkterna. Genom satsningen kan 
kollektivtrafiken stärkas vilket gynnar utvecklingen mot ett mer hållbart resande. 

Bakgrund 
Efterfrågan på industrimark i Mölndal har varierat under åren. I slutet på 1980-talet togs ca 10 ha/år i 
anspråk för verksamheter. Under 1990-talet togs ca 30 ha ny kommunal verksamhetsmark i anspråk 
och i ÖP 1990 antogs ett arealbehov på ca 85 ha behövas under 1990-talet. Med den 
konjunkturutveckling som blev under 1990-talet och näringslivets strukturomvandling skedde dock 
inte en så stor utbyggnad på ny verksamhetsmark som förutsattes i den tidigare översiktsplanen. 
 
I nu gällande översiktsplan, ÖP2006, konstateras att genom att förtäta områden eller ge förutsättningar 
för ett effektivare utnyttjande av befintliga områden, till exempel Mölndalsåns dalgång och 
Åbroområdet, kan ett betydande tillskott på byggnadsyta åstadkommas. För att möjliggöra en sådan 
utveckling behövs bland annat förtätningsstudier för befintliga industriområden i Mölndal, Kållered 
och Åbroområdet. Vidare konstateras i översiktsplanen att studier behöver göras för att utveckla 
områdena kring kommunens nischföretag och ge möjlighet till etableringar i klusterform. Området 
finns även med i FÖP:en för Fässbergsdalen. I de delar där ÖP2006 överlappas av FÖP:en gäller den 
fördjupande översiktsplanen över ÖP2006. 
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Vectura fastigheter AB och Next Step Group fastigheter AB, som tillsammans via gemensamt ägt 
bolag har förvärvat fastigheten Tingshuset 13 från Astra Zeneca, inkom den 10 juli 2017 med en 
begäran om planbesked för verksamheter m.m. på fastigheten Tingshuset 13. Positivt planbesked 
lämnades av Mölndals Stad den 17 oktober 2017. 

Huvuddrag 
Ett nytt starkt Life Science-kluster i världsklass har potential att stötta och komplettera Mölndals 
utveckling på kort och lång sikt och fungera som en katalysator för utvecklingen av ett mer attraktivt, 
tillgängligt och dynamiskt Mölndal.  
 
För att definiera och säkerställa stadsrummens kvaliteter och potentialer i ett nytt Life Science kvarter 
i Åbro har en omfattade dialog genomförts tidigt i processen. Syftet har varit att låta en bred 
kompetens vara med att forma utvecklingen av området och ge inspel till arbetet med en strukturplan. 
Utgångspunkten för dialogen har varit att konstatera hur ett levande och hållbart centrum för Life 
Science kan skapas i Åbro. Huvudteman som kom fram under vision och innehållsworkshop i oktober 
2017, OpenLab, har resulterat i åtta värdebaserade visioner för GoCo. Visionerna har bildat 
utgångspunkt för framtagandet av detaljplaneförslaget. 
 

1. Området ska fungera som en katalysator för innovation och kick-starta fortsatt utveckling. 
2. Skapa liv under dygnets alla timmar, 365 dagar om året, genom att blanda olika byggskalor 

och verksamheter 
3. Öppna upp för att förbinda och koppla samman hela Mölndal. Skapa en attraktiv destination.  
4. Hållbarhet i alla led: ekologisk, ekonomisk och social. Delningsekonomi och cirkulärt 

tänkande. 
5. En mänsklig skala med kvalitéer i ögonhöjd. Göra det attraktivt att gå och röra sig i området. 
6. Addera nya värden och härligheter i form av mötesplatser, kultur, utbildning och service. Bli 

”den goda grannen”. 
7. Skapa en kreativ stadsdel med både små och stora företag. Möjlighet för samutnyttjande av 

lokaler. 
8. En öppen och inkluderande process. Få in idéer och skapa lösningar för och med 

medborgare, kunder och staden. 
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Process 
En viktig del i Next Steps arbetsprocess är att involvera alla berörda parter, från grannar och politiker 
till presumtiva slutkunder långt innan byggstart. Arbetsmodellen, Co create, bygger på att genom 
dialog ta tillvara på kompetens kring området och att utveckla projektet tillsammans med olika aktörer. 
En projektlokal, OpenLab, har etablerats på den östra delen fastigheten Tingshuset 13 vid 
Kråketorpsgatan. Lokalen ger möjlighet att samla information, visa upp pågående arbete och föra 
dialog under processen från idé till genomförande. 
 

 
 
 
Nedan listas en del av de aktiviteter som genomförs hittills inom ramen för projektet: 

 Visions- och innehållsworkshop, 12-13 oktober 2017; politiker och tjänstemän från 
kommunen, fastighetsägare, arkitekter, representanter från regionen BRG mfl, ca 35 personer 

 Workshop invigning Open lab, 9 och 10 november 2017; politiker och tjänstemän fån 
kommunen, fastighetsägare, fastighetsutvecklare, företagare, arkitekter, representanter från 
regionen BRG/VGR mfl, ca 40 personer/tillfälle 

 Hållbar mobilitetsplan/grön resplan Åbro, 23 februari 2018; samverkan AstraZeneca, ca 4 
personer 

 Trafik- och mobilitetsworkshop, 1 mars 2018; Trafikverket, Länsstyrelsen, Västtrafik, 
kommunala tjänstemän, konsulter, ca 40 personer 

 Frukostworkshop i OpenLab för besökare och grannar, 9 mars 2018; närliggande 
fastighetsägare/förtag, kommunala tjänstemän, arkitekter, konsulter, ca 35 personer 

 Öppet hus för medarbetare vid AstraZeneca, 23 och 26 mars 2018; totalt ca 30 
personer/tillfälle 

 Workshop mobilitetslösningar, 6 april 2018; konsulter, exploatör, fastighetsägare, 7 personer 
 Nätverk för innovativa student- och forskningsprojekt, 16 april 2018, Sahlgrenska School of 

Innovation & Entrepreneurship, Chalmers mfl, 9 personer 
 Hållbarhet – en del av hållbarhetsveckan i Mölndal, 23 april 2018; Mölndals Stad, invånare, 

närliggande fastighetsägare/verksamma, arkitekter, konsulter mfl., ca 45 personer 
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Plandata 
Läge 
Planområdet är beläget i Åbro, direkt väster om E6/E20 och knappt två kilometer söder om Mölndals 
innerstad. Området är beläget alldeles söder om Astra Zeneca och synligt för trafiken på E6/E20 och 
de tåg som passerar på Västkustbanan. Planområdet [A] består av fastigheten Tingshuset 13, delar av 
anslutande Kärragatan och Kråketorpsgatan samt den gräsbevuxna vall som ligger mellan 
Kråketorpsgatan och väg E6/E20. Området avgränsas i väster mot Kärragatan och Pepparedsleden, i 
öster mot väg E6/E20, i söder mot verksamheter utmed Taljegårdsgatan och i norr mot Astra Zenecas 
huvudanläggning. I planområdet ingår även två mindre områden [B och C] som innefattar ändring av 
gällande planer i syfte till att kunna säkerställa förbättringar i befintligt trafiksystemet. Övriga 
trafikåtgärder kopplade till planens genomförande bedöms kunna genomföras med stöd av gällande 
detaljplaner. 
 
I trafikutredningen ingår även förslag till åtgärder vid Torrekullamottet, bl.a. en ny cirkulationsplats i 
korsningen Gamla Riksvägen - Ekenleden. Här saknas gällande detaljplan. Vägplan krävs om 
markåtkomst för åtgärden inte sker på frivillig basis, om det sker miljö- och omgivningspåverkan samt 
om man ändrar vägens funktion. Mölndals stad äger marken och bedömningen är att detaljplan och 
vägplan inte krävs för aktuell åtgärd.  

 
Planområdet 

Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar cirka 64 000 m². Fastigheten Tingshuset 13 (47 500 m²) är privatägd. Övriga 
berörda fastigheter är Tingshuset 4 och Tingshuset 5 som är privatägda samt Balltorp 1:124, Åby 1:74 
och Åby 1:84 som ägs av Mölndals Stad. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av 
fastighetsförteckningen som är tillhörande planen.  

Astra Zeneca 
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Tidigare ställningstaganden  
Behovsbedömning  
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 34 § ska en behovsbedömning utgöra underlag för beslut om 
detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet skall en miljöbedömning 
göras, bl.a. genom att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med PBL och Miljöbalken 
(MB) upprättas. En behovsbedömning för aktuellt planförslag har gjorts. Staden har bedömt att 
området från allmän synpunkt är lämpligt för föreslagen användning, men att det inte helt kunnat 
utesluta att de föreslagna förändringarna sammantaget inte leder till betydande miljöpåverkan. Staden 
har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning behövs för aktuellt planförslag. 
Behovsbedömningen till detaljplanen har stämts av med Länsstyrelsen vid kommunsamråd den 
20:e september 2017. Länsstyrelsen meddelade då att man delade stadens uppfattning att detaljplanen 
kan innebära betydande miljöpåverkan och att planen därför ska miljöbedömas och att en MKB ska tas 
fram.  
 
Enligt ny lagstiftning omfattas de planer och program som påbörjas innan årsskiftet 2017-2018 av 
övergångsbestämmelser, vilket innebär att tidigare bestämmelser gällande MKB gäller för dessa. 
Därmed omfattas aktuell detaljplan för Tingshuset av övergångsbestämmelserna. Se även 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Vid kommunsamråd 2018-03-14 redovisade staden preliminärt utredningsbehov. Förslag till 
avgränsning av MKB:n följer i huvudsak bedömningen som gjordes avseende utredningsbehov: 

 Trafik, buller och parkering 

 Risker / Farligt gods 

 Luftmiljö / Miljökvalitetsnormer luft 

 Markförhållanden / Förorenad mark 

 Vattenförhållanden / Dagvattenfrågor och översvämningsrisk 

 Stadsbild 

 Vibrationer 

 Berörda miljömål 

 Övriga miljöfrågor; naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och naturresurser. 

 Effekter under byggtiden 

Riksintressen 
Väg E6/E20, Söderleden och järnvägen Västkustbanan, som löper öster om planområdet, är av 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § MB. 

Översiktliga planer 
I gällande översiktsplan för Mölndal, ÖP 2006, anges aktuellt område som ett verksamhetsområde. I 
översiktsplanen föreslås att ytor för nya verksamheter (avseende industri, kontor, viss handel och 
service) ska tillskapas främst genom att höja exploateringsgraden i befintliga verksamhetsområden, 
men även genom att integrera verksamheter i befintlig stadsbebyggelse och genom utbyggnad i nya 
områden. Förnyelse av befintliga verksamhetsområden ska eftersträvas. Översiktsplanens strategiska 
ställningstaganden bygger på att nya verksamheter i huvudsak ska lokaliseras utmed de större 
trafiklederna och i områden som kan försörjas med kollektivtrafik. Verksamhetsområdena skall 
utformas med hänsyn till landskap och platsens förutsättningar samt ges en egen karaktär. Möjligheter 
till rekreation och kreativ miljö för de anställda skall eftersträvas.  
 
I FÖP:en för Fässbergsdalen har markanvändningen ändrats till kontor i områdets norra del (Astra 
Zenecas anläggning) medan markanvändningen fortsatt är verksamheter i söder även om det anges att 
ändrad markanvändning, ny bebyggelse och/eller förtätning kan bli aktuell på kort och medellång sikt 
(5-7 år resp. 10-12 år). På lång sikt (15-20 år) anges markanvändningen kontor för hela den östra delen 
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av Åbro industriområde och en ny huvudgata föreslås under E6 strax söder om planområdet. I FÖP:en 
finns även en ny förbindelse i form av huvudgata över E6/E20 utpekad, som kopplar samman 
Pepparedsleden i väster med Kungsbackvägen i öster. I de delar där ÖP2006 överlappas av FÖP:en 
gäller den fördjupande översiktsplanen över ÖP2006. 
 
Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan, samråd har genomförts under perioden 3 maj – 4 juli 
2018. Aktuellt område är i planförslaget utpekat som ”förtätningsområde”, vidare beskrivs 
planeringsprinciper som bl a handlar om att integrera näringslivsfrågor i tidiga planeringsskeden, att 
prioritera kontorsutbyggnad i omvandlingsbara verksamhetsområden och att verka för ett dynamiskt 
utbud av lokaler som kan främja en mångfald av företag och verksamheter.  
 
Detta detaljplaneförslag bedöms vara förenligt med såväl gällande översiktsplan/er samt förslag till ny 
översiktsplan. 

Detaljplaner 
 

 
Planområde och gällande detaljplaner 
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Området [A] berör gällande detaljplan: 

 14-MÖL-4592 (Förslag till ändring, utvidgning och upphävande av stadsplanen för 
Mölndal, industriområde söder om Åbro) som vann laga kraft den 12 januari 1961. Planen 
tillåter område för storindustri och medger en byggnadshöjd om 12 meter.  

Kärragatans utbyggnad [A] regleras i gällande detaljplaner som allmän plats LOKALGATA/GATA. 
De detaljplaner som berörs är: 

 1481K-P2004/5 (Förslag till ändring, utvidgning och upphävande av stadsplan för 
MÖLNDAL), laga kraft 22 oktober 2004. En mindre remsa inom detaljplan 1481K-P2004/5 
utgörs av kvartersmark för Industri och kontor. För kvartersmarken anger med 
egenskapsbestämmelse att plantering skall utföras och vidmakthållas. Upplag eller parkering 
får ej anordnas.  

 1481-P97/17 (Hökargården 1, m.fl.), laga kraft 15 juli 1997. För berörd del anges PARK, 
anlagd park.     

 1481K-P2002/10 (Del av Tingshuset 4, m.fl.), laga kraft 24 oktober 2002. Kvartersmark för 
Industri och kontor. För berörd del av kvartersmarken anges med egenskapsbestämmelse att 
plantering skall utföras och vidmakthållas.                     

 1481-P87/14 (Område kring Aminogatan och Pepparedsleden m.m. Åbro industriområde), 
laga kraft 2 november 1987. För berörd del anges GATA samt PARK. 

 
De två delområdena i norr [B, C] omfattas av gällande detaljplan: 

 ÅBROMOTET - 1481-P97/3, laga kraft 1 april 1997. Område [B] är planlagt som allmän 
plats PARK med egenskap gc-väg och område [C] utgör allmän plats PARK med egenskap 
gc-väg och g1 - belastningsfri zon. 
 

Genomförandetiden för samtliga berörda detaljplaner har gått ut. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutande 2018-01-24 §28 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Tingshuset 13 samt att upprätta ett samarbetsavtal med Gothenburg CoValley 
AB. I samband med beslutet utsågs kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för planuppdraget. 

Vision Mölndal 2022  
Staden har tagit fram en gemensam framtidsbild som beskriver Mölndal 2022. Vision Mölndal 2022 
beskriver vad Mölndal som helhet ska vara för typ av stad och vilka kvalitéer i samhällslivet och i 
stadsbilden som ska eftersträvas. Visionen ska foga ihop olika delar i utvecklingen så att en bra och 
balanserad helhet mellan regional utveckling, stadsutveckling, näringslivs- och samhällsutveckling 
samt kommunal service kan uppnås. Visionens tre fokusområden ger en beskrivning av Mölndal 2022:  
 

 En modig stad med tydlig historia 

 Mölndal förstärker Västsverige  

 En hållbar stad där vi växer och mår bra  
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Utgångspunkt för utredningar 
Utredningsområde respektive planområde 
Ett stort antal utredningar tagits fram som underlag till detaljplanen gällande bl.a. geoteknik, vibration, 
markmiljö, luftföroreningar, lukt, riskhantering, dagvatten, VA, trafik och buller. Resultaten från dessa 
utredningar sammanfattas i den till planen tillhörande MKB:n. De utredningar som tagits fram som 
underlag för detaljplanen omfattar i huvudsak fastigheten Tingshuset 13, samt den del av Kärragatan 
som gränsar till fastigheten (del av område [A]). Detta innebär att utbredningsområdena för 
utredningarna till viss del skiljer sig från planområdet som även innefattar delar av Kråketorpsgatan 
med befintlig vall [A], Kärragatan [A], samt mindre delar av Pepparedsleden [C] och Gamla 
Kungsbackavägen [B]. 

 
 
Anledningen att trafikytorna inte tagits med i utredningarna är att de är relativt begränsade i sin 
omfattning och berör komplettering i befintlig vägstruktur. Enklare genomförandestudier har gjorts för 
trafikdelarna som underlag för genomförande/kostnadsbedömning. Kompletterande utredningar 
kommer att tas fram i samband med projektering och genomförande. En del underlagsutredningar 
(främst gällande trafik, buller, risk, luftmiljö och mobilitet) bygger på vissa antaganden och 
kvalificerade bedömningar gällande antalet sysselsatta och framtida kommunikationer till och från 
området. Dessa beskrivs nedan: 

Målsättning för framtida färdmedelsfördelning 
Visionen för utvecklingen av Tingshuset 13 är att det ska vara ett levande och hållbart centrum för 
hälsa och innovation. Exploatören vill skapa framtidens mobilitet i världsklass som främjar både hälsa 
och miljön. Möjligheterna att ta sig till, från och inom Tingshuset 13 på ett hållbart sätt ska 
möjliggöras med hjälp av innovativa mobilitetslösningar. Projektets målbild är att 45 % av de 
sysselsatta ska ta sig till och från Tingshuset 13 med kollektivtrafik, 20 % med cykel eller gång, 
samåkning med bil 5 % och 30 % med bil. Ambitionsnivån om att säkra en låg bilhandel har varit 
avgörande.  
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Antal sysselsatta inom området  
I förslaget till detaljplan för GoCo möjliggörs en sammanlagd exploatering om ca 100 000 kvm 
bruttoarea, BTA. Exploateringen regleras genom att byggrätterna är försedda med e-bestämmelse som 
reglerar största exploatering ovan mark i bruttoarea, BTA. Komplementbyggnader, källare och hiss 
och teknikutrymme samt ventilation inräknas ej och inte heller parkering som regleras separat. Den 
föreslagna bebyggelsen är uppbruten till sin struktur och medger en blandning av verksamheter såsom 
centrum/kontor, vård, hotell, utbildning/forskning och bostäder. Fördelningen mellan de olika 
verksamheterna redovisas i tabellen nedan och för att säkerställa en viss funktionsblandning införs 
regleringar på plankartan: 
 

 B  Bostäder – (byggrätt i de 4 västligaste kvarteren) 

 C1  Centrum och kontor - Av den totala bruttoarean (BTA) får maximalt 60 000 kvm BTA 
 utgöra kontor. I kontor inräknas ej samlingslokaler, personalmatsal, konferens- och 
 personalutrymme. Dessa verksamheter hör till centrum och ska i huvudsak placeras i de 
 nedre våningsplanen. 

 S1 Skola (undervisningslokaler (endast vuxenutbildning) och forskningslokaler)  
  inräknas i lokalyta kvm BTA för (C1) - Centrum och kontor. 

 D1   Vård - Av den totala bruttoarean (BTA) får maximalt 6 000 kvm BTA utgöra vård. 

 O1  Hotell - Av den totala bruttoarean (BTA) får maximalt 10 000 kvm BTA utgöra hotell. 

 P1-P2   Största sammanlagd exploatering för parkeringsgarage är 26 000 kvm BTA. 
 

Antalet verksamma personer Antal personer/ 1000 BTA Lokalyta kvm BTA Antal personer 

(B) Bostäder   12 300 260 

(C1) Centrum    

Centrum (C1) och/eller (S1) 30 20 500 615 

Kontor (C1) och/eller (S1) 40 56 200 2248 

(D1) Vård  15 3 000 45 

(O1) Hotell  34 8 000 270 

Justering     -38 

 Totalt   100 000 3400 
 
Utifrån de olika verksamheternas fördelning och områdets användning har en bedömning av antalet 
personer som kommer att vistas inom området tagits fram. Totalt bedöms antalet sysselsatta och 
boende i området till att bli ca 3 400. Detta ger en snittyta på ca 29 kvm BTA per person.  

Studerade scenarier  
För de utredningar som syftar till att klargöra planeringsförutsättningarna för området har ett antal 
antaganden och kvalificerade bedömningar behövt göras gällande hur kommunikationerna till och från 
området kan komma att fungera i framtiden. Utgångspunkten för detta är att området GoCo kommer 
fungera som inkubator/kluster för forskning inom hälsa och innovation. Området planeras för 
centrum/kontor, vård, hotell, bostäder, utbildning/forskningslokaler samt parkering. Profilen gör att 
området inte kan ses som en ordinarie arbetsplats där de sysselsatta enbart arbetar från kl 8-17 utan det 
kommer vara en större, kontinuerlig omsättning av sysselsatta. En del kommer utifrån och vistas i 
området under en kortare tid medan andra jobbar mer reguljära tider, möjligheten till distansarbete 
kommer också att vara hög. Inom området kommer även finnas laboratorier och forskningsplatser 
vilka inte är lika personintensiva per ytenhet som kontor. Vidare ska beaktas att hotellgäster och 
boende till viss del är samma personer som medräknas i centrum och kontorsytorna.  
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Prognosscenario enligt målbild  

I det första scenariot är utgångspunkten stadens vision om att öka hållbart resande samt projektets 
målbild och ambitioner om en hög andel hållbara resor. Följande färdmedelsandelar för tillkommande 
trafik till Tingshuset antas:  
 30 % bil som förare  

 5 % bil som passagerare  

 45 % kollektivtrafik 

 20 % gång- och cykeltrafik 

Bilandelen på 30 % ligger i nivå med planerat utbud av parkeringsplatser i planområdet. Vidare antas 
att andelen bilresor till övriga Åbroområdet minskar med ca 5 procentenheter. Antagandet baseras på 
att kollektivtrafiken i området förbättras väsentligt och att det även påverkar befintliga resvanor.  

Prognosscenario enligt högre bilandel - trafikutredning 
Som underlag för kapacitetsanalyser i trafikutredningen har både scenario enligt målbilden samt 
ytterligare ett scenario studerats. I det andra scenariot görs en analys där bilandelen som förare ökar 
från 30 till 50%. 
 
Det antagandet förutsätter att verksamma i Tingshuset hittar lösningar för sin parkering på annat sätt 
än inom planområdet. Med andra ord krävs att andra fastighetsägare upplåter parkeringsplatser till 
verksamma i Tingshuset, vilket är ett scenario som inte går att styra i detaljplanen.  
 
Bilandelen till övriga Åbroområdet antas vara oförändrat i detta scenario. Bägge ovanstående 
prognosscenarier innefattar även tillkommande trafikalstring från beslutad och pågående exploatering i 
Mölndals innerstad, pågående och kommande planer för Forsåker samt ökad genomfartstrafik på 
nationellt vägnät enligt trafikverkets uppräkningstal för år 2040. 

Planerad utveckling på lång sikt – Prognosscenario övriga utredningar/worst-case 
Som underlag till beräkningar för buller - luft och riskutredningar har en trafikprognos med horisont år 
2035 - 2040 tagits fram. Syftet med prognosen är att ta fram ett “worst-case”- scenario som 
säkerställer att kraven för bullernivåer, luftkvalitet och risknivåer uppfylls. Antalet sysselsatta i 
Tingshuset 13 i detta scenario antas till 5 000 personer. Antagandet om ett högre antal sysselsatta 
bygger på att hela området utnyttjas fullt ut för kontorsverksamhet med huvuddelen traditionella 
cellkontor. Bilandelen till Tingshuset 13 antas vara 60 % som förare och 5 % som passagerare, vilket 
motsvarar den bilandel som Astra Zeneca redovisar i resvaneundersökningen för deras anställda 
genomförd 2014. 
 
I trafikalstringen för detta scenario ingår - utöver Tingshuset 13, Mölndals innerstad och Forsåker – 
även övriga framtida bostäder och verksamheter i hela Mölndals tätort med en tidshorisont på 2035. 
För genomfartstrafik på statligt vägnät används Trafikverkets uppräkningstal till 2040.  
 
Skälet till att övriga utredningar utgår från ett annat scenario än kapacitetsanalyserna i 
trafikutredningen är att det inte ansetts motiverat att göra om befintliga utredningarna från samrådet. 
Att ställningstagande kring antal sysselsatta ändrats under planarbetet motiveras av att användningen 
tydligare definierats mellan samråd och granskning. Antalet verksamma inom området har härmed 
justerats, från totalt 5 000 till 3 400 personer. Antagandet ger en snittyta på 29 kvm per person istället 
för 20 kvm per person. Bedömningen om 20 kvm per person byggde på att hela etableringen skulle 
kunna utnyttjas för kontorsetablering, med yteffektiva kontorsytor. Justeringen motiveras av att en 
sådan yteffektivitet inte bedöms möjlig samt att området inte planeras för en renodlad kontors-
etablering utan avses innehålla en blandning mellan kontor, servicefunktioner, forskar/studentbostäder, 
hotell och vård. En blandning av verksamheter medför behov av större andel gemensamma ytor och är 
inte heller lika personalintensiv. Antalet sysselsatta och andelen kontorsyta/person har jämförts mot 
liknande referensobjekt (Essity) i Mölndal. 
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Förutsättningar  
Mark och vegetation 

 
Vy över Tingshuset 13, underlag Gehl 
 
Enligt äldre kartor utgjordes planområdet med omnejd huvudsakligen av åkermark med en del vägar 
och hus och gårdar fram till 1960-talet. Under 1960-talet började området bebyggas med industriella 
verksamheter och alltsedan dess har det primärt varit använt för olika verksamheter. 
 
Planområdet sluttar mot öster, nivåerna inom området varierar mellan cirka +15 möh i väster och +11 i 
öster. Marken i området utgörs främst av en blandning av fuktiga ytor främst bevuxna med bladvass 
och klena lövträd (björk, asp, sälg, vide) samt hårdgjorda ytor med grus, sprängsten eller asfalt utan 
växtlighet. Det växer även en del bladvass och del yngre lövträd längs med några mindre diken och 
längs staketet i söder. I områdets västra del finns ett område med lite högre och tätare växtlighet, 
dominerat av klen björk, asp, sälg men här finns även en del klen, bok, fågelbär, lönn, ask samt nypon- 
och videbuskar. Närmast Kärravägen växer även en medelgrov-grov asp, poppel, sälg och björk och i 
det sydvästra hörnet ligger även en del död ved. Områdets fältskikt domineras av bladvass men det 
finns även inslag av vanliga arter som mjölkört, åkertistel, åkerkårel och spjutmålla, vilket är en typisk 
artsammansättning för ruderatmark. 
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Längs med Kärragatans östra sida upp till Pepparedsleden växer även en ridå av klena-grova träd av 
bl.a. ek, oxel, fågelbär, sälg, alm och tall. Bitvis finns även ett buskskikt av hagtorn, hägg, hassel, 
avenbok och slån kring de större träden och bitvis omges träden av klippta gräsytor. Hela trädridån har 
ett visst naturvärde som en restbiotop i ett annars hårt exploaterat område och då särskilt de 3 grova 
almar som står närmast Pepparredsleden. Det bedöms som tveksamt att trädridån skulle utgöra en 
biotopskyddad allé då träden inte är planterade i en tydlig rad utan står lite mer ”ostrukturerat” och 
dessutom delvis utgörs av barrträd. I områdets östra gräns finns även en vall mot väg E6/E20 med 
klippta gräsytor och buskage av slån, vide, fläder, fågelbär och forsythia samt 3 grova popplar.  
 
I anslutning till rondellen Aminogatan/Pepperedsleden finns rader med klena-grova lövträd (poppel, 
fågelbär, ek) längs norra sida samt längs Pepperedsledens västra sida och i dess mittrefug söder om 
rondellen. Dessa trädrader bedöms utgöra alleér som omfattas av biotopskydd. Vid Gamla 
Kungsbackavägen, står en rad med askar och vid rondellen nordost om Åbromotet finns en rad med 
körsbärsträd som även dessa omfattas av biotopskydd. De trafikåtgärder som planeras medför att ovan 
angivna träd behöver avverkas alternativt flyttas, varför en ansökan om biotopskyddsdispens behöver 
tas fram. 

Geotekniska förhållanden 
Området är relativt flackt med en svag lutning (1:10) österut. Marknivåerna inom fastigheten varierar 
mellan ca +11 m - +15 m. Kring Kärragatan ligger marknivåerna på ca +17 m i områdets sydvästra del 
och på ca + 10 m i korsningen till Pepparredsleden. Jordlagren i planområdet består överst av mulljord 
alternativt fyllnadsmassor som underlagras av lera med varierande mäktighet. I områdets västra delar 
utgörs det översta lagret av ca 0,2 m sandig mulljord och 0,3 m sandig fyllnad (WSP 2010), men i 
övrigt finns inga uppgifter om lagrets sammansättning. Lerlagrets översta del utgörs främst av ett ca 
1 m tjockt lager av torrskorpelera, vilket underlagras av lera med en mäktighet på mellan ca 5-35 m. 
Leran har inslag av gyttja och gyttjig lera med en mäktighet på ca 5 m i den östra delen. Gyttjig lera 
har även påträffats i lerlagren kring väg E6/E20 och järnvägen öster om planområdet. Leran vilar på 
ett lager av friktionsjord ovan berg, vars mäktighet varierar och är inte helt klarlagd för aktuellt 
område. Jordmäktigheterna varierar i området och ökar generellt från väster till öster. Det minsta 
jorddjupet på ca 5 m har registrerats i områdets västra del medan både lagren av lera och friktionsjord 
ökar mot öster. Nordväst om området går berget i dagen. Enligt de grundvattenmätningar som 
genomförts har grundvattenytan påträffats mellan 0,1 - 0,3 meter under markytan. 
 
Leran i området bedöms främst vara lös till mycket lös och klassas som mellan- till högsensitiv och 
bitvis kvick, vilket innebär att den är känslig för störning. Hållfastheten i leran är mycket till extremt 
låg ned till 10 m djup och därunder ökar hållfastheten svagt mot djupet. Kvicklera förekommer i 
områdets västra delar samt vid järnvägsspåren öster om området. 
 
Enligt tidigare undersökningar bedöms leran (svagt överkonsoliderad) i områdets västra del inte som 
sättningskänslig, medan lerans sättningsegenskaper inte utretts i områdets östra del där lerdjupen är 
stora. Leran i områdets östra del bedöms dock som mycket sättningskänslig då den har inslag av gyttja 
och de undersökningsresultat som finns visar på låga hållfastheten. I områdets östra del bedöms 
sättningar kunna pågå redan i dagsläget, medan inga sättningar pågår i de västra delarna. 
 
Marklutningen inom aktuellt Tingshuset 13 är flackare än 1:10 och risken för skred är liten för 
befintliga förhållanden. Stabiliteten i aktuellt område bedöms därmed som tillfredsställande för 
befintliga förhållanden (> 3-faldig säkerhet), bl.a. utifrån den översiktliga stabilitetsberäkning som 
utförts från områdets västra del till väg E6/E20 och järnvägen i öster.  

Förorenad mark 
De ytliga jordlagren inom området består generellt av fyllnadsmassor, alternativt mulljord, på lera. 
Ytjordens mäktighet uppgår till ca 0,5 - 1 m. Asfalterade och bebyggda ytor förekommer. 
Föroreningar förkommer ställvis i mark och grundvatten inom området. I huvudsak är det i de ytliga 
fyllnadsmassorna som föroreningar har påträffats i samband med tidigare undersökningar och 
efterbehandlingsåtgärder. 
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Fram till 1965 utgjordes aktuellt område sannolikt av åkermark. Därefter etablerade sig ett företag med 
huvudsaklig verksamhet inom återvinning och förädling av metallskrot, verksamheten bedrevs fram 
till 2006. Verksamheten har lämnat spår efter sig i form av föroreningar, främst metaller (bly, koppar, 
zink, kvicksilver och kadmium), i de ytliga marklagren. Ställvis har även oljeförorenad jord påträffats. 
Nu föreslagen markanvändning omfattar en kombination av centrum/kontor/hotell vilket faller inom 
ramen för ”mindre känslig markanvändning”, MKM, och bostäder/vård vilket normalt är att betrakta 
som ”känslig markanvändning”, KM, enligt Naturvårdsverkets terminologi. Inför såväl grundläggning 
av byggnader som anläggande av gator/torg etc. kommer grunda schakter sannolikt att behöva utföras 
inom hela planområdet. Ställvis planeras även källare, vilket kommer att innebära mer omfattande 
urgrävning. Detta medför sammantaget att förorenade överskottsmassor kommer att avlägsnas från 
fastigheten, vilket innebär att situationen med avseende på föroreningar i mark och grundvatten 
förbättras vid genomförande av detaljplanen. Eftersom den planerade framtida marköverytan i 
huvudsak överensstämmer med dagens marknivåer innebär detta i praktiken att huvuddelen av de 
kvarvarande markföroreningarna sannolikt kommer att åtgärdas i samband med framtida exploatering. 
Om ytterligare åtgärder krävs utöver den urschaktning som kommer att utföras av tekniska skäl (för 
grundläggning etc.) får avgöras baserat på den specifika markanvändningen inom respektive kvarter. 
Utöver Tingshuset 13 krävs även till följd av detaljplanen åtgärder i befintligt trafiksystem genom 
olika trimningsåtgärder. Trafikytorna har inte studerats med avseende på föroreningar. 
 
Radon 
Enligt tidigare undersökningar förekommer mark med hög radonrisk nordväst om planområdet, där det 
finns ett känt stråk med hög radonrisk som sträcker sig från Balltorp i söder, passerar väster om 
AstraZeneca och vidare upp i Toltorpsdalen. I övrigt finns det inga uppgifter om radonhalter i vare sig 
fyllnadsmassor, naturlig friktionsjord eller berggrund i området. 

Risk för höga vattenstånd 
Ingen tillrinning till Tingshuset 13 förekommer från omkringliggande områden. Sett till befintliga 
marknivåer inom området förekommer ett flertal mindre lågpunkter (djup upp till ca 20 cm), där 
ytvatten ansamlas och marken periodvis står under vatten. Då marken ska exploateras kommer dessa 
lågpunkter att fyllas igen. 
 
Som underlag för detaljplanen har en utredning av ytavrinningsvägar vid skyfall gjorts i Scalgo Live. 
Verktyget är baserat på befintliga höjddata (nationella höjdmodellen, upplösning 2x2 m) och ett visst 
regndjup, vilket innebär att det inte är någon dynamisk modell och resultatet från karteringen kan inte 
kopplas till regn av en specifik återkomsttid. Ingen hänsyn till ledningar, trummor eller dylikt är 
inkluderat vid beräkning av avrinningsvägarna. Karteringen ger dock en indikation över vattnets ytliga 
rinnvägar vid kraftig nederbörd då ledningssystemet går fullt och vilka områden som riskerar att 
översvämmas. Resultatet av studien i Scalgo visar att inget uppströmsliggande område avleds igenom 
planområdet. En fördjupad skyfallskartering bedöms därför inte nödvändig för att säkra projektets 
genomförbarhet.  
 
Översvämningsrisken nedströms utredningsområdet vid ett 100-årsregn bedöms inte heller öka, då 
föreslagna åtgärder kommer magasinera likvärdigt vad befintliga lågpunkter idag magasinerar. 
Befintliga lågpunkter inom planområdet har uppskattats kunna hålla en volym på knappt 700 m3. För 
att inte försämra situationen nedströms vid ett 100-års regn kräver det att denna volym fortsatt kan 
inrymmas inom planområdet efter exploatering. Erforderlig fördröjningsvolym enligt stadens 
fördröjningskrav (20 mm/hårdgjord yta) har beräknats till ca 730 m3. Detta innebär att såvida 
fördröjningskravet uppfylls beräknas inte översvämningsrisken nedströms planområdet vid ett 100- 
årsregn försämras. 
 
En höjdsättning av lokalgatorna och kvartersmarken har genomarbetats och införts i planhandlingen. 
Avrinning av dagvatten kommer ske norrut mot den norra lokalgatan och österut mot Kråketorpsgatan 
för att avrinningen slutligen når Mölndalsån i norr. Denna avrinning avser även skyfallshanteringen. 
Fördröjningen och reningen kommer ske med rain-gardens i innergårdar, gränder och Alice allé. I 
gränderna kommer även fördröjningsmagasin av typ kassetter placeras och som är avsedda för 
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takavrinngen. Utrymmet för dessa rain-gardens och fördröjningskasseter finns inom kvartersmarken, 
och är ca 7 000 kvm, varav ca 10% behöver tas i anspråk. Planteringsbäddar utefter lokalgatorna kan 
hantera ytvattnet från gatumarken. 

Strandskydd 
Ingen del av planområdet omfattas idag av strandskydd. Planförslagets delområde [B] ligger dock i 
direkt anslutning till Balltorpsbäcken och i samband med att hittills gällande plan ersätts av en ny 
återinträder strandskydd inom detta område. Ett upphävande av strandskyddet alternativt en dispens 
från strandskyddet inom denna del måste därför prövas som en del av planförslaget. 

Fornlämningar och kulturhistoria 
Planområdet innehåller inga kända fornlämningar och inte heller någon bebyggelse av kulturhistoriskt 
värde. De närmast belägna fornlämningarna i form av boplatser ligger ca 400 m söder om fastigheten 
Tingshuset 13. Vidare finns en stenvalvsbro strax söder om planförslagets delområde B.  
 
Direkt norr om Tingshuset 13 finns en äldre träbyggnad, Kärra skola, som byggdes på 1860-talet och 
upphörde som skola 1969. Byggnaden finns inte upptagen i kommunens kulturmiljöinventering. 

Bebyggelse 

 
Befintlig byggnad 
 
Inom området finns idag en lagerbyggnad i området östra del, utöver denna är området obebyggt. I 
andra änden av tomten finns en mindre byggnad som nås från angränsande Kärragatan i väster. 
Byggnaderna avses rivas i samband med utvecklingen av området. Byggnaderna inom angränsande 
fastigheter har en tydligt industriell karaktär. Området har en blandad bebyggelse med industri och 
lagerlokaler i plåt samt inslag av kontorshotell i upp till fyra, fem våningar med röda tegelfasader. 
Precis innan Åbromotet dominerar Astra Zenecas byggnader som trots sina inbördes olikheter hålls 
samman av en enhetlig färgskala och ett liknande formspråk. Fastigheterna är ofta inhägnade och 
utgörs i stora delar av öppna ytor för lastning/varuhantering samt parkering. 

Service 
Området runt planområdet innehåller till största del kontor och industri. Det finns viss kommersiell 
service i form av restauranger (till viss del endast under lunchtider), frisör, hälsocenter, hundcenter och 
diverse anläggnings- och byggföretag i närområdet. Närmsta grundskola är Katrinebergskolan (F-6-
skola) ca 1,5 km norr om Tingshuset 13. Vid skolan finns även en Netto-butik, jourcentral och 
tandläkare. Mölndal centrum och station ligger ca 2 km norr om planområdet. Det är ca 9 km till 
Göteborg station och ca 4,5 km till Kållered station/centrum.  
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Störningar 

Buller – trafik och verksamheter 
Öster om planområdet ligger E6/Kungsbackaleden och Västkustbanan vilka ger upphov till 
bullerstörningar. I direkt anslutning till området passerar flera mindre gator som trafikeras av fordon 
till och från omkringliggande verksamheter. Ljudnivåerna är som högst i direkt anslutning till E6/E20, 
med ekvivalenta ljudnivåer på mellan 65-70 dBA inom ett avstånd på ca 40 m. På ett avstånd på 
ca 180 m, (hälften av fastigheten Tingshuset 13) ligger den ekvivalenta ljudnivåer på mellan 50-55 
dBA. Viss bullerpåverkan fås även från Kärragatan i områdets västra del. 

 
Ekvivalenta ljudnivåer 2 m över mark, redovisning av nuläge, Bullerutredning Sweco 2018-05-18 
 
I närområdet till planområdet finns idag en stor mängd olika verksamheter som förväntas finnas kvar 
efter att planområdet byggs ut. Verksamheterna består huvudsakligen av småskalig tillverkning, lager 
och distribution, betongtillverkning, läkemedelsverksamhet etc. I området finns det tre verksamheter 
som har bullervillkor; Astra Zeneca, Dentsply och Veolia.  
 
Utbyggnad av Götalandsbanan planeras med tre alternativa korridorer för en järnvägsanläggning. 
Utbyggnad av Götalandsbanan och alternativ Mölndal Syd bedöms vara det alternativ som ger störst 
bullerpåverkan till planområdet för Tingshuset 13. De övriga 2 alternativen bedöms ge marginell 
påverkan då de lokaliseras längre norrut jämfört med alternativ Mölndal Syd. 

Risker - farligt gods 
Väg E6/E20 är en rekommenderad primärled för farligt gods och en viktigt transportled för transporter 
till och från Göteborgs olje- och energihamn. Vägen bedöms vara den för planområdet dominerande 
riskkällan med avseende på farligt gods. Det är främst farligt gods i form av explosiva ämnen, 
brandfarliga och giftiga gaser, brandfarliga vätskor samt oxiderande ämnen och organiska peroxider 
(ADR-klasserna 1, 2, 3, och 5) som förväntas kunna leda till dödliga konsekvenser bortom vägens 
direkta närområde. Utifrån nationell statistik för 2016 utgjorde dessa ADR-klasser ca 75% av totala 
antalet transporter med farligt gods. Vägen gränsar till planområdet och ligger på ett avstånd om 25 - 
30 meter från planlagd kvartersmark. I Mölndals översiktsplan (2006) föreslås att Göteborgs riktlinjer 
för markanvändning utmed leder för farligt gods även ska gälla för Mölndals tätbebyggda delar. 
Dessutom anges en riskbedömningszon på inom ett avstånd på 100 meter och ett bebyggelsefritt 
område om 40 meter från väg E6. Kontorsbebyggelse tillåts normalt fram till 50 meter och 
sammanhållen bostadsbebyggelse 100 meter från vägkant. Om avsteg från dessa riktlinjer önskas ska 
riskanalys med eventuella åtgärder upprättas. 
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Det ca 20 meter breda området mellan väg E6 och Kråketorpsgatan utgörs av ett dike och en låg vall. 
Vallen begränsar avåkningsavståndet vid en eventuell olycka och bedöms även till viss del hindra 
spridning av tunga gaser. Vidare kan diket begränsa spridning av brandfarlig vätska mot planområdet. 

 
Fysisk ram kring transportleder för farligt gods i Göteborg, (Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 1999) 

Risker - verksamheter 
I planområdets närhet ligger Astra Zenecas stora forskningsanläggning, i övrigt karaktäriseras 
verksamheterna i närområdet av småskalig industri, service, sällanköpshandel och kontorsbyggnader. 
Inom Astra Zenecas område finns i direkt anslutning till planområdet ett befintligt kyltorn. Flera av de 
närliggande verksamheterna hanterar brandfarlig gas eller vätska i sådana mängder att de påverkar 
möjligheterna till exploatering i planområdet. Det finns inga verksamheter som omfattas av Seveso-
lagstiftning, storskalig kemikalieindustri, inom ett avstånd som medför att det behöver beaktas. Intill 
planområdet, parallellt med E6/E20, går en naturgasledning. Santa Maria har produktion som kan 
medföra påverkan i form av luktstörningar. 

Trafik och tillgänglighet  

 
Tingshuset nuläge, Trafikutredning Detaljplan Tingshuset, Atkins, 2019-02-22 
 
Stadsdelen Åbro ligger geografiskt nära Mölndals innerstad och förhållandevis nära Göteborg Stad. 
Söderleden avskiljer dock Åbro från Mölndals norra delar men koppling för samtliga trafikslag finns 
via bro över Åbromotet. E6/E20/Västkustbanan avskiljer Åbro från östra Mölndal och här finns endast 
koppling för gång- och cykeltrafik. Huvudsaklig tillfart från det nationella vägnätet är via Åbromotet 
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men trafik till och från Åbro använder även Torrekullamotet i söder. Gatunätet i direkt anslutning till 
kvarteret Tingshuset består av breda industrigator med gångbanor på en eller två sidor. Cykeltrafik 
sker i blandtrafik med biltrafiken. Gatusystemet domineras i nuläget av biltrafik och tung trafik. 
Kråketorpsgatan som löper parallellt med E6/E20 har tillåten uppställning och parkering för lastbilar 
och trailers, men i övrigt är gatuparkering förbjuden i stor sett överallt i området. 
 

 

Enligt Mölndals stads trafikräkningar på ca 40 
kommunala huvudgator så var biltrafik-
mängderna som störst 2007. Därefter minskade 
trafiken med ca 7,5 % fram till år 2016. De 
senaste två åren har trafiken ökat med ca 4 %.  
 
Biltrafikens utveckling på de gator inom 
Åbroområdet där trafikräkningar görs är något 
varierande. På Aminogatan har trafiken ökat 
med ca 11 % under de senaste 10 åren, medan 
övriga gator som är räknade har lägre eller 
ungefär samma trafikmängder 2018 som de 
hade 2007.

Gång och cykel 
Gång- och cykelnätet i Mölndal är generellt sett 
väl utbyggt med i stort sett sammanhängande 
och separerade gång- och cykelbanor längs 
huvudgatunätet. På vissa mindre trafikerade 
gator förekommer dock att cykelnätet går i 
blandtrafik. Den viktigaste länken som 
fortfarande saknas är på den södra sidan av 
Söderleden, mellan Sisjön och Åbroområdet. 
En generell brist i gång- och cykelnätet är att 
banorna i många fall är för smala för att klara 
en väl fungerande separering mellan gående 
och cyklister. Det får till följd att stora delar av 
huvudcykelnätet antingen har gemensam bana 
för gående och cyklister, eller att de respektive 
trafikantslagen vid separering inte ges 
tillräckligt utrymme i bredd. Huvudcykelnätet 
går genom Åbroområdet på separerad gång- 
och cykelväg, men det saknas i nuläget 
cykelvägar hela vägen fram till Tingshuset 13. 
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Kollektivtrafik 

 
Kollektivtrafiklinjer och turtäthet, Trafikutredning Detaljplan Tingshuset, Atkins, 2019-02-22 
 
Mölndal ingår i det sammanhängande tätortsområdet tillsammans med Göteborg och Partille. 
Mölndals kollektivtrafik är en del av stadstrafiken i Göteborg. Hållplatserna Mölndals station och 
Mölndals innerstad utgör tillsammans Knutpunkt Mölndalsbro vilken är den tyngsta 
kollektivtrafiknoden i Mölndal och ett av regionens största resecentra. Vid Knutpunkt Mölndalsbro 
finns Öresundståg, pendeltåg, spårvagn, stombuss, expressbuss och lokalbuss.  

 
Hållplatsavstånd till kvarteret, Trafikutredning Detaljplan Tingshuset, Atkins, 2019-02-22 
 
Tillgängligheten med kollektivtrafik i form av linjeutbud är relativt god i nuläget. Linje 25 som 
trafikerar hållplats Gamla Tingshuset (närmast planområdet) är en stombuss som trafikerar med 10 
minuters turtäthet större delar av dygnet, linjen har även nattrafik under fredag och lördag. Vid 
hållplats Neongatan finns ytterligare linjeutbud, dock på lite längre avstånd. Eftersträvat avstånd från 
hållplats till målpunkt är max 400 meter. Kvarteret Tingshusets västra del nås precis inom 400 meter 
från befintliga hållplatser, men större delen av området har något längre gångavstånd till hållplats.  
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. I anslutning till 
området, i Kråketorpsgatan samt i Kärragatan, finns ledningar för vatten- och avlopp utbyggda. 
Kontrollberäkning med hjälp av modell visar på god kapacitet vad det gäller dricksvatten, 
trycknivåerna i området sjunker endast med cirka 2 meter vattenpelare, mVp, som en konsekvens av 
ökat dricksvattenuttag. Beträffande spillvattenavledning beräknas exploateringen orsaka en ökad 
uppdämning i självfallsstråket i Kråketorpsgatan.  

Dagvatten 
 

 
Befintliga avrinningsområden och omkringliggande dagvattenledningsnät, Dagvattenutredning, 
SWECO, 2018-05-09, rev 2019-02-22 

 
I anslutning till planområdet, i Kråketorpsgatan samt Kärragatan, finns ledningar för avledning av 
dagvatten. Analys av befintliga höjddata över Tingshuset 13 visar att dagvatten rinner i nordostlig 
riktning mot Kråketorpsgatan. Rännstensbrunnar i Kråketorpsgatan fångar upp dagvattnet och ansluter 
till befintlig dagvattenledning (BTG 1000 mm) med utlopp till recipienten Kålleredsbäcken. I 
Kärragatan finns en befintlig dagvattenledning (BTG 300 mm) till vilken vägdagvatten avleds norrut 
till recipient Balltorpsbäcken. 
 
Kålleredsbäcken och Balltorpsbäcken ingår i dikningsföretag, Kålleredsbäcken 1954 och Mölndal 
Stora Ån 1993. Idag bedrivs underhåll av dessa av Mölndals stad. Förändring eller nedläggning av 
dikningsföretagen kan komma att bli aktuellt framöver. Kallelse till sammanträde för Kålleredsbäcken 
mellan Kållereds köpstad och Bangårdsvägen (söder om utredningsområdet) har annonserats i 
Göteborgs Posten 2018-04-16. Förändrad infrastruktur gör att dikningsföretagets utförande och syfte 
helt saknar aktualitet och därmed anses att det bör läggas ner.  
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Största delen av utredningsområdet avvattnas till dikningsföretaget Kålleredsbäcken 1954. Nedströms 
Kärra bro, där ledningsnätets utlopp mynnar, är det bra fall på Kålleredsbäcken och kapaciteten anses 
vara god. Exploatering av utredningsområdet bedöms inte innebära någon ökad risk för dämning bakåt 
i bäcken. Bedömning grundas på tidigare genomförda hydrauliska beräkningar för Kålleredsbäcken 
(Sweco, uppdragsnummer 13002250). Strypning av flöde från området med anledning av påverkan på 
dikningsföretaget bedöms inte krävas. 
 
Avseende framtida hantering ska enligt Mölndals Stads angivelser fördröjning och rening av dagvatten 
ske för volymen som uppstår vid ett regndjup om 20 mm/hårdgjord yta. Avrinning från kvartersmark 
ska omhändertas inom kvartersmarken. Dagvatten ska, där det är möjligt, alltid fördröjas och renas 
lokalt nära källan för att minska spridning och belastning nedströms. 

Avfall 
Närmaste återvinningsstationer finns vid Katrinebergsgatan, 1,4 km norr om planområdet respektive 
Peppareds äng, ca 1,5 km söder om planområdet.  

Fjärrvärme/Fjärrkyla 
Fjärrvärmeledningar finns idag utbyggda i Kråketorpsgatan.  
 
Något system för fjärrkyla finns idag inte utbyggt i anslutning till området. Enligt uppgift från 
Mölndals Energi ser de dock positivt på en utbyggnad av ledningsnät för fjärrkyla och planerar 
uppföra en kylanläggning vilket innebär att anslutning för fjärrkyla sannolikt kommer kunna ske.  

El och tele 
El, tele- och fiberledningar finns i direkt anslutning till planområdet. 
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Detaljplanens innebörd och genomförande  
Bebyggelse  
Detaljplanen är en del i utvecklingen av Åbroområdet och en satsning för att skapa ett kluster för 
internationell forskning inom hälsa och innovation. Utöver den huvudsakliga användningen i form av 
centrum/kontor, medges även hotell, utbildning/forskningslokaler, boende och vård. För att 
åstadkomma en önskvärd utveckling medger planen en hög täthet och en exploatering av totalt 
100 000 kvm. Härutöver medges även parkeringsgarage för, ca 900 p-platser. Utformningen med 
mötesplatser och gemensamma rum har som syfte att skapa innovativa miljöer för arbete, forskning 
och utveckling. Den föreslagna bebyggelsen kopplas samman med Astra Zenecas etablering. Området 
kommer fungera som en nod och mötespunkt för området i stort. 
 
Ambitionen är att åstadkomma en stadsmässig utveckling, där förbättrade mer finmaskiga förbindelser 
för gång och cykel etableras och där en ökad andel boende och arbetande skapar förutsättningar för 
förbättrad kollektivtrafik som gör det enkelt att välja bort bilen. Principer för att främja ett hållbart 
resande är följande: 
• Området utformas så att det alltid är närmast för gående och cyklister att ankomma till 

destination än för bilister. (Gäller målpunkt Junis Torg). 
• Hållplats med inomhusväntplats placeras vid entrén till området. 
• Biltrafik inom Tingshuset 13 minimeras och sker på gåendes premisser – begränsad 

framkomlighet för biltrafik och prioritering för räddningstjänst, drift, avsläpp och 
handikapparkering.  

• Biltrafik och entréer till parkeringshus förläggs i fastighetens ytterkanter, mot E6/E20 i öster. 
• Bilparkering i parkeringshus för ökade möjlighet för samutnyttjning, samåkning, bilpool. 
 

 
Planillustration, Gehl 
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Övergripande struktur 
Området formas med en stadsmässig struktur med 8-10 kvarter (kv. A, B, C+D, E, F, G+H, I, J) som 
orienteras mot ett gemensamt inre stråk, Alice allé. Kvarterens indelning styrs av att två av gränderna 
inom området är låsta i sin placering medan den tredje passagen inte regleras i läge för att tillåta en 
mer flexibel utformning. Området har en generell skala på 5 våningar (nockhöjd 23 m), men medger 
en variation inom byggrätterna på upp till 8 våningar (nockhöjd 34 m). En högre skala, upp till 13 
våningar (nockhöjd +54) medges mot E6/E20 (kv. E+F) för att annonsera området ut mot entrén mot 
Mölndal. En högre höjdsättning medges även för kvarteret kv A (nockhöjd 37) B och J som utgör 
entrén till området från Kärragatan. Kvarter A i nordväst är tänkt att fungera som en samlingspunkt i 
området med gemensamma ytor så som; Co-working, kontor/samlingslokaler och väntplats för 
bussresenärer. Med föreslagna planbestämmelser och plankartans utformning är områdets utformning 
och gestaltning relativt flexibel vilket innebär att en annan struktur än vad som visas i 
planillustrationen kan bli aktuellt, t.ex. mer fristående lameller och punkthus. Tanken är att 
gestaltningsfrågorna ska kopplas till exploateringsavtalet mellan kommun och exploatör.

 
Princip höjdsättning mot Alice allé, Gehl 
 
De högre byggnaderna bör placeras där de inte skuggar viktiga mötesplatser och där det finns en 
önskan om att skapa synlighet och skydd mot buller och partiklar. Viktiga byggnader som syns från 
långt håll eller ligger på strategiskt viktiga platser, eller innehåller viktiga funktioner för området, kan 
med fördel gestaltas på ett mer markerat sätt. Mot det inre stråket Alice allé är ambitionen att gå ner i 
höjd för att släppa ner sol och ljus, men även för att skapa en mer småskalig miljö. I planen regleras 
dock inte hushöjderna utan endast en högsta nockhöjd och en total exploateringsgrad. Högre höjder i 
ytterkanterna av kvarteren ger även en bättre ljudmiljö på gårdar och stråk. Mot E6/E20 placeras ett 
parkeringsgarage med en högsta nockhöjd på +15 m. 
 

 
Vy över området sett från söder, Gehl 
 
Centralt i området löper ett öppet gaturum i form av Alice allé som främst är tänkt för gång- och 
cykeltrafik men viss begränsad fordonstrafik tillåts. Gaturummet breddas till ett litet torg - Junis torg - 

Astra Zeneca 

Mölndal C 

E6/E20 



 

29 
 

i väster. Mellan kvarteren finns mindre tvärgående gränder där bil-, gång- och cykeltrafik får samsas 
om utrymmet. Trafiken ankommer från Kärragatan i väster som kompletteras med en ny gång- och 
cykelbana som löper parallellt med vägen från Pepparedsleden. Till Kärragatan och Kråketorpsgatan 
leder nya lokalgator med en anslutande gångbana som anläggs längs med områdets norra och södra 
sida. Även på dessa gator ska bil- och cykeltrafik samsas om utrymmet. Längs med Kråketorpsgatan i 
öster målas en gång- och cykelbana. Vidare föreslås tillgängligheten till området förbättras genom ett 
nytt hållplatsläge, utbyggnad av gång- och cykelstråk, ökad turtäthet och förstärkning av 
kollektivtrafiken. 

Höjdsättning 

  
Bashöjd 5 våningar  8 våningar 
Bottenvåning: 4,1 m   Bottenvåning: 4,1 m 
Våningsplan: 4 m   Våningsplan: 4 m 
Nockhöjd: 23 m  Nockhöjd: 34 m  
 
Höjdsättningen av byggnaderna regleras genom högsta nockhöjd. Bashöjden inom området är 5 
våningar, gäller kvarter C, D, G, H och I. I dessa kvarter tillåts husens höjder variera inom 
byggrätterna genom att en procentandel av den totala bruttoarean tillåts överskrida bashöjden, upp till 
8 våningar. Med hänsyn till att procentandelen är kopplad till bruttoarean ger en höjning i förhållande 
till bashöjden ett krav på att sänka höjden för att åstadkomma en variation inom kvarteren. 
Våningshöjderna är beräknade utifrån kontorsändamål. För bostad och hotell är våningsplanen lägre 
vilket innebär att byggnader som inrymmer denna typ av verksamhet medger ytterligare 1-2 
våningsplan, dvs upp till 10 våningar. Inom kv. A, J, B, E och F medges en avvikande höjdsättning. 
Hiss, teknik och ventilationsutrymme får överstiga angiven nockhöjd med maximalt 4,0 meter. Dessa 
anläggningar ska vara indragna minst 2,0 meter från fasad och vara inklädda med väggar och/eller tak. 
Hiss, teknikutrymme, ventilation medges utöver angiven bruttoarea och får uppta max 20% av 
byggnadens takyta.  

 
Principer för höjdsättning, Krook & Tjäder 
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Stråk och noder, Krook & Tjäder 
 
Bebyggelsen orienteras kring ett antal stråk och noder: 

1. Koppling mellan Astra Zeneca och GoCo avses etableras i form av gång- och cykelstråk med 
mötesplatser för sociala och fysiska aktiviteter. Stråket förbinder Tingshusets samlingspunkt, 
Junis Torg med Astra Zenecas inre stråk och existerande sportanläggning och fotbollsplan. 

2. Kvarter A - ”Navet” blir områdets samlingspunkt med verksamheter så som; Co-working, 
gemensamma kontor/samlingslokaler och väntplats för bussresenärer. Kvarteret ligger med 
central placering på Junis torg. 

3. Kärragatan - Huvudsaklig angöring för kollektivresenärer och gång- och cykeltrafikanter. 
Längs Kärragatan och Taljegårdsgatan anläggs en gång- och cykelbana som kopplar an till det 
övergripande cykelstråket utmed Pepparedsleden. Nytt hållplatsläge för buss anordnas vid 
entrén till området. Befintliga hållplatslägen finns även utmed Pepparedsleden (hpl Gamla 
Tingshuset) samt på Aminogatan (hpl Neongatan). 

4. Alice allé - utgör huvudstråket som förbinder de två samlingspunkterna inom Tingshuset och 
samlar flöden av fotgängare och aktiva funktioner. Stråket utformas som en shared space där 
gående/cyklister har företräde. Mot stråket placeras entréer, mötesplatser, restauranger och 
delade funktioner.  

5. Junis torg - mötesplats och entrétorg i områdets västra del. Torgyta med utrymme för events 
och aktivitetsutbud. Mot torget koncentreras funktioner så som; restauranger och kaféer, 
gemensamma lokaler, utställningar, kulturaktiviteter m.m. Torget har koppling med den nya 
hållplatsen vid Kärragatan.  

6. Open lab – torgyta/mötesplats i området östra del. 

Astra Zeneca 

E6/E20 
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Användning och verksamheter 
I förslaget till detaljplan för GoCo möjliggörs en sammanlagd exploatering om ca 100 000 kvm 
bruttoarea, BTA. Exploateringen regleras genom att byggrätterna är försedda med e-bestämmelse som 
reglerar största exploatering ovan mark i bruttoarea, BTA. Komplementbyggnader, källare och hiss 
och teknikutrymme samt ventilation inräknas ej och inte heller parkering som regleras separat. 
Huvudändamål utgör centrum/kontor, som medges inom samtliga kvarter. Av den totala bruttoarean 
får maximalt 60 000 kvm utgöra kontor. I kontor inräknas ej samlingslokaler, personalmatsal, 
konferens- och personalutrymmen. Dessa verksamheter hör till centrum och ska i huvudsak placeras i 
byggnadernas bottenvåning. Skola (vuxenutbildning, undervisning/forskningslokaler) inräknas i 
lokalyta kvm BTA för, centrum och kontor. Begränsningar införs även för vård 6 000 kvm och hotell 
10 000 kvm eftersom dessa funktioner har speciella krav avseende, utformning, tillgänglighet och 
trafik. För bostäder och vård begränsas användningen till i de fyra västligaste kvarteren (Kv. A, B, I, 
J). För hotell införs restriktioner avseende placering med beaktande av befintliga verksamheter. Detta 
innebär att hotell inte medges i kvarteren åt nordöst (Kv. H, G, F). 

 B  Bostäder – (byggrätt i de 4 västligaste kvarteren) 

 C1  Centrum/kontor - Av den totala bruttoarean (BTA) får maximalt 60 000 kvm BTA utgöra 
 kontor. I kontor inräknas ej samlingslokaler, personalmatsal, konferens- och 
 personalutrymme. Dessa verksamheter hör till centrum och ska i huvudsak placeras i de 
 nedre våningsplanen. 

 S1 Skola (undervisningslokaler (vuxenutbildning) och forskningslokaler)  
  inräknas i lokalyta kvm BTA för (C1) - Centrum och kontor 

 D1   Vård - Av den totala bruttoarean (BTA) får maximalt 6 000 kvm BTA utgöra vård 

 O1  Hotell - Av den totala bruttoarean (BTA) får maximalt 10 000 kvm BTA utgöra hotell 

 P1-P2   Största sammanlagd exploatering för parkeringsgarage är 26 000 kvm BTA 
 
C1 – Centrum och kontor – Huvudändamål utgör centrum och kontor, som medges inom samtliga 
kvarter. Av den totala bruttoarean får maximalt 60 000 kvm utgöra kontor. I kontor inräknas ej 
samlingslokaler, personalmatsal, konferens- och personalutrymmen. Dessa verksamheter hör till 
centrum och ska i huvudsak placeras i de nedre våningsplanen. I planen föreskrivs därför att samtliga 
bottenvåningar förutom de östligaste kvarteren ska anpassas till lokaler med en lägsta våningshöjd om 
3,6 meter. Planerade lokaler avser i första hand innehålla service i form av restauranger, 
samlingslokaler, gym, service m.m. till de som arbetar och bor inom området. Servicefunktionerna kan 
dock även betjäna ett större upptagningsområde i form av närliggande bostads- och 
verksamhetsområde. 

 
 Entréplan Navet, OpenStudio arkitekter 
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Inriktningen för området kommer att vara Life Science, hälsa och innovation. I området kommer det 
att finnas en blandning av både traditionella cellkontor, lab- och forskningsmiljöer samt flexibla Co-
working kontor. Som en entrépunkt till området placeras ”Navet” med verksamheter så som; Co-
working, gemensamma kontor/samlingslokaler och väntplats för bussresenärer. 
 
 

 

Skiss/modell Navet, OpenStudio arkitekter 
 
S1 – I området ska olika typer av lokaler för utbildning/forskning kunna inrymmas. Med hänsyn till 
områdets inriktning och närmiljö regleras att lokaler för skoländamål ska utgöras av vuxenutbildningar 
utan behov av friyta. Härutöver medges även undervisnings- och forskningslokaler. Med utgångspunkt 
i att lokalerna i princip kommer att ha samma ytkrav och behov som centrum/kontor medges S1 – 
(vuxenutbildning, undervisnings- och forskningslokaler) inom samtliga kvarter. Någon begränsning 
kring bruttoarea regleras ej utan dessa funktioner bedöms inräknas under C1 – centrum/kontor. 
 
D1 - Vård – Området kommer ha tydlig inriktning mot Life Science, hälsa och innovation. Någon 
större sjuk- och hälsovårdsinrättning planeras inte inom området. Däremot kan det bli aktuellt med 
lättare former av närservice så som vårdcentral, tandvård, sjukgymnastik. Verksamheten bedöms i 
huvudsak rikta sig till de sysselsatta inom området. Användningen begränsas i detaljplanen, av den 
totala bruttoarean, BTA, får max 6 000 BTA utgöra vård. För vård begränsas användningen till i de 
fyra västligaste kvarteren (Kv. A, B, I, J).  
 
O1 - Hotell - För hotell begränsas utbyggnadsmöjligheten till 10 000 kvm bruttoarea, BTA, vilket 
medger utbyggnad av ett hotell med ca 200 rum och tillhörande konferenslokaler. Vid placering av 
hotell har hänsyn tagits till befintliga verksamheter sydöst om planområdet. Detta innebär att hotell 
inte medges i kvarteren åt sydöst (Kv. H, G, F). För hotellverksamheten kommer det finnas behov av 
säkra angöring för taxi och buss. För att undvika denna typ av angöringstrafik inom området förutsätts 
angöringsplatser kunna anordnas på lokalgatorna.  
 
B - Bostäder – Bostadsändamål medges endast i de fyra västligaste kvarteren, (kv A, B, I och J). Totalt 
planeras för ca 200–250 lgh, vilket ger en exploatering på ca 12 300 kvm BTA. Bostäderna avses i 
första hand utgöras av korttidsboende i form av forskarbostäder och/eller studentlägenheter. Med 
hänsyn till denna inriktning räknas huvuddelen av bostäderna bestå av smålägenheter under (<35 m2). 
Bilinnehavet beräknas bli lågt, med hänsyn till målgruppens behov. Bostadsdelarna koncentreras med 
fördel in mot det inre stråket Alice allé. Möjlighet finns att skapa en gemensam utemiljö på gården, 
som klarar riktvärdena för uteplatser om högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA 
maximal ljudnivå. Med hänsyn till bullernivåerna krävs särskilda utformningskrav för att säkra en god 
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ljudmiljö. Större genomgående lägenheter klaras i dagsläget ej ut mot lokalgatorna i norr och söder 
eftersom nivåerna här överskrider riktvärdet 60 dBA och det inte finns möjlighet att klara ”tyst” sida. 
För mindre lägenheter (<35 m2) klaras dock riktvärdena utan särskilda bullerskyddsåtgärder.  
 

 
 

 

 
Parkering (P1) - (P2) – Ur mobilitetssynpunkt och med ambition att begränsa antalet parkeringar 
lokaliseras parkering till ett samlat parkeringsgarage. Parkeringsgaraget placeras längst bort i de östra 
delarna av området längs E6/E20. Placeringen syftar till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv genom 
bättre närhet till hållplats i förhållande till parkeringsplats. En samlad anläggning för hela området ger 
även bättre förutsättningar för samutnyttjande. Delar av parkeringsgaraget får överbyggas med annan 
användning, gäller dock ej de delar närmast E6/E20 där det ur risksynpunkt inte bedömts lämpligt med 
annan användning. För att säkra att parkeringsanläggningen ska kunna utgöra en egen fastighet 
möjliggörs tredimensionell fastighetsbildning. 
 
Parkeringsgaraget P1, (P1) får anordnas till en högsta nockhöjd av 15,0 meter. Parkeringsgarage (P2) 
medges även inom kvarter E+F, med en högsta nockhöjd på 12,0 meter. Inom kvarter E+F tillåts 
parkeringen ej ända ut till fasad, utan ska ligga indragen minst 8 m för att möjliggöra lokaler i 
bottenplan. Största sammanlagd exploatering för parkeringsgarage regleras till 26 000 kvm BTA, 
gäller område betecknat med P1, (P1) och (P2). Delar av parkeringsgaraget tillåts placeras under mark. 
Där användning för parkering anges tillåts även underjordisk parkering. Med en schablon på 
30 kvm/bilplats beräknas garaget kunna inrymma ca 900 bilplatser. Detta bedöms ge tillräckligt med 
p-platser för planerad utbyggnad. I parkeringsgaraget medges även andra tekniska anläggningar 
inrymmas liksom förråds- och lagerutrymmen. Parkeringsgaraget närmast E6/E20 ska ur risksynpunkt 
utformas med en tät betongkonstruktion. Ur gestaltningssynpunkt kan det dock bli aktuellt med 
utsmyckning och belysning av betongfasaden som tillåts sticka ut över allmän plats, GATA. 
Planbestämmelse anger att parkeringsgarage får kraga ut max 1,0 meter över GATA med en fri höjd 
om minst 4,7 meter över mark. Utkragningen regleras med servitut. 

 
Typlägenheter kv. B, OpenStudio arkitekter 



 

34 
 

Komplementbyggnader och gångpassager - Kvartersgator/gränder och det inte stråket Alice allé 
regleras som kvartersmark. Möjlighet till byggnation i form av komplementbyggnader för 
cykelparkering, sophus och andra minde gemensamma byggnader medges genom kryssamark. Totalt 
får 15% av kryssmarkerande ytan får bebyggas. Största storlek för komplementbyggnad är 80 kvm. 
Maximal byggnadshöjd för komplementbyggnad är 4,0 m. Skärmar, balkonger och ramper tillåts kraga 
ut över kryssmark. Framkomlighet för räddningstjänst, transport, angöring samt avlastning får inte 
förhindras.  
 
Överbyggnadsrätt för förbindande gång mellan byggnader över inre stråk medges maximalt 2 stycken 
med en bredd och höjd om max 4 meter och en fri höjd om 4,5 meter från mark. 
 
Källare medges - Källare får endast inrymma teknik- och personalutrymme, förråd, cykelparkering och 
lager. Undantaget område betecknat med P1, (P1) och (P2) där även parkering medges. 

Bottenvåningar 
För att göra området till en interaktiv mötesplats är bottenvåningarna och dess interaktion med stråk, 
mötesplatser och gator av största betydelse. För att säkerställa att en utformning i enlighet med planens 
intentioner har utformningsbestämmelser för bottenvåningarnas gestaltning tagits fram: 
f1  Fasad som är längre än 60,0 meter och vetter mot allmän plats GATA resp. inre stråk ska delas 

upp vertikalt i minst två urskiljbara delar. Fasad längre än 60,0 meter ska ha minst två entréer 
mot allmän plats GATA resp. inre stråk. 

f2  Bottenvåning ska anpassas till lokaler med en lägsta våningshöjd om 3,6 meter. Fasad i 
bottenvåning ska till minst 35 % utgöras av glaspartier, fönster och uppglasade entréer. 

f3  Om fasadens längd överstiger 45,0 meter ska minst 20% av fasaden ha ett indrag på 2,0 meter. 
 
Som komplement till planbestämmelserna anges även riktlinjer för bottenvåningarnas gestaltning, 
underlag Gehl: 
 

 
 
 

 

MARKERADE ENTRÉER “MINI‐MÖTESPLATSER”  

 Utnyttja entréernas potential. Skapa förplatser med 
utrymme för människor att stanna upp; bänkar, inslag 
av grönt, god belysning och nischer att luta sig mot.  

 Använd entréplatsen till att annonsera vad som händer 
på arbetsplatsen och i företaget.  

 Synliggör de tillgängliga innovationsgårdarna och 
genomgående passager mellan Stadsgatorna och Alice 
Allé och mellan de olika kontorsbyggnaderna.  

BYGGNADER SOM MÖTER RUMMEN  

 Nischer, fasadindragningar och utstickare uppmuntras.  

 Ytor som uppstår mellan fasaden och det definierade 
stadsrummet ska uppfattas som offentliga.  

 Användbara ytor med sittplatser, stå‐och 
”hängplatser”.  

 Väl utformade med god belysning.  
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Gestaltning 
Bebyggelsens utformning regleras inte i detaljplanen. I det fortsatta arbetet avses mer detaljerade 
gestaltningsprinciper för de olika kvarteren och enskilda byggnader tas fram. Planstrukturen med sin 
uppdelning i olika kvarter kommer att bidra till att skapa en naturlig variation inom området. Varje 
kvarter får sin egna gestaltning vilket ger en diversitet av arkitektoniska uttryck och olika skalor och 
höjder. För att skapa variation i ögonhöjd och en mer stimulerande promenad genom området, är en 
vertikal indelning av kvarteren och byggnadskropparna viktig. Långa horisontella fasadutformningar 
bör undvikas och en vertikal variation eftersträvas. Ju närmare marken, desto högre variation och 
detaljering. 

 
 
Mot lokalgatorna, där bebyggelsen är betydligt högre och tätare än omgivande befintliga byggnader, 
krävs en extra omsorg i gestaltningen. Bebyggelsekanten bör hanteras genom nischer och utstickande 
entrétak kring entréer, gröna inslag och speciellt utformade entréer till gränderna. Avgörande för 
gestaltningen är indragna övervåningar som tar ner skalan och skapar ett varierat taklandskap och 
naturliga terrasser. 
 

AKTIVA BOTTENVÅNINGAR  

 Publika, aktiva och delade funktioner placeras i 
byggnadernas bottenvåningar.  

 Caféer och restauranger prioriteras mot mötesplatser 
och huvudstråk. Service och butiker placeras mot 
lokalgator och stråk 

 Flexibla arbets‐ och studieplatser erbjuds i foajéer och 
atriumgårdar för att skapa möten på tvärs.  

 Stor variation i uttryck och innehåll med tydlig 
vertikalitet och detaljrikedom som gör promenaden 
upplevelserik och skapar platser att stanna upp på  

 

KONTAKT MELLAN UTE OCH INNE  

 Hög transparens och visuell kontakt mellan ute och 
inne.  

 Lösningar som möjliggör en flexibilitet över årstiderna; 
bottenvåningar som kan öppnas upp plats som 
möjliggör att inre funktioner som kan spilla ut.  

 Säkerställ att fasader är väl belysta, samla kvällsaktiva 
funktioner mot huvudplatserna och skapa god visuell 
kontakt mellan arbetsplatser och de offentliga rummen 
för att öka andel ”ögon på gatan”.  
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Hälsa och säkerhet 
Planområdet är utformat med beaktande av E6/E20 som utgör den huvudsakliga buller- och riskkällan. 
Befintlig vall närmast E6/E20 fungerar som avåkningsskydd och förhindrar läckage av vätskor in i 
området. Några åtgärder på vallen bedöms inte krävas utan den kan säkerställas i sin nuvarande 
utformning. Befintliga höjder redovisas på grundkartan. Markanvändningen regleras så att mindre 
känsliga verksamheter så som centrum/kontor, hotell och utbildning där människor vistas dagtid och 
som inte har samma krav på bullernivåer placeras närmast E6/E20. Bostäder och vård medges endast i 
områdets västra delar, kvarter A, B, I och J. Avståndet från E6/E20 (vägkant) till bostad/vård är 
ca 200 m.  
 
Som en del i att skapa en buffert mot E6/E20 utnyttjas de delar av fastigheten längst åt öster för 
parkeringsändamål. Inom ett avstånd på 30-40 m från E6/E20 medges endast parkeringsgarage och 
tekniska anläggningar. Parkeringshusets skydd bedöms vara tillräckligt under förutsättning att 
planerade verksamheter ligger på ett avstånd av minst 40 meter från E6/E20, vilket säkerställs genom 
planbestämmelser. Bortom 40 meter från vägen avtar risken. På detta avstånd har risker som 
förknippas med brandfarlig vätska och oxiderande ämne minskat kraftigt och den låga men 
dominerade kvarvarande risken utgörs av olyckor med brandfarlig gas. Parkeringsgaraget utformas 
med beaktande av risk, buller och luftmiljö med en tät konstruktion med icke brännbart material, upp 
till minst 10 m. Parkeringsgaraget ska inte innehålla öppningar, detta för att ge en effektiv barriär mot 
inträngning av luft med höga halter kvävedioxid/partiklar i planområdet. Med hänsyn till riskbilden 
föreslås i riskutredningen olika skyddsåtgärder för kvarteren (E+F) närmast E6/E20. Eftersom 
parkeringsgaraget är en viktig förutsättning för att minimera risker regleras att: Bygglov får inte ges 
för (C1 O1 S1) om ej parkeringsgarage med minsta höjd av 10.0 meter och med tät konstruktion i 
obrännbart material, brandklassning A2-s1,d0 eller högre, säkerställts. 
 
I utformning och placering har hänsyn även tagits till närliggande verksamheter. Farlig vara hos 
verksamheter i planområdets direkta närhet har kartlagts. Kartläggningen visar att verksamheter som 
hanterar farliga ämnen ligger koncentrerade sydöst om planområdet. Därför begränsas möjligheten till 
bostäder, vård och hotell inom kvarteren F, G, H. För dessa kvarter införs även bestämmelser kring 
skyddsåtgärder i form av fasad- och ventilationssåtgärder samt reglering av utrymningsvägar. Södra 
lokalgatan kommer utformas så att avrinning sker österut och trottoaren ligger upphöjd vilket 
förhindrar att brandfarligt vätska leds in i området. I norr finns ett kyltorn inom Astra Zenecas 
fastighet. Störningar och risker kopplade till kyltornet hanteras genom åtgärder inom och på befintlig 
byggnad. För närliggande naturgasledning säkerställs angivet skyddsavstånd på 16 m. 
 
 

VARIATION I SKALA OCH VOLYM 
Bebyggelsen bör innehålla olika skalor 
som spänner från small (1‐2 v), 
medium (3‐5 v) och large (6‐ 9 v) med 
några få högre byggnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underlag, Gehl 



 

37 
 

Bebyggelsen utformas med en tydlig kvartersstuktur vilket bedömts fördelaktigt ur både buller- och 
luftmiljösynpunkt. För att minimera risken för att människor exponeras för höga föroreningshalter 
placeras samlingsplatser bort från de sidor av byggnaderna som vetter mot E6/E20. Det inre stråket 
Alice allé med de två platsbildningarna skyddas av bebyggelsen. Ljudnivåerna i det inre stråket ligger 
på mellan 40–50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 55–65 dBA maximal ljudnivå. Rekommenderad 
ljudnivå för uteplatser är högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. 
 
För gång- och cykelbanan som föreslås utmed Kråketorpsgatan bedöms halterna som höga och 
miljökvalitetsnormerna av kvävedioxid riskerar att överskrids i dagsläget. Möjligheten att hitta en 
alternativ placering av gång- och cykelstråket bedöms inte möjlig eftersom den ansluter till redan 
utbyggt huvudcykelvägnät. De åtgärder som föreslås för att förbättra luftmiljön i form av 
trädplantering och plank mot E6/E20 är inte möjliga att genomföra då de hamnar inom skyddsavstånd 
för befintlig gasledning. Konsekvensen av placeringen har därför bedömts som acceptabel med 
utgångspunkt att det utgör en komplettering av befintligt cykelnät. 
 
Med beaktande av de rekommendationer som anges i buller-, luft- och riskutredningarna (se vidare 
under rubrikerna Buller, Luftmiljö och Risk från farligt gods) införs följande bestämmelser för att 
säkerställa skydd mot störningar: 
SKYDD1 Befintlig vall ska bibehållas (avser vall längs E6/E20). 
m1 Möjlighet till utrymning av byggnader på sida som vetter bort från E6/E20 och allmän 

plats GATA i söder ska säkerställas. (gäller Kv. E,F, G,H) 
m2  Fasad som vetter mot E6/E20 och allmän plats GATA i söder ska utföras i obrännbart 

material och uppfylla brandklassning, A2-s1,d0. (gäller Kv. E+F) 
m3 Friskluftsintag ska placeras vända från E6/E20 och allmän plats GATA i söder. 

Ventilation ska vara centralt avstängningsbar. (gäller Kv. E+F)  
m4 Fasad som vetter mot allmän plats GATA i söder ska utföras i obrännbart material och 

uppfylla brandklassning, A2-s1,d0. Friskluftsintag ska placeras vända från allmän 
plats GATA i söder alternativt högt på fasaden. Ventilation ska vara centralt 
avstängningsbar (gäller Kv H+G) 

 
Eftersom parkeringsgaraget är en viktig förutsättning för att minimera risken för bakomliggande 
kvarter anges som planbestämmelse: 

a1 Bygglov får inte ges för (C1 O1 S1) om ej parkeringsgarage med minsta höjd av 10.0 
meter och med tät konstruktion i obrännbart material, brandklassning A2-s1,d0 eller 
högre, säkerställts. 

 
För projektet gäller riktvärden enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216 tom SFS 2017:359) och senaste förändringen som trädde i kraft 1 juli 2017. Bestämmelse 
kring buller införs på plankartan. 
 

   



 

38 
 

Trafik och parkering 
Målsättningen för Tingshuset är att bilandelen inte ska överstiga 35 % (bil som förare eller 
passagerare). Det innebär att återstående 65 % av resorna behöver göras med kollektivtrafik, gång eller 
cykel. Det kan jämföras med närliggande Astra Zeneca där förhållandet är det omvända – ca 35 % av 
de sysselsatta går, cyklar eller åker kollektivt till arbetet, enligt en resvaneundersökning från 2014. 
Med den målsättningen krävs att tillgängligheten med hållbara färdmedel blir mycket god, särskilt 
med kollektivtrafiken. Det kommer också att kräva en ökad kapacitet inom kollektivtrafiken för att ta 
hand om de nya kollektivtrafikresenärer som antas kommer resa till Tingshuset. 
 
Åtgärder för utbyggnad av infrastruktur och förstärkning av kollektivtrafiken redovisas i den 
Trafikutredning som tagits fram som en del av planarbetet. Åtgärderna som föreslås baseras på 
framtagna kapacitets- och tillgänglighetsanalyser. Utgångspunkten i utarbetandet av förslagen har varit 
att: 

 Säkerställa kollektivtrafikens framkomlighet  

 Säkra att köbildning inte uppstår ut mot statligt vägnät  

 Ge mer utrymme och separera gång- och cykel för bättre framkomlighet och säkerhet 

 
Förslag på åtgärder, Trafikutredning Detaljplan Tingshuset, Atkins, 2019-02-22 
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En trafikprognos har tagits fram och kapacitetsanalyser av biltrafiknätet har genomförts med 
mikrosimulering för berörda sträckor och korsningar vid Åbromotet/Tingshuset samt vid 
Torrekullamotet. Analyserna i Åbroområdet visar omfattande köbildning på förmiddagen i sydlig 
riktning i lokalvägnätet samt vid avfarter från Söderleden och från E6/E20 norr. På eftermiddagen ses 
omfattande köbildning i nordlig riktning i lokalvägnätet. Vid Torrekulla visar analyserna omfattande 
köbildning på eftermiddagen norrifrån på Pepparedsleden ner mot Torrekullamotet. Med föreslagna 
åtgärder i Åbroområdet visar analyserna avsevärt förbättrad framkomlighet i det analyserade vägnätet. 
Köbildning vid avfarter från Söderleden och E6/E20 blir i nivå med nuläget eller kortare. Viss 
kvarvarande köproblematik observeras i lokalvägnätet men föreslagna busskörfält minskar risken för 
negativ påverkan på kollektivtrafiken. Vid Torrekulla föreslås en ny cirkulationsplats på västra sidan, 
vilken innebär att köbildningen på Pepparedlseden elimineras. Trafikåtgärder ska i enlighet med det 
samarbetsavtal som upprättats mellan kommunen och exploatören finansieras genom ett 
exploateringsbidrag som motsvarar den faktiska kostnaden för anläggningarna. Reglering av 
kostnaderna kommer även att hanteras i det exploateringsavtal som upprättas i samband med planens 
antagande. 
 
Åtgärd nr 4 och 8 saknar stöd i gällande detaljplaner. För att kunna säkerställa ett genomförande av 
dessa åtgärder tas de med i detaljplanen och regleras som VÄG. Åtgärder utmed Kärragatan nr 13 
samt nytt hållplatsläge nr 11 ingår som en del i planområdet och planläggs som allmän plats, GATA. 
Åtgärderna kan i huvudsak genomföras inom kommunens mark. För utbyggnad av gång- och 
cykelbana längs med Kärragatan krävs dock mindre intrång på två privatägda fastigheter Tingshuset 4 
och Tingshuset 5. I samband med den föreslagna utbyggnaden och nivåjusteringen av Kärragatan 
kommer vissa åtgärder att behöva utföras inne på intilliggande fastigheter, såsom nivåjustering av 
slänter och infarter. Marken kommer inte att utgöra allmän plats och behöver därmed inte inlösas av 
kommunen. De fastigheter som bedöms beröras är Hökegården 2-5 och Tingshuset 1, 4, 5 och 14. 
Övriga utpekade åtgärder bedöms kunna genomföras inom ramen för gällande detaljplaner. 
 
I trafikutredningen ingår även förslag till åtgärder vid Torrekullamottet, nr 15. För föreslagen 
cirkulationsplats vid Torrekullamotet saknas gällande detaljplan. Vägplan krävs om markåtkomst för 
åtgärden inte sker på frivillig basis, om det sker miljö- och omgivningspåverkan samt om man ändrar 
vägens funktion. Mölndals stad äger marken och bedömningen är att detaljplan och vägplan inte krävs 
för aktuell åtgärd. 
 

Mobilitetslösningar 
Som komplement till de åtgärder som föreslås i Trafikutredningen har även en Mobilitetsplan för 
området tagits fram. Åtgärderna i Mobilitetsplanen har som syfte att understödja de satsningar som 
görs kring kollektivtrafik och utbyggnad av gång- och cykeltrafik. Mobilitetsplanen omfattar fysiska 
åtgärder liksom incitamentsskapande och beteendeförändrande insatser. De åtgärder som redovisas i 
utredningen har tagits fram i samråd med exploatören och stämts av med kommunen och andra 
berörda aktörer. Följande åtgärder ur mobilitetsutredningen har sedan valts ut som prioriterade 
lösningar med hänseende på effekt och kostnad för minskat bilanvändande: 
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Parkeringslösning 
Ett viktigt redskap för att bidra till hållbar mobilitet är begränsa andelen bilåkande till området. 
Avgörande styrmedel är tillgången till p-platser och kostnader för parkering. Utgångspunkten för 
planarbetet har därför varit att begränsa antalet p-platser och främja samutnyttjande genom en samlad 
parkeringslösning inom området. Parkeringsgaragets placeras längst bort i den östra delen av området 
för att inte ha direktåtkomst till bilen inom varje kvarter.      

 Begränsa antalet parkeringsplatser 

 Parkeringarna är samlade i ett parkeringshus som är placerat längst bort i kvarteret 

 Dynamisk prismodell för parkering 

Internmobilitet och delningsekonomi 
För att skapa bästa förutsättningar till förändrade resvanor och beteenden behöver det finnas möjlighet 
att kombinera mobilitetsformer över en dag. Detta innebär arbete med att erbjuda hållbara 
fordonspooler som minskar behovet av privata bilar även under arbetstid, utan istället kunna utnyttja 
relevanta hållbara mobilitetstjänster för specifika ärenden (t.ex. kundbesök eller studieresor). För att nå 
detta kommer det inom GoCo finnas fordonspooler för både bil och cykel.  

 Mobilitetspool – Samlad lösning som erbjuder elcyklar och elbilar. 

 Bilpool - Bilpool med fokus på elbil där bilpoolsparkering är placerad i parkeringshuset med 
god tillgänglighet för användaren. Forskning visar på 10-20 % minskning av körda mil i 
tjänsten genom denna typ av tjänst. 

 Samåkningstjänst - Genom samåkning sparas bilresor in då flera personer samåker i en och 
samma bil. En tjänst som underlättar att hitta samåkningspartners är den ideella 
samåkningsrörelsen Skjutsgruppen. 
 

Cykelinfrastruktur 
Cykelvägnätet inom planområdet byggs ut och kopplas ihop med kringliggande huvudgatunätet. 
Åtgärder görs även för att förstärka och komplettera befintligt gång- och cykelgatunät för att förbättra 
tillgänglighet och framkomlighet. Inom området skapas en infrastruktur genom åtgärder som; 
laddmöjligheter, omklädningsrum samt cykelförvaring nära tillhands och i bra lägen. Därtill även den 
service och de stödfunktioner som behövs för att kunna använda aktiva transportmedel i högre grad. 
T.ex. kommer cykelverkstad att finnas i området för att det skall vara lätt att laga, serva sin cykel, 
kick-bike osv. För att ytterligare främja cykel föreslås även: 

 Cykelpool – Lösning för att få de anställda att välja cykeln vid en kortare tjänsteresa; 
erbjudande efter behov cykel, elcykel och lastcykel m.m. 

 Stadsövergripande lånecykelsystem - Göteborg och Mölndal planerar tillsammans för en 
uppgradering och utvidgning av nuvarande lånecykelsystem i Göteborg, till bland annat 
Mölndals tätort. Utvidgningen träder i kraft under början av 2020. Diskussioner pågår om att 
integrera området som en del i det övergripande lånecykelsystemet. 

 
Kollektivtrafik/Inomhusväntzon 
För att förstärka och förbättra områdets kollektivtrafik föreslås en rad olika åtgärder inom 
linjedragning och kapacitet. Dessa åtgärder kombineras med:  

 Inomhusväntzon – För att förbättra förutsättningarna för hållbar mobilitet anordnas en 
inomhusväntzon, i direkt anslutning till hållplatsen. I anslutning till inomhusväntzonen 
föreslås även andra servicetjänster kunna anordnas samtidigt som man väntar på bussen. 
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ICT plattform för hållbar mobilitet 
Digitala redskap syftar till att förändra beteenden och skapa förutsättningar för nya resvanor. Detta 
genom att ha signaleringssystem för när bussar är på väg och en IT plattform som ger uppdaterad 
kommunikation till användarna. I den fysiska miljön förmedlas reseinformation, nästa buss, o.s.v. 
placerat på strategiska platser och sammanlänkat med den ICT plattform som direkt sammankopplar 
individer i GoCo och ger dem information. Genom dessa plattformar kan GoCo skapa större 
möjligheter att göra hållbara mobilitetsval och stödja individers resande. 

 Realtidsinformation för kollektivtrafiken 

Kollektivtrafik 
För att uppnå målet att 45% av de sysselsatta ska ta sig till och från Tingshuset 13 med kollektivtrafik 
krävs en medveten satsning på kollektivtrafiken. Flödena av kollektivtrafikresenärer förutsätts öka 
kraftigt som resultat av etableringen av Tingshuset samt med ett ökat kollektivtrafikresande till övriga 
Åbro. Den tyngst belastade delsträckan mot Tingshuset blir söder om Mölndals innerstad. 
Kapacitetsanalyser visar en efterfrågan på ca 1 740 resor i dimensionerande timme. För att hantera ett 
ökat resande föreslås en kombination av dels ökad turtäthet/kapacitet på befintliga linjer och dels 
komplettering med nya linjer. 

 
Förslag på linjeutbud till Tingshuset, Trafikutredning Detaljplan Tingshuset, Atkins, 2019-02-22 
Nya linjeförbindelser som föreslås är: 

 Förstärkning av dagens trafik mellan Mölndals innerstad och Åbro/Tingshuset - En ny 
hållplats ska byggas på Kärragatan vid huvudentrén in det nya området. Den nya hållplatsen 
föreslås trafikeras av befintlig linje 760, som i nuläget trafikerar Pepparedsleden och hållplats 
Gamla Tingshuset. Linje 760 ansluter i norr till knutpunkt Mölndalsbro och i söder till 
Kållered och vidare mot Lindome. Linjen har endast två avgångar per timme i högtrafik och 
den föreslås förstärkas med en linje 760X, som går mellan Knutpunkt Mölndalsbro och 
Tingshuset där den vänder runt i en motsols slinga och angör hållplatsläget på Kärragatans 
östra sida. Med fullt utbyggt Tingshuset krävs åtta turer i timmen totalt med 760 och 760 X för 
att klara bedömt resebehov. Turtätheten kan vara lägre inledningsvis, men en avgång minst var 
10:e minut till och från Knutpunkt Mölndalsbro krävs för att kollektivtrafiken ska bli attraktiv. 

 Ny busslinje mot väst/sydväst - I samband med utbyggnad av verksamheter i Lunnagården 
kommer en ny vägförbindelse mellan Åbroområdet och Sisjön byggas, söder om söderleden. 
Länken ger möjlighet att förbättra direktförbindelserna från Tingshuset och västerut med ny 
busstrafik. Linjen bör erbjuda en turtäthet med minst 15-minuterstrafik i högtrafik för att 
utgöra ett attraktivt alternativ. 
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Den ökade trafikeringen med kollektivtrafik, samt de ökade trafikmängderna generellt sett kräver även 
åtgärder inom befintlig infrastruktur för att säkerställa kollektivtrafikens framkomlighet. I 
Trafikutredningen föreslås åtgärder på både Pepparedsleden och Gamla Kungsbackavägen.  
Siffrorna hänvisar till karta på sidan 38. Blå = Åtgärder för kollektivtrafik 
1.  Busskörfält längs Gamla Kungsbackavägen - För att säkerställa busstrafikens framkomlighet 

föreslås att busskörfält byggs längs Gamla Kungsbackavägen, från Baazgatan fram till 
cirkulationsplatsen vid Norra Nedanvägsgatan där bussen går in i ordinarie högra körfält. 
Busskörfältet kan byggas på nuvarande gång- och cykelbana fram till hållplatsen 
Katrinebergsgatan, och därefter på ny gata fram till cirkulationen. 

8. Hållplatsläge vid Astra Zeneca flyttas och förlängs - Med utökad busstrafik ökar sannolikheten 
att två bussar angör hållplats Astra Zeneca samtidigt. I samband med övriga åtgärder längs 
Pepparedsleden föreslås därför längden på befintlig hållplats utökas så att två bussar kan stå vid 
hållplatsen. 

11. Ny hållplats på Kärragatan - Som en del i att främja kollektivtrafiken planeras en ny hållplats 
på Kärragatan, i direkt anslutning till områdets entré. Hållplatsen utformas som ett dubbelt 
busstopp. Intentionen är att busshållplatsen ska integreras med den nya bebyggelsen. Hållplats 
och väntytor kommer att finnas i entrébyggnaden ”Navet” som blir en central samlingspunkt i 
området. 

12.  Busskörfält på Pepparedsleden söderifrån - Analyser visar på köbildning från söder in mot 
cirkulationen Aminogatan/Pepparedsleden under eftermiddagen. Även med ett tillkommande 
körfält söderifrån till cirkulationen finns risk för köbildning på eftermiddagen. För att dessa köer 
inte ska drabba kollektivtrafiken föreslås att det tillkommande körfältet förlängs som ett 
busskörfält söderut till befintlig hållplats Gamla Tingshuset 

 

Gång och cykel 
För att möjliggöra god tillgänglighet för cyklister krävs sammanhängande och separerade gång- och 
cykelbanor längs huvudgatunätet. Föreslagna åtgärder kompletterar och förstärker befintligt 
huvudgatunät och kopplar ihop området med befintliga gång- och cykelstråk. Genom åtgärderna ges 
mer utrymme och möjlighet att separera gång- och cykel för en bättre framkomlighet och säkerhet. 
Siffrorna hänvisar till karta på sidan 38. Röd = Åtgärder för gång/cykel 
2  Flyttad och breddad gång- och cykelbana längs Gamla Kungsbackavägen - När busskörfältet .

byggs på befintlig gång- och cykelbana behöver denna flyttas. Den föreslås läggas längs med 
Norra Nedanvägsgatan. Den nya gång- och cykelbanan föreslås breddas från befintlig bredd på ca 
3 meter till 4 meter. Gång och cykel separeras. 

13 Breddad gång- och cykelbana längs Pepparedsleden samt ny cykelbana längs Kärragatan 
och Taljegårdsgatan - Nuvarande gång- och cykelväg längs Pepparedsleden är 3 meter bred och 
endast separerad med målad linje. I samband med övriga åtgärder på sträckan föreslås en 
breddning av gång- och cykelvägen och bättre separering mellan gående och cyklister. Befintlig 
gångbana längs Kärragatan och Taljegårdsgatan kompletteras med cykelbana för att knyta 
huvudcykelstråket längs Pepparedsleden till kvarteret Tingshuset. Befintlig passage över 
Pepparedsleden vid hållplats Gamla Tingshuset hastighetssäkras genom att korsningen förhöjs. 
Passagen blir betydligt mer använd med Tingshuset utbyggt, både av kollektivtrafikresenärer och 
av cyklister söderifrån. 

14  Åtgärder för cykel längs Kråketorpsgatan - Cykeltrafik från Forsåker och Rävekärr använder .
befintlig gång- och cykeltunnel vid Åbromotet för att komma till Tingshuset. Sista biten fram till 
kvarteret används befintlig industrigata. På motsvarande sätt ansluter cykelbana söderifrån från 
Kållered till Kråketorpsgatan. Cykelstråket längs Kråketorpsgatan behöver förtydligas och ges 
utrymme. För att bibehålla en funktionell bredd för industrigatan föreslås att cykelfält målas i 
bägge riktningar. Om cykelfälten ska få plats behöver dock nuvarande uppställning av lastbilar 
och trailers längs Kråketorpsgatan upphöra och övrig parkering är inte heller möjlig. 
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På lokalgatorna sker cykeltrafik i blandtrafik med fordonstrafik. För att säkra en låg hastighet föreslås 
upphöjda gång-och cykelpassager där kvartergatorna/gränderna ansluter till lokalgatorna. För gående 
anläggs en trottoar på 3 m utmed fasaden. Inom kvartersmarken är principen shared space, vilket 
innebär att trafikanter samsas utefter de oskyddade trafikanternas förutsättning. Se även utformning av 
lokalgator och gränder/Alice allé nedan. 
 
Utöver de åtgärder som ingår i detaljplanen finns även diskussioner mellan Astra Zeneca och 
exploatören kring ett inre stråk som kopplar samman området med Astra Zenecas södra entré. Det inre 
stråket ingår ej i detaljplanen men är en bärande tanke för projektet. Stråket avses att utformas som en 
grön länk med möjlighet att utveckla de aktiviteter (idrottshall och fotbollsplan) som redan idag finns 
inom Astras område. 

Bil 
Huvudsakliga tillfarter till området utgörs av Kärragatan samt Taljegårdsgatan/Kråketorpsgatan som 
ansluter till de två nya lokalgatorna som anläggs norr och söder om området. Dessa planläggs som 
allmän plats, GATA. Vissa nivåjusteringar behöver genomföras på Kärragatan för att planerad 
busshållplats i höjd med planområdets nordvästra del inte ska hamna i en lågpunkt dit vägdagvatten 
ansamlas för att sedan rinna vidare österut via Alice allé. För att styra avrinningen av dagvatten på 
Kärragatan och inom planområdet till lokalgatorna i söder och norr krävs vissa åtgärder. För att få en 
lämplig höjdsättning av Kärragatan och lokalgatorna, men i viss mån även inom planområdet och på 
anslutande fastigheter, krävs en del justeringar av befintliga höjder som främst medför mindre 
uppfyllnader och avsänkningar på ca 0,1-0,5 m längs med lokalgatorna, Alice allé och Kärragatan. På 
den södra delen av Kärragatan krävs dock en större avsänkning på ca 1,5-2 m medan endast vissa 
mindre fyllnader och en stödmur krävs längre norrut på gatan. 
 

Lokalgatorna 

 
Sektioner lokalgatorna, Gehl 
 
Lokalgatorna hanterar angöringstrafik för samtliga trafikslag in till planområdet. Utmed fasad finns en 
gångbana i anslutning till entréerna. Gångtrafik avskiljs från cykel och fordonstrafik genom en flexibel 
yta på 2,5 m som kan nyttjas för parkering (bil + cykel) samt plantering/dagvattenhantering. I 
anslutning till planerad hotellverksamhet finns möjlighet att anordna angöringsplatser för buss/taxi. 
Cykeltrafik sker i blandtrafik med fordonstrafik. Gatstensparkering och gatuträd bidar till att ge en 
stadsmässig utformning av lokalgatorna. Hämtning av avfall skall i första hand ske från lokalgatorna 
norr och söder om kvarteren. Tillgängligheten till angöringsfickor utmed gatorna behöver säkras med 
parkeringsförbud under vissa tider på dygnet. 

2,5 m 2,5 m 
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Utformning lokalgatorna, Gehl 

Gränderna och Alice allé 

 
Sektioner gränderna, Gehl 
 
Gränderna och det inre stråket Alicé allé förutsätts ha en begränsad andel biltrafik och medger endast; 
angöring/leverans, handikappsparkering och utrymme för räddningstjänst. I gränderna samt Alice allé 
sker cykeltrafik och fordonstrafik enligt principen ”Shared space”, körbanan är 5,5 m. Hastigheten i 
gränderna begränsas utefter de oskyddade trafikanternas förutsättningar. Flexzoner med grönska 
varvat med kantstensparkering, belysning i mänsklig skala. och smala körbanor minskar bilarnas 
hastighet. Två av gränderna ska ha en förstärkt grön karaktär och endast tillåta utryckningstrafik samt 
övrig fordonstrafik i undantagsfall. 
 
Körbanans bredd i gränderna medger möte mellan lastbil och biltrafik. Lastbilar får lov att ta hela 
gatans bredd i anspråk vid in- och utfart till och från området på lokalgator, samt vid sväng inom 
området. 
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Åtgärder inom befintligt vägnät 
Utöver utbyggnad av lokalgatorna i anslutning till Tingshuset 13 föreslås enligt Trafikutredningen 
även flertalet åtgärder inom befintligt vägnät.  
Siffrorna hänvisar till karta på sidan 38. Grön = Åtgärder för trafik generellt 
3. Ett till körfält från Norra Nedanvägsgatan - Från Nedanvägsgatan in i cirkulationen Åbro norr 

föreslås ytterligare ett körfält för att minska belastningen och undvika köer, som skulle skapa 
framkomlighetsproblem för buss 753 och 760 längs Nedanvägsgatorna.  

4. Fri högersväng från E6/E20 - Belastningarna på avfarten från E6/E20 in i cirkulationen Åbro 
norr närmar sig gränsen för mindre god framkomlighet. En fri högersväng mot Mölndals 
innerstad föreslås för att undvika köer som sträcker sig längre än avfartens längd.  

5. Fri högersväng mot Söderleden – För att öka flödet från bron ut mot Söderleden och därmed 
minska de köer som uppstår på eftermiddagen anläggs en fri högersväng. Åtgärden är nödvändig 
för att säkra kollektivtrafikens framkomlighet över bron och vidare norrut mot Knutpunkt 
Mölndalsbro. 

6. Fri högersväng mot E6/E20 - Kapaciteten ökas genom en fri högersväng norrifrån till påfarten 
mot E6/E20  

7. Ändrad körfältsindelning på avfart från Söderleden - Genom att ändra körfältsindelningen från 
Söderledens avfart så att det går att svänga vänster i bägge körfälten minskar belastningen vid 
tillfarten. Åtgärden innebär endast ommålning av körfältspilar samt förändrad vägvisning i 
skyltportal. 

9. Ett körfält till på Pepparedsleden södergående - För att eliminera köbildningen i sydlig riktning 
på förmiddagen anläggs ett körfält till på Pepparedsleden södergående. 

10. Ombyggnad av cirkulationen Aminogatan/Pepparedsleden - Cirkulationen föreslås 
kompletteras med fria högersvängar från norr och från öst, samt ytterligare ett körfält söderifrån. 
Västerifrån föreslås ändrad körfältsindelning så att vänster körfält endast får användas för 
vänstersvängande. Åtgärderna har stor betydelse för framkomligheten norrifrån på förmiddagen 
samt söder-, öster och västerifrån på eftermiddagen. Söder om cirkulationen byggs en gång- och 
cykelpassage, för att skapa en genare gångväg från busshållplats Neongatan till Kärragatan. 

 

 
Åtgärder i Torrekullamotet  
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15. Ny cirkulationsplats i Torrekullamotet samt justering av korsningen 
Pepparedsleden/Ekenleden - Trevägskorsningen mellan Ekenleden och bron över 
Torrekullamotet byggs om till en cirkulationsplats med fri högersväng från söder. Den östra 
frånfarten får två körfält, vilket hanteras genom att dagens vänstersvängfält österifrån in mot 
korsning 2 istället används för trafik ut från cirkulationen. Tillfarten österifrån får därmed ett 
körfält istället för dagens två, vilket dock är tillräckligt när korsningen byggs om till en 
cirkulation. Från väst behålls två körfält in mot cirkulationen.  

Parkering 
Som en del i mobilitetsutredningen har en parkeringsutredning tagits fram. Behovet av bilparkering i 
planområdet är beräknad utifrån Mölndals stads parkeringspolicy (intervallet för parkeringstalen satta 
för bil i zon 2). För de verksamheter där parkeringstal saknas i policyn för aktuella verksamheter har 
antaganden gjorts.  

 
Beräknat behov av bilparkering per kvarter baserat på fördelningen av BTA per kvarter och grundtal, 
Mobilitetsplan, SWECO, 2018-05-18 
 
En tydlig målsättning för projektet är att begränsa användningen med bil. Föreslagen parkering 
placeras i områdets ytterkanter medan tillgängligheten för gående och cyklister främjas inom området. 
Största sammanlagda exploatering ovan och under mark för parkeringsgarage regleras till 26 000 kvm, 
gäller område betecknat med P1, (P1) och (P2). Med en schablon på 30 kvm/bilplats beräknas garaget 
kunna inrymma ca 900 bilplatser. Detta bedöms ge tillräckligt med p-platser för planerad utbyggnad. I 
parkeringsgaraget medges även andra tekniska anläggningar inrymmas liksom förråds- och 
lagerutrymmen. Parkeringsgaraget P1, (P1) får anordnas till en högsta nockhöjd av 15,0 meter. 
Parkeringsgarage (P2) medges även inom kvarter E+F, med en högsta nockhöjd på 12,0 meter. Delar 
av parkeringsgaraget tillåts placeras under mark. Utöver parkeringsgaraget medges att parkerings-
platser för angöring/handikapp/bilpooler anordnas inom kvartersmark, inom kvartersgatorna.  
 

 
 

Principbild parkering (delar av 
parkeringsgaraget får placeras under mark) 
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Kanstensparkering för leverans och besöksparkering kommer även finnas på de två lokalgatorna. 
Hämtning av avfall skall i första hand ske från lokalgatorna. Tillgängligheten till angöringsfickor 
utmed gatorna behöver säkras med parkeringsförbud under vissa tider på dygnet. 
 
Cykelparkering ska till skillnad från bilparkering kunna erbjudas inom samtliga kvarter i nära 
anslutning till entréer. Infrastruktur för cyklar skapas som premierar cyklistens val i området såsom, 
laddmöjligheter, omklädningsrum samt cykelförvaring nära tillhands och i bra lägen. Därtill skapas 
även den service och de stödfunktioner som behövs för att kunna använda aktiva transportmedel i 
högre grad. T.ex. kommer cykelverkstad att finnas i området för att det skall vara lätt att laga, serva sin 
cykel, kick-bike osv. Det totala antalet parkeringsplatser för cykel beräknas till 1360 platser (varav 
1018 platser är för verksamma/boende och 342 platser för besökare).  
 

 
Beräknat behov av cykelparkering per kvarter baserat på fördelningen av BTA per kvarter och 
grundtal, Mobilitetsplan, SWECO, 2018-05-18 
 
För kontoren beräknas behovet vara cirka 400 cykelplatser. Antalet verksamma i det färdigställda 
projektet förväntas bli lågt då delar av verksamheten kommer vara labbmiljö med färre verksamma per 
BTA (25-35 m2 per verksam i kontorsfastigheterna). Utifrån detta bedöms det som rimligt att 
detaljplanen möjliggör att cykelparkering kan byggas enligt beräkningarna som utgår från den lägre 
siffran (min) av normtalet i policyn. Vad gäller de boende är det framförallt korttidsboende för 
forskare. Jämfört med studenter, vilka siffrorna för cykel är dimensionerade efter, förväntas färre äga 
en egen cykel.  
 

 
 
En översiktlig studie av möjligheten att lösa antalet parkeringsplatser för respektive kvarter har gjorts 
för att säkerställa att parkeringsbehovet går att lösa. 
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Stråk och platser 

Alice allé 

 
Plan och sektion, Gehl 
Planområdet är utformat med tanke på att 

skapa noder och samla flöden av fotgängare 
och aktiviteter. Detta sker genom ett inre stråk, 
Alice Allé, en torgplats, Junis Torg, och ett 
flertal gränder som leder från det inre stråket ut 
till omgivningen. Alice Allé varierar med en 
bredd mellan 9-20 meter. Vid fasaderna finns 
varierande kantzoner och beroende på stråkets 
bredd finns möjlighet till grönska och 
dagvattenhantering. I och med att bredd och 
riktning varierar längs med Alice Allé skapas 
spännande sekvenser och möjlighet att se 
byggnader i olika vinklar, synliga 
byggnadshörn.  

 

 
 
Sittplatser längs med vägen i kombination med grönska uppmuntrar till att stanna upp. De 
gemensamma rummen ska ges goda möjligheter till arbetsrelaterade aktiviteter; utomhusarbete, möten, 
after-work, co-eat med uteserveringar etc. Ytorna ska också genom en flexibel utformning medge 
events och arrangemang. 
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Junis Torg 

 

I den västra delen öppnas stråket upp i Junis 
torg, en av de huvudsakliga entréerna till 
området. Vid torget finns Navet, en byggnad 
med plats för co-working och en gemensam 
samlingspunkt i området. För att förbättra 
förutsättningarna för hållbar mobilitet planeras 
för en inomhusväntzon i byggnaden med direkt 
anslutning till den nya hållplatsen. 

I motsatt sida av stråket öppnas det upp för en 
mindre platsbildning. 

 

Plan och sektion, Gehl 

 
Från Junis torg leder en av gränderna norrut mot AstraZeneca. Detta är den gröna aktivitetslänken som 
innehåller grönska, sport och rekreation. Aktivitetslänken förstärker kopplingen mellan GoCo och 
AstraZeneca och skapar en naturlig fysisk länk dem emellan. Stråket ska vara av parkkaraktär med en 
blandning av programmerade ytor blandat med spontana rekreationsmöjligheter och diverse gröna 
upplevelser. Åtgärderna ingår ej i gällande detaljplan men är en del av intentionen att koppla samman 
planområdet med AstraZeneca. 
 
Stråken med dess anknytande platser har goda möjligheter till att innehålla arbetsrelaterade aktiviteter, 
så som utomhusarbete, möten, after-work, co-eating med uteserveringar med mera. Stråken ska även 
ge möjlighet till olika arrangemang samt evenemang, förändras under tid med hjälp av de 
verksamheter, forskare och boende som kommer att vistas här. Det ska finnas möjlighet att testa 
aktiviteter, evaluera och utveckla för att skapa ett attraktivt stråk för alla i området. 
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Tillgänglighet och service 
Området kommer att fungera som en arbetsplats för många människor och ska förutom arbetsplatser 
även kunna erbjuda god service och gemensamma samlingsytor. Med den höga tätheten av företag och 
verksamheter skapas utrymme för olika typer av service, till exempel restauranger, möjlighet till CO-
eating, gym och andra aktiviteter. Dessa servicefunktioner gagnar inte enbart de som arbetar i området, 
utan kan även komma till nytta för de som bor eller vistas i närområdet och på så vis underlätta eller 
expandera deras vardagsliv. Intentionen är att de olika serviceverksamheterna samlas i bottenplan 
inom de olika kvarteren och att entréer kopplas ut mot det inre stråket och gränder. Detta möjliggör att 
livet inomhus kan spilla ut ur byggnaderna, vilket är en viktig princip för att skapa ett levande område 
som stimulerar innovation och sociala nätverk. Till hotellverksamheten kommer det finnas restaurang-, 
konferens-och möteslokaler. Detaljplanen möjliggör även för vårdcentral, tandvård, sjukgymnastik. 

 
 
Stråk och gränder inom området ska utformas med lättbegripliga och tydliga gångzoner och 
möbleringszoner. Särskilt hänsyn bör tas till rörelsehindrade och synskadade vid utformning av 
”shared space-ytor”. Gångytor skall utformas så att personer med nedsatt rörelse- och/eller 
orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp. 
Gångytor skall vara jämna, fasta och halkfria. Gångstråk skall ha naturliga ledstråk i så stor 
utsträckning som möjligt. Om det är omöjligt att ordna skall särskilda ledstråk anordnas. 
Längslutningen bör vara max 2% på minst en gångväg till varje fastighet. 
 
Angöringsmöjligheter skall finnas i form av en gångväg på max 25 meter från entrén. Majoriteten av 
gångytor runt och i kvarteret har maximal längslutning på 2 %. Även andra viktiga målpunkter utöver 
entréer kan innefattas av kravet. När typ av verksamhet i fastigheterna är fastställda kan fler 
möjligheter till angöring krävas, till exempel vid verksamheter med entré i bottenplan mot Alice allé. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Befintligt vatten- och spillvattensystem möjliggör utbyggnad i de föreslagna lokalgatorna mellan 
Kärragatan och Kråketorpsgatan. Respektive kvarter föreslås få sin servisanslutning från det nya 
ledningssystemet i respektive lokalgata. Då insatstiden till området är 10 minuter krävs att 
brandpostnätet utökas för att uppfylla riktlinjerna i VAV P83. Vattenkapaciteten beräknas vara 
tillräcklig för exploateringen men vid behov av sprinkleranläggning ska respektive fastighet själv tillse 
sitt behov av tryckvatten genom egna sprinklertankar och tryckstegringspumpar. 
 
Spillvattenavrinningen inom Åbro industriområde ökar väsentligt i samband med utbyggnad av 
Tingshuset 13. En ny avloppspumpstation söder om Söderleden föreslås för att åstadkomma en 
avlastande effekt på Södra Nedanvägsgatans och Åbyvägens avloppspumpstationer och kunna minska 
den pumpning som idag sker i två steg mot Riskulla tunnelpåslag. Utbyggnaden avses inte belasta 
denna detaljplan ekonomiskt då åtgärden utförs för att långsiktigt säkerställa kapacitet och 
utbyggnadsmöjligheter i Åbro. (VA – Rekommendationer avseende VA inför detaljplan, SWECO, 
2018-05-07) 

Dagvatten 
Anslutning till befintligt dagvattenledningsnät föreslås ske till 1 000 BTG-ledning i Kråketorpsgatan, 
som leds till recipient och vattenförekomst Kålleredsbäcken. Kärragatan föreslås fortsatt avvattnas till 
300 BTG-ledning i gatan, med avledning norrut till recipient Balltorpsbäcken (närmsta 
vattenförekomst Mölndalsån). I framtagen dagvattenutredningen har två olika alternativ studerats. Ett 
principförslag med förutsättningen att allt dagvatten ska omhändertas under mark.  Denna lösning 
innebär inget ytbehov i plan och studerades som ett ”worst-case”-scenario. Huvudalternativet som är 
det som förordas som lösning för området bygger på att dagvatten i största möjliga mån hanteras i 
öppna lösningar. 
 
Detaljplanen innebär att andelen hårdgjorda ytor inom området ökar, vilket innebär en ökad avrinning 
för dagvatten. Exploateringen bidrar även till ökad föroreningsbelastning. Dagvatten ska fördröjas och 
renas inom planen enligt Mölndals Stads krav 20 mm/hårdgjord yta. Erforderlig fördröjnings- och 
reningsvolym beräknas till 730 m3 för kvartersmark och 230 m3 för allmän platsmark.  
 

 
Utformning av en gränd. Förgårdsmark utmed husväggen kan brukas till fördröjning och rening av 
takdagvatten i biofilter. Dagvatten från gränderna kan fördröjas i flexibelt fält i t.ex. biofilter eller 
träd med skelettjord. 
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Dagvattenutredningen föreslår att dagvattenhantering från kvartersmark sker i öppna lösningar (t.ex. 
biofilter och/eller svackdike) och/eller skelettjordar. Skelettjordar är delvis öppna (trädens 
planteringsytor), men mestadels av ytbehovet är under mark och kan placeras under gångbanor och 
entréer. Förutsatt att allt dagvatten från kvartersmark hanteras i skelettjordar (porositet 10 %) har 
ytbehovet beräknats till ca 5 420 m2. Vid kombination av lösningarna skelettjord och biofilter kan 
ytbehovet minskas. Fördröjningsvolymen kan inrymmas inom Alice allé och gränder/kvartersgator, 
som har en yta på ca 8 000 kvm varar ca 6 000 kvm av dessa är reglerade som kryssmark, där 
gemensamhetsanläggning får anordnas. 
 
Gränderna föreslås avvattnas ytligt i öppna rännor till planteringar inom flexibelt fält, där dagvatten 
kan fördröjas och renas. Alternativ till öppen ränna är att vägarna skevas så att avledning sker utmed 
kantsten. Genom ytlig avledning skapas en trög avledning. Planteringarna föreslås utgöra biofilter 
(fördröjningsvolym ovanpå anläggningen) eller träd med skelettjord (fördröjningsvolym i skelettjord 
under mark). Trottoar och shared space (väg kombinerad för bil- och cykeltrafik) måste ha tvärlutning 
mot dagvattenanläggningarna. Ett grönstråk för fördröjning och rening av dagvatten föreslås anläggas 
längs med Alice allé. Grönstråket kan bestå utav trädrad med skelettjord, biofilter, svackdike med 
dämmen eller svackdike integrerat med biofilter. På Junis torg planeras nedsänkt yta, vilken kan 
användas till dagvattenhanteringen. 

 
Exempel på utformning av öppna rännor 
 
Parkeringsgaraget har en stor takyta, ca 4 500 m2, och det innebär att en volym på ca 90 m3 måste 
inrymmas nedströms parkeringsgaraget. I dagvattenutredningen föreslås en zon på 2,5 m reserveras 
längs parkeringshuset för att säkra ytbehov för fördröjning med biofilter (300m2). Med hänsyn till att 
utformning av parkeringsgaraget inte fastställd kan andra lösningar för hantering av takdagvattnet bli 
aktuella, tex att parkeringsgaraget kortas av i båda ändarna eller att vissa delar av garaget görs med 
större indrag. För att inte låsa exakt utformning införs en generell bestämmelse som anger att 
erforderlig yta för omhändertagande av takdagvatten ska säkerställas. 
 
En zon för servitut för möjlighet till underjordiskt magasin med filter i gångbanan reserveras utmed 
lokalgata (allmän platsmark). Hit kan takdagvatten, som avleds mot lokalgatorna men inte inryms i 
förgårdsmark, fördröjas och renas.  
säkerställsgenom bestämmelser: 

 g2 – Markreservat för gemensamhetsanläggning för dagvattenhantering medges under allmän 
plats GATA till en bredd av 1.0 meter 

 
Träd med skelettjordar föreslås för fördröjning och rening av dagvattnet från lokalgatorna. Skelettjord 
kan anläggas under parkeringar längs lokalgatornas sträckning. Vägdagvatten från Kärragatan 
fördröjas och renas i underjordiska magasin i kombination med filter på grund av platsbrist. 
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Framtagen höjdsättning av Atkins (2019-02-08) säkerställer att ytlig avvattning kan ske på gatorna 
inom planen. Föreslagna höjder säkerställs genom höjdreglering av allmän plats och kvartersmark. 
Framtida avvattning av området förutsätts, likt befintlig avrinning, ske i riktning mot Kråketorpsgatan 
i öster. Mindre justering av höjdsättning krävs för att få till rätt lutningar och inte skapa instängda 
områden. Alice allé, centralt i området, förslås ges fall österut. Gränderna faller norrut och 
lokalgatorna avvattnas mot Kråketorpsgatan. Kärragatan avvattnas fortsatt norrut. 

 
Förslag på framtida avrinning, Dagvattenutredning, SWECO, 2018-05-09, rev 2019-02-22 
 
Föroreningshalterna efter en exploatering har beräknats vilken visar att utan reningsåtgärder medför 
utbyggnaden en ökad föroreningsbelastning med högre halter av näringsämnen och olika miljöskadliga 
ämnen som olja, suspenderat material och tungmetaller, främst zink, koppar och kadmium. Utan 
rening ökar påverkan på recipienterna. Med en dagvattenhantering med underjordiska magasin med 
filter minskar föroreningshalterna i dagvattnet vilket minskar den negativa påverkan på recipienterna 
Kålleredsbäcken och Mölndalsån jämfört med idag. Dagvattnet kommer fortsatt att innehålla 
näringsämnen och andra miljöskadliga ämnen men i mindre omfattning än idag och huvuddelen av 
föroreningarna omhändertas via föreslaget reningssystem. Inga beräkningar har gjorts för föreslagen 
dagvattenhantering med öppna lösningar och skelettjord, men generellt har öppna lösningar en bättre 
reningseffekt varför föroreningssituationen med aktuellt förslag kan förbättras ytterligare och även 
möjligheterna att uppnå stadens målvärden även för närsalter. Eftersom takytors byggnadsmaterial kan 
bidra med höga föroreningshalter, är det viktigt att byggmaterial som inte släpper föroreningar väljs. 
Uppkomsten av höga flöden bör motverkas genom att ha hög andel gröna ytor. Medvetna materialval 
minskar föroreningsbelastningen. Byggnadsmaterial som bidrar med hög föroreningsbelastning, så 
som koppar-, zink- och tennbeläggningar ska undvikas. På plankartan införs en generell bestämmelse 
om att: 

 Byggnadsmaterial med koppar-, zink- och tennbeläggningar medges ej. 

Översvämningsrisk vid skyfall 
Som underlag för detaljplanen har en utredning av ytavrinningsvägar vid skyfall gjorts i Scalgo Live. 
Verktyget är baserat på befintliga höjddata (nationella höjdmodellen, upplösning 2x2 m) och ett visst 
regndjup, vilket innebär att det inte är någon dynamisk modell och resultatet från karteringen kan inte 
kopplas till regn av en specifik återkomsttid. Ingen hänsyn till ledningar, trummor eller dylikt är 
inkluderat vid beräkning av avrinningsvägarna. Karteringen ger dock en indikation över vattnets ytliga 
rinnvägar vid kraftig nederbörd då ledningssystemet går fullt och vilka områden som riskerar att 
översvämmas.  
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Inom planområdet 
Resultatet av studien i Scalgo visar att inget uppströmsliggande område avleds igenom planområdet. 
En fördjupad skyfallskartering bedöms inte nödvändig för att säkra projektets genomförbarhet. 
Framtagen höjdsättning av Atkins (2019-01-08) säkerställer att ytlig avvattning kan ske på gatorna 
inom planen. Nivåerna regleras genom bestämmelser på plankartan plankarta. Framkomlighet för 
räddningstjänst inom planområdet i samband med ett skyfall bedöms vara god då framtagen 
höjdsättning medger ytlig avvattning och inga lågpunkter som riskerar att översvämmas skapas. Samt 
att inga uppströmsliggande områden avvattnas genom planområdet. Befintlig lågpunkt på Kärragatan 
vid Junis torg är även borttagen med Atkins höjdförslag och gatan ligger lägre än planerad GC-bana. 
Dessa aspekter är positivt för skyfallssituationen inom planområdet. Sett till befintlig höjdsättning 
inom området förekommer ett flertal lågpunkter (djup upp till ca 20 cm), där ytvatten ansamlas och 
marken periodvis står under vatten. Tillrinning till befintliga lågpunkterna sker från mindre områden. I 
samband med exploatering kommer marken att fyllas upp och lågpunkterna försvinner. Med hänsyn 
till de geotekniska förhållandena har höjderna så lång som möjligt anpassats till befintliga marknivåer.  
 
Nedströms planområdet 
Planerad exploatering kommer inte att ändra avrinningsområdets omfattning eller riktning på 
avledning av skyfall. Studien i Scalgo visar att planområdet avvattnas ytledes på Kråketorpsgatan, 
vidare i vägdike utmed E6 och viker av österut längs med Söderleden och vidare till Mölndalsån i 
händelse av att ledningsnätet går fullt vid kraftig nederbörd. Marknivåerna väster om vägdiket är lägre 
beläget E6 till öster. Detta innebär att vatten kommer brädda västerut i händelse av att diket fylls upp 
vid höga flöden. 
 

 
Ytavrinningsväg från planområdet i händelse att ledningsnätet går fullt vid kraftig nederbörd (utifrån 
befintlig höjdsättning) (Källa: Scalgo Live). Systemet av vägar, broar och tunnlar kring Åbromotet gör 
att höjdmodellen har bearbetats mycket. Till följd av detta misstänks ytavrinningsvägarna (blå) ha 
påverkats något felaktigt jämtemot verklig avrinning. Röd prickad sträckning visar sannolik 
ytavrinning norrut till Mölndalsån. 
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Åbromotet nedströms fastigheten Tingshuset 13 utgör ett instängt område. Avrinningsområdet till det 
instängda området är större än 2 000 ha, varav fastigheten Tingshuset 13 utgör ca 4,7 ha. Detta 
motsvarar ca 0,002% av avrinningsområdet och därmed bedöms exploatering av Tingshuset 13 ha en 
försumbar påverkan på översvämningsrisken vid skyfall. 
 
Infiltrationskapaciteten för befintliga förhållanden är begränsad då jordarterna främst utgörs av lera i 
området. Därtill minskar markens förmåga att infiltrera vatten ytterligare i händelse av kraftig 
nederbörd, då regnintensiteten är väsentligt högre än infiltrationshastigheten. Detta gör exploateringen 
inte bedöms ha betydande påverkan på mängden avrinnande vatten vid skyfall. Exploatering av 
Tingshuset 13 bedöms inte öka översvämningsrisken vid ett 100-årsregn för nedströmsliggande 
områden. Föreslagna åtgärder kommer magasinera likvärdigt vad befintliga lågpunkter idag 
magasinerar. Befintliga lågpunkter inom planområdet har uppskattats kunna hålla en volym på knappt 
700 m3. För att inte försämra situationen nedströms vid ett 100-års regn kräver det att denna volym 
fortsatt kan inrymmas inom planområdet efter exploatering. Erforderlig fördröjningsvolym enligt 
stadens fördröjningskrav (20 mm/ hårdgjord yta) har beräknats till ca 730 m3. Detta innebär att såvida 
fördröjningskravet uppfylls beräknas inte översvämningsrisken nedströms planområdet vid ett 100-
årsregn försämras. 
 
Ombyggnad av Kärragatan innebär att befintlig lågpunkt på Kärragatan vid Junis torg försvinner. Det 
är oklart hur god framkomligheten via Kärragatan är vid skyfall då det finns ytterligare en befintlig 
lågpunkt på Kärragatan. Däremot bedöms Tingshuset 13 vara tillgänglig via Pepparsleden-
Taljegårdsgatan-Kärragatan. 

Avfall 
Sophantering bedöms anornas inom respektive kvarter. Hämtning av avfall skall i första hand ske från 
lokalgatorna för att minimera trafiken inom området. Tillgängligheten till angöringsfickor utmed 
gatorna behöver säkras med parkeringsförbud under vissa tider på dygnet. Alice allé har 
dimensionerats för att säkerställa framkomlighet för återvinningsfordon, LBn. Samtliga gränder 
medger utrymme för typfordon Lu. Avstånd mellan sophus och sopbilens angöring bör vara mindre än 
10 meter enligt Boverket. Trappsteg och kullersten får ej förekomma. Sophusen skall placeras så att 
det ej skymmer sikt i korsningar. Sopkärlen bör ej placeras längre bort än 50 meter från varje bostad 
enligt Boverket. Soprum ska i första hand lokaliseras i byggnadernas bottenplan och orienteras med ut 
mot lokalgatorna.  

Fjärrvärme och fjärrkyla 
Området kan försörjas med fjärrvärme. Fjärrvärmeledningar i Kråketorpsgatan möjliggör att en 
utbyggnad i lokalgatorna kan utföras för vidare anslutning till respektive fastighet. Alternativt finns 
möjlighet att anordna ett lokalt system med värmepumpslösningar och utnyttjande av överskottsvärme. 
Idag finns ingen fjärrkyla utbyggt inom området men då Mölndals Energi ser positivt på en utbyggnad 
av ledningsnät för fjärrkyla och planerar uppföra en kylanläggning innebär det att anslutning för 
fjärrkyla sannolikt kommer kunna ske. Vid behov av kyla innan denna anläggning är i drift, kan de 
första byggnaderna försörjas med fjärrkyla som produceras lokalt inom området. Lokalt producerad 
fjärrkyla kan åstadkommas genom ett att system byggas upp med värmepumpslösningar, frikyla och 
egna kylmaskiner. 

El och tele 
El och tele/fibernätet byggs ut i samband med att lokalgatorna anläggs. Utbyggnaden av området 
genererar ett behov av 2-3 nätstationer (El). På grund av tät exploatering medges ej några fristående 
transformatorstationer utan dom får byggas in i annan byggnad. Transformatorstationerna bör ej 
lokaliseras i direkt anslutning till bostadslägenheter, ska lätt kunna nås från gata samt placeras i 
markplan på grund av översvämningsrisken. Detaljplanen medger därför utbyggnad av nätstation i 
bottenplan på del av kontorsfastigheterna. Möjlighet finns även att placera en av nätstationerna i 
parkeringsgaraget. Från respektive nätstation kan ledningsförläggning ske inne i området till 
anslutningspunkt vid respektive fastighet. placering av transformatorstationer. 
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Övriga åtgärder 

Markmiljö 
Inom huvuddelen av planområdet utfördes etappvisa efterbehandlingsåtgärder genom schaktsanering 
åren 2007-2009. De acceptabla resthalterna/mätbara åtgärdsmålen för dessa saneringsinsatser, dvs de 
haltkrav som ställdes på kvarlämnade massor i t ex schaktbottnar, var Naturvårdsverkets (NVs) 
dåvarande generella riktvärden för s k mindre känslig markanvändning (MKM). Som MKM-områden 
räknas vanligen exempelvis industrimark eller kontorsområden.  
 

 
Illustration över åtgärdade områden etc. Delområdena A, B och C (sammanlagt ca 25 000m2) har 
åtgärdats och område D friklassades inom ramen för miljökontroll i samband med etapp 2 
(se nedan). Delområdena E, F och G har ej åtgärdats. Källa: Golder 2009. 
 
Att efterbehandlingsåtgärder utförts enligt ovan innebär inte att marken inom området kan betraktas 
vara ”opåverkad” av föroreningar, eftersom åtgärdsmålen för saneringarna satts till MKM och 
återfyllnad delvis utförts med föroreningsinnehållande material (halter under MKM). Det finns även 
delområden som ej tidigare åtgärdats pga tillgänglighet (befintliga byggnader etc) eller friklassande 
provtagning (halter under MKM uppmättes utan föregående sanering). Inom de ej efterbehandlade 
områdena finns endast information från ett fåtal undersökningspunkter att tillgå, vilket innebär att 
kompletteringar kan bli aktuella i senare skede. Befintlig information indikerar dock relativt måttligt 
förhöjda föroreningshalter inom ej efterbehandlade områden. Inom de delar av planområdet där 
centrum/kontor/hotell/utbildning samt parkeringsgarage medges kan alltså ytterligare sanering bli 
aktuell för att säkra att åtgärdsmålen enligt MKM. Inom de området som kommer att bebyggas med 
bostäder kräver ytterligare sanering med Naturvårdsverkets generella riktvärden för s k känslig 
markanvändning (KM) som åtgärdsmål (Naturvårdsverket 2009). Bestämmelse införs på plankartan:  

 Startbesked får inte ges för byggnation förrän sanering till aktuell markanvändning har 
kommit till stånd. 

Som upplysning anges även att anmälan av saneringar ska ske till tillsynsmyndigheten 
(miljöförvaltningen i Mölndals Stad). 
Exploatören äger marken och har avtalsmässigt åtagit sig ansvaret för att utföra eventuella 
avhjälpandeåtgärder. Exploatören kommer att stå för eventuella saneringskostnader.  
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Buller - trafik 

 
Ekvivalenta ljudnivåer vy från väster, Bullerutredning Sweco 2018-05-18 
 

 
Ekvivalenta ljudnivåer vy från öster Bullerutredning Sweco 2018-05-18 
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För projektet gäller riktvärden enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216 tom SFS 2017:359) och senaste förändringen som trädde i kraft 1 juli 2017. Bestämmelse 
kring buller införs på plankartan. I framtagen bullerutredning har beräkningar av trafikbuller gjorts av 
två olika scenarion. Ett scenario visar situationen med fullt utbyggt planområde och ett scenario där 
utbyggnad enbart skett av den västra delen av området. För situationen med full utbyggt område 
beräknas de högsta ljudnivåerna i de östra delarna av området med dygnsekvivalenta ljudnivåer strax 
över 70 dBA. I den västra delen av området beräknas något lägre ljudnivå, som högst 61-64 dBA, på 
bullerutsatta fasader. Generellt avtar ljudnivåerna mot mitten av området. I den inre delen av 
planområdet förväntas lägre ljudnivåer. Riktvärdet 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå utomhus vid 
bostäder beräknas att överskridas för delar av de kvarter där bostäder planeras. Här bör minst hälften 
av boenderummen vara orienterade mot fasad med högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Alternativt 
kan små lägenheter om högst 35 m2 anordnas. Om genomgående lägenheter anordnas där 
dygnsekvivalent ljudnivå överskrider 60 dBA bör även tillgång finnas till en skyddad fasadsida med 
högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid. Möjlighet finns att lösa gemensamma uteplatser med högst 
50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå inom gemensamma gårdar.  
 
För situationen med etapputbyggnad av området i den västra delen förväntas framför allt de östra 
delarna att exponeras för höga ljudnivåer. Då små lägenheter om högst 35 kvadratmeter huvudsakligen 
planeras och ekvivalent ljudnivå inte beräknas överskrida 65 dBA vid fasad bedöms de uppfylla 
förutsättningarna enligt Förordning (2015:216). Om större lägenheter planeras i utsatta lägen med 
ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA bör minst hälften av boenderummen vara orienterade mot fasad 
med högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Då bör även tillgång finnas till en skyddad fasadsida 
med högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid. För kontor och hotell finns inte några riktvärden för 
trafikbuller utomhus. 
 
Som ett komplement till bullerutredningen (Sweco, 2018-05-18) har ett PM tagits fram i syfte att 
beskriva bedömd bullerpåverkan till planområdet från den planerade höghastighetsjärnvägen 
Götalandsbanan samt beskriva vilken skillnad som de nya trafikanalyser som gjorts förväntas få på de 
beräknade ljudnivåer som redovisas i bullerutredningen (Sweco, 2018-05-18) och planerad bebyggelse 
inom planområdet för Tingshuset 13.  
 
Den förnyade trafikanalysen för planområdet visar på något lägre ljudnivåer i de flesta fall jämfört 
med bullerutredningens (Sweco, 2018-05-18) beräknade ljudnivåer. Här förväntas trafikanalysen för år 
2040 ”worst case” visa ett scenario med huvudsakligen högre trafikvolymer jämfört med scenariot ”50 
% bilresor”. För ”worst case” förväntas ingen skillnad på trafiken på E6 medan lokaltrafiken i 
närheten av planområdet kan ge cirka 1–2 dB lägre nivåer jämfört med bullerutredningen. Detta 
innebär något lägre ljudnivåer i den västra delen av planområdet och marginella förändringar i den 
östra delen av planområdet där trafiken på E6 inte beräknas förändras och där denna del även påverkas 
av buller från Västkustbanan. För ”50% bilresor” förväntas något lägre ljudnivåer jämfört med ”worst 
case”, vilket skulle innebära ytterligare något lägre ljudnivåer i den västra delen av planområdet och 
marginella förändringar i den östra delen av planområdet där trafiken på E6 minskar något och där 
denna del även påverkas av buller från Västkustbanan.  
 
Förnyade bullerberäkningar till planområdet med nya trafikuppgifter för vägarna enligt ”worst case” 
och Götalandsbanan (Mölndal Syd) skulle kunna genomföras men bedömningen är att sådana 
beräkningar skulle vara osäkra gällande påverkan av Götalandsbanan. För att göra denna beräkning 
behövs samtliga uppgifter, bedömningar och underlag om utformning av Götalandsbanan och 
förutsättningarna, bla spårplacering, geometrier och utformning av spår, som har använts för att 
simulera buller till omgivningen i lokaliseringsutredningen. Det är mycket osäkert om det går att 
reproducera beräkningarna som gjorts i lokaliseringsutredningen och då få pålitliga och jämförbara 
resultat. 
 
En samlad bedömning kan ändå göras av vad effekten kan bli om Götalandsbanan byggs enligt 
alternativ Syd och den framtida trafiken utfaller enligt ”worst case” baserat på tidigare redovisade 
resultat.Utgående från att ljudnivåerna för vägtrafiken blir något lägre jämfört med bullerutredningen 
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(Sweco, 2018-05-18) samtidigt som Götalandsbanan alternativ Mölndal Syd ger något ökade 
ljudnivåer skulle det innebära en bullersituationen som troligtvis inte blir värre än det som redan har 
redovisats i bullerutredningen (Sweco, 2018-05-18). Om inte Götalandsbanan byggs enligt alternativ 
Mölndal Syd förväntas något lägre ekvivalenta ljudnivåer från trafiken jämfört med bullerutredningen 
(Sweco, 2018-05-18). Trafiken på Götalandsbanan skulle kunna ge upphov till något högre maximala 
ljudnivåer. 

Buller - verksamheter 
Det finns tre verksamheter med bullervillkor i närområdet, Astra Zeneca, Dentsply och Veolia. 
Bedömning är att alla tre verksamheter inte kommer att bidra till ljudnivåer som kan överskrida 
Boverkets riktvärden för industribuller utomhus. Vidare har ytterligare några enstaka bullerkällor som 
skulle kunna ge upphov till höga ljudnivåer identifierats bla utblås i en byggnad söder om planområdet 
samt från verksamheten vid Thomas betong AB. Här bedöms båda bullerkällorna/verksamheterna inte 
ge upphov till ljudnivåer vid planerade bostäder inom planområdet och där Boverkets riktvärden för 
industribuller överskrids. 
 
Astra Zenecas kyltorn är beläget precis norr om området. För att klarlägga ljudnivåerna har en 
bullerutredning avseende kyltornets bullerpåverkan tagits fram. Ljudeffekten hos en fläkt är LwA ~ 85 
dBA vilket ger upphov till en ljudtrycksnivå (inkluderat alla tre fläktar) på 25 meters avstånd (närmsta 
bostads/vårdfasad) på ca 54 dBA _ ljuddämpad sida krävs, alternativt skärmning vid ljudkällan. 
Gränsen för då inga åtgärder/anpassningar av lägenhetslayouterna behöver göras är 45 dBA vilket i 
detta fall innebär ett avstånd från kyltornet på ca 70 meter. Då bostäder/vård medges inom ett avstånd 
på 18 m från kyltornet krävs åtgärder i form av lokal skärm vid ljudkällan. Åtgärderna ska säkras med 
verksamhetsutövaren. Kostnader och genomförande säkras genom avtal. 

 
Utformning av lokal skärm på befintligt kyltorn, Cederås akustik 2018-11-14 
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Luftmiljö 
En luftutredning med spridningsberäkningar har utförts för området Tingshuset 13. Beräkningar har 
utförts för den nuvarande situationen och för år 2040 med tillhörande emissionsfaktorer och beräknade 
framtida trafikmängder. Resultatet från spridningsberäkningarna stämmer väl överens med tidigare 
genomförda mätningar vid Gårda. I utredningen konstateras att miljökvalitetsnormerna för 
kvävedioxid klaras för båda scenarier. Enligt beräkningarna bedöms dygnsmedelvärdet för 
kvävedioxid vara den miljökvalitetsnormen, som idag uppvisar högst halter och i förhållande till 
miljökvalitetsnormens gränsvärde. Det är i planområdets östra gräns mot E6/E20, som höga halter 
uppvisas i nuläges-scenariot. Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärde klaras inte för nuläges-scenariot, 
men klaras för 2040-scenariot. Miljökvalitetsmålet för timmedelvärde klaras inte i nulägets-scenariot, 
men klaras med god marginal inom planområdena för 2040-scenariot. 
 
De aktiviteter som främst kommer att bidra med luftföroreningar under byggskedet är transporter och 
användning av arbetsmaskiner. Det är svårt att i nuläget uttala sig om det faktiska haltbidraget av 
kvävedioxid och partiklar (PM10) vid byggnaderna i det västra området, då omfattning och 
projektering inte är klargjord. En viss försämrad luftkvalitet kan dock antas för människor som vistas i 
det intilliggande området till följd av emissioner från arbetsmaskiner och transporter. 
 
Vid de föreslagna bostäderna antas miljökvalitetsnormerna klaras för båda scenarier. Att uppföra 
parkeringshuset i den östra delen utan öppningar anses fördelaktigt eftersom byggnaden då bildar en 
barriär mot inträngning av luftföroreningshalter i området, vilket kan leda till lägre föroreningshalter 
inne i planområdet. En viss öppning i parkeringshuset skulle således kunna medföra högre haltnivåer 
inom planområdet men ökningen inom planområdet bedöms inte innebära någon risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormerna. Då halterna avtar med höjden kan högre byggnader även 
leda ner renare luft från högre nivåer (SLB, 2013:2). Den slutna kvartersstrukturen bedöms också 
fördelaktig då det inte kommer förekomma några större vägar eller utsläppskällor inom planområdet. 
 
Då det inte finns någon nivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer, i synnerhet för 
partiklar, är det därför fördelaktigt med så låga luftföroreningshalter som möjligt där folk vistas. De 
högsta halterna beräknas finnas i de östra delarna av planområdet och planen har därför utformats så 
att människor inte uppmuntras till vistelse i dessa delar. Vidare föreslås att entréer och samlingsplatser 
placeras vända bort från E6/E20. Planens utformning säkerställer att det inre stråket Alice allé och de 
två platsbildningarna placeras inåt med bebyggelsen som skydd. Entréer medges dock även ut mot de 
planerade lokalgatorna, eftersom det är väsentligt för att säkra en trygg och attraktiv miljö. Tilluft för 
ventilation får inte tas från fasader som vetter mot E6/E20, utan ska tas från taknivå eller från andra 
sidan av byggnaden. Planbestämmelse införs. 
 
I utredningen föreslås åtgärder i form av trädplantering och plank mot E6/E20 för att förbättra 
luftkvaliteten vid gång-och cykelbanan längs Kråketorpsgatan. Dessa åtgärder bedöms inte möjliga att 
säkerställa då träd och plank hamnar inom skyddsavstånd för befintlig gasledning. Möjligheten att 
hitta en alternativ placering av gång- och cykelstråket bedöms inte som ett rimligt alternativ. 
Konsekvensen av placeringen har därför bedömts som acceptabel med utgångspunkt att det utgör en 
komplettering av befintligt cykelnät. 
 
Partiklar (PM10) klaras med god marginal för hela planområdet, både i dagsläget och för framtida 
scenario 2040. Under de senaste fem åren har miljökvalitetsnormerna klarats vid samtliga mätstationer 
i Göteborgsområdet. Både vid högtrafikerade områden (Gårda) och i mer slutna gaturumsmiljöer 
(Haga). Då även miljökvalitetsmålen bedöms klaras för stora delar av planområdet, förefaller det 
orimligt att ett successivt slutande av gaturummet, mellan 2021 och 2027 med liten trafikmängd skulle 
föranleda ett överskridande av normerna. Länsstyrelsen ansåg i sitt samrådsyttrande att luftutredningen 
behövde kompletteras med gaturumsberäkningar. Enligt Swecos bedömning tillför dessa inte någon 
ytterligare relevant information och bedömer att bidraget från väg E6/E20 in i gaturummen och 
utsläppen från de nya lokalgatorna inte föranleder överskridande av miljökvalitetsnormerna vid tid för 
inflyttning eller vid full etapputbyggnad av planområdet. 



 

61 
 

Risk - farligt gods 

 
ALARP-principen, Riskutredning, SWECO 2018-05-09 
 
En bedömning av en acceptabel risknivå har tagits fram enligt rapporten ”Värdering av risk”. I 
rapporten används en övre och en undre gräns. Om den övre gränsen överskrids bedöms att risknivån 
är så hög att den inte kan tolereras utan åtgärd. Om risknivån ligger mellan den undre och den övre 
gränsen, område benämns ALARP, så skall alla rimliga åtgärder vidtas för att minska risknivån. Om 
risknivån ligger under den undre gränsen så kan den anses vara acceptabel och inga ytterligare 
åtgärder krävs. 
 
Genomförda riskberäkningar visar att individrisken är oacceptabel 0-15 m från E6/E20 men att risken 
minskar med avståndet. Inom området 0-15 m ligger befintlig skyddsvall, vilket innebär att 
utformningen säkerställer att personer normalt inte vistas inom detta område. Inom zonen från 15-40 
m medges endast trafikändamål i form av Kråketorpsgatan med gång- och cykeltrafik samt 
parkeringsgarage. Hotell, centrum/kontor/utbildning planeras på ett avstånd av minst ca 40 meter från 
vägen då individrisken har sjunkit och ligger inom ALARP-området. Parkeringshusets skydd bedöms 
vara tillräckligt under förutsättning att närmaste fasad inte är närmare väg E6 än 40 meter. På korta 
avstånd, upp till ca 40 meter, minskar risken kraftigt med ökat avstånd. Bortom 40 meter från vägen 
avtar risken mindre när avståndet ökas. På detta avstånd har risker som förknippas med brandfarlig 
vätska och oxiderande ämne minskat kraftigt och den låga men dominerade kvarvarande risken utgörs 
av olyckor med brandfarlig gas. Bostäder och vård placeras ca 200 m från vägen.  
 

 
Individriskkurva som visar att individrisken är oacceptabel inom ca 15 meter från E6, därefter är 
individrisken inom intervallet som benämns ALARP. Riskutredning, SWECO 2018-05-09 
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Samhällsrisken ligger inom ALARP-området upp till knappt 500 omkomna och därefter sjunker 
samhällsrisken under gränsen för acceptabla risker. De scenarier som har potential att döda mer än 500 
personer är mycket osannolika, persontätheten i området är begränsad och de människor som befinner 
sig på långt avstånd från E6 befinner sig i hög utsträckning inomhus där de har visst skydd. 
 

 
Samhällsrisknivå för utmed E6 i anslutning till planområdet då persontätheten antas vara 5000 
personer per kvadratkilometer på ett avstånd av 60 - 65 meter från vägen. Riskutredning, SWECO 
2018-05-09 
 
Då både individrisken och samhällsrisken för planområdet ligger inom ALARP-området ska rimliga 
åtgärder vidtas. Generellt är det effektivast, både ur kostnads- och riskreduktionssynpunkt att vidta 
åtgärder vid riskkällan. De åtgärder som enligt riskutredningen bedömts som rimligt att genomföra och 
som regleras i detaljplanen är följande: 
 
Befintlig vall säkerställs med nuvarande utformning. Vallen som går mellan föreslagen bebyggelse 
inom planområdet och E6/E20 skyddar bebyggelsen i händelse av en trafikolycka med farligt gods. 
Genomförda beräkningarna har inte inkluderat det skydd som vallen utgör. 

 SKYDD1 Befintlig vall ska bibehållas 
 
Parkeringshuset som ligger närmast E6 ska utföras så att det utgör en god barriär mot farligt 
godsolyckor på E6. Det kan göras genom att det ca 10 meter höga parkeringshuset utförs med tät fasad 
i obrännbart material mot E6, exempelvis genom att utföra det i material som uppfyller 
brandklassningen A2-s1,d0 eller högre. För att säkra parkeringshusets genomförande anges som 
planbestämmelse: 

a1 Bygglov får inte ges för (C1 O1 S1) om ej parkeringsgarage med minsta höjd av 10.0 
meter och med tät konstruktion i obrännbart material, brandklassning A2-s1,d0 eller 
högre, säkerställts. 

 
Vall och parkeringshus bedöms vara tillräckligt för att risker från farligt godstransporter på E6 ska 
kunna betraktas som acceptabla. Nedanstående kompletterande åtgärder bör också vidtas för 
bebyggelse inom 100 meter från E6 med hänsyn till rimlighetsprincipen och principen om undvikande 
av katastrofer om de inte medför orimliga kostnader: 

m1  Möjlighet till utrymning av byggnader på sida som vetter bort från E6/E20 och allmän 
plats GATA i söder ska säkerställas. (gäller Kv. E, F, G,H) 

m2  Fasad som vetter mot E6/E20 och allmän plats GATA i söder ska utföras i obrännbart 
material och uppfylla brandklassning, A2-s1,d0. (gäller Kv. E+F) 

m3 Friskluftsintag ska placeras vända från E6/E20 och allmän plats GATA i söder. 
Ventilation ska vara centralt avstängningsbar. (gäller Kv. E+F) 
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 Uteplatser och lekytor placeras i skydd av byggnader, bort från E6/E20 (detta beaktas genom 
att planen utformas så att vistelseytor endast medges i Alice Allé, inne i kvarteret, väl 
avskärmande från E6/E20). 

Risk – verksamheter 

En riskutredning av befintliga verksamheter har tagits fram (Kvalitativ riskbedömning med avseende 
på närliggande industriverksamheter samt intilliggande gasledning, SWECO, 2018-05-21). Med 
avseende förändringar av markanvändning har riskutredningen kompletterats med ett PM - 
Riskbedömning avseende ändringar av markanvändning baserat på riskutredningar av farligt gods på 
E6 och närliggande industriverksamheter, Sweco 2019-01-28  
 
Verksamheter har kartlagts genom internetsökningar och platsbesök. Insamling av 
verksamhetsspecifik information har skett via Miljöförvaltningen i Mölndal och Räddningstjänsten 
Storgöteborg för att identifiera tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken i 
området samt verksamheter med tillstånd för brandfarlig gas, vätska eller explosiva ämnen inklusive 
typ och mängd vara. Riskutredningen är kvalitativ vilket innebär att inga kvantifieringar (beräkningar) 
av sannolikheter eller konsekvenser för området genomförts. Bedömningsunderlaget utgörs istället av 
expertbedömningar samt användning av befintliga riktlinjer om skyddsavstånd från verksamheter som 
hanterar farlig vara. 

 
Skyddsavstånd från verksamheter intill planområdet till A-byggnader och Känsliga verksamheter. 
Skyddsavståndet från verksamhet nummer 13 avser en teoretisk framtida verksamhetsutövare som 
hanterar brandfarlig gas och vätska som motiverar 25 respektive 100 meter skyddsavstånd. Befintlig 
mängd motiverar 9 respektive 12 meter skyddsavstånd, SWECO, 2019-01-28 
 
 

Kyltorn  
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I enlighet med riskutredningen finns viss risk för påverkan till följd av hantering av farliga ämnen 
inom fastigheterna direkt söder om planområdet. För verksamhet nr 11 (Haulotte Scandinavian AB) 
tangerar skyddsområde fastighetsgränsen. Närliggande verksamheter nr 12 (UPS) har enligt 
riskutredningen ett rekommenderat skyddsavstånd på 25 meter. Detta bedöms dock vara konservativt 
med hänsyn till verksamhetens begränsade mängd brandfarlig vätska. Skyddsavståndet tangerar del av 
planerad lokalgata (bredd 12,0 m) och berör byggrätten 8 meter in från gräns mot lokalgatan inom Kv. 
F, G, H. Även en mindre del av Kv. I berörs av skyddsavståndet. Med hänsyn till att det endast rör sig 
om en begränsad del och skyddsavståndet har satts med en viss säkerhetsmarginal, görs en avvikelse 
från riskutredningens rekommendationer för denna del. 
 
Verksamheten inom nr 13 (Swecon) ska flytta från lokalerna under 2019 och den del som står på 
Tingshuset 13 ska rivas. Eftersom verksamheten inte kommer vara kvar när planområdet anläggs 
bedöms befintlig förekomst av brandfarlig vätska vara av låg relevans. Blivande hyresgäst är inte 
fastställd men lokalerna lämpar sig för verkstad och en liknande verksamhetsutövare är därför trolig. 
Hos en maskinverkstad är det rimligt att anta att det finns behov av hantering av brandfarlig gas och 
vätska. För att inte underskatta risken antas verksamhetsutövaren hantera en mängd brandfarlig gas 
och vätska, med flampunkt under 30°C som inte kräver tillstånd hos räddningstjänsten men som 
motiverar ett skyddsavstånd av 25 meter till A-byggnader och 100 meter till känslig verksamhet.  
 
Med hänsyn till angränsande verksamheter begränsas möjligheten till bostäder, vård och hotell inom 
kvarteren F, G, H. Angivet skyddsavstånd för verksamhet nr 11, berör ej föreslagna byggrätter. 
Däremot föreslås byggnation inom skyddsavstånd från verksamhet nr, 12 och 13. Rimliga åtgärder för 
byggnader inom skyddsavstånd föreslås i riskutredningen och fastställs som bestämmelser: 

m1  Möjlighet till utrymning av byggnader på sida som vetter bort från E6/E20 och allmän 
plats GATA i söder ska säkerställas (Kv. E. F. G, H) 

m4  Fasad som vetter mot allmän plats GATA i söder ska utföras i obrännbart material och 
uppfylla brandklassning, A2-s1,d0. Friskluftsintag ska placeras vända från allmän plats 
GATA i söder alternativt högt på fasaden. Ventilation ska vara centralt avstängningsbar 
(Kv H+G) 

Enligt riskutredningen bör åtgärd som begränsar spridning av brandfarlig vätska mot planområdet 
övervägas. Lokalgatan kommer utformas så att avrinning sker österut och trottoaren ligger upphöjd 
vilket förhindrar att brandfarligt vätska leds in i området.  
 
Inom Astra Zenecas fastighet finns ett befintligt kyltorn. Risker förknippade med anläggningen är 
möjlig spridning av legionella. Kyltorn regleras inom miljöbalken genom 2 kap. 2 och 3 §§, liksom 
kravet på egenkontroll enligt 26 kap. 19 §, som verksamhetsutövaren är skyldig att leva upp till. En 
rapport har tagits fram för att bedöma status på kyltornet och dess installationer för förbyggande av 
legionellatillväxt. I rapporten anges att anläggningen inklusive kyltorn och vattenbehandlings-
anläggningen bedöms vara i bra skick och får regelbunden tillsyn och service. Ökat intervall för 
provtagning/vattenanalys för att tidigt få indikation på eventuell tillväxt av legionella, i kombination 
med ökad dosering av biocider föreslås som åtgärd för att minimera risken från anläggningen. 
Anläggningen medför även störningar i form av buller. Som åtgärd för att begränsa anläggningens 
bullerpåverkan ska lokal skärm vid ljudkällan anordnas. Denna åtgärd medför även positiva effekter 
för spridning av aerosoler och mindre vattendroppar. Ovanstående åtgärder avses säkras genom avtal 
med verksamhetsutövaren. Byggrätterna för planerad nybyggnation hamnar på ett avstånd av 18 meter 
från kyltornet. 
 
Till kyltornet är även kopplat en transformatorstation, som kan ge upphov till elektromagnetiska fält 
(EMF). Med hänsyn till försiktighetsprincipen bör inte byggnader som uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse uppföras närmare transformatorstationen än 15 meter utan att en mer detaljerad utredning 
görs. Byggrätterna för planerad nybyggnation hamnar på ett avstånd av 18 meter från kyltornet, vilket 
innebär att ytterligare utredning eller åtgärder inte erfordras. 
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Risk - naturgasledning 
Riskutredningen behandlar även risker förknippade med en naturgasledning som går utmed 
planområdet. Ett skyddsavstånd på 16 meter ska upprätthållas till gasledningen. Det aktuella 
skyddsområdet omfattas av Kråketorpsgatan som planläggs som allmän plats GATA. Om grävning ska 
ske inom ett avstånd av 25 meter från gasledningen måste Swedegas kontaktas, det kan exempelvis 
gälla om ett bullerskydd ska upprättas eller om träd eller buskage ska planteras eller tas bort från 
området mellan E6 och Kråketorpsgatan. Kontakt behöver även tas då det parkeringshus ska anläggas i 
planområdets östra del, ca 16 meter från gasledningen, på motsatt sida Kråketorpsgatan. Anledningen 
är att Swedegas ska ha möjlighet att delta och stödja vid eventuellt riskfyllt arbete. 

 
Skyddsavstånd naturgasledning, 16 m 

Lukt 
En luktutredning avseende utsläpp av luktande föreningar från Santa Maria har genomförts. Resultaten 
från spridningsberäkningarna visar att under nuvarande utsläppssituation (vid mättillfället) riskerar 
lukt att förekomma under 88 timmar per år (99-percentil). Under resten av årets timmar dvs 8 672 
timmar (8 696 skottår) kommer luktnivåerna att vara lägre än de beräknade i denna utredning. De 
beräknade halter inom det aktuella området är att betrakta som låga och bedöms inte påverka 
planområdet eller föreslagen markanvändning. Några klagomål från närliggande bostäder finns inte 
heller dokumenterade enligt Miljöförvaltningen. 

 
Nuvarande luktsituation 1,5 meter ovan mark. Luktnivåerna redovisas som timmedelvärden (99-
percentil) beräknade som minutvärden. Föreslagna byggnader inom planområdet markeras med blå 
färg, Luktutredning Santa Maria, Sweco 2018-12-14 
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Risk och räddningstjänstfrågor 
Åtkomlighet till området sker genom Kärragatan, lokalgatorna och Kråketorpsgatan. Dessutom skall 
de körbara gränder och Alice allé dimensioneras för att klara sophämtning och räddningstjänstens 
framkomlighet. Området medger rörelser i samtliga riktningar för typfordon Lu. Samtliga huskroppar 
bör kunna nås från alla håll av räddningsfordonet. Fordonet bör även komma in på innergårdar om till 
exempel lägenheter inte är genomgående. Samråd bör ske i tidigt skede med räddningstjänsten så att 
utrymme och framkomlighet säkerställs. Körspårsytor har lagts fast för att säkra framkomlighet för 
fordonstrafik, inom dessa ytor får fast möblering inte förekomma, till exempel bänkar och träd. En 
framkomlig väg ut mot Kärragatan bör finnas för att säkerställa åtkomst till framför allt huskropp J 
och A, denna utfart kan begränsas för övrig trafik genom exempelvis bom eller låsbara pollare, men 
bidrar till en robustare trafikmiljö med valmöjligheter. Vid huskropp B och I är det möjligt att komma 
in på innergården.  
 
I första hand ska all ny- och ombyggnation upp till 11 meters höjd, utredas för möjligheten till 
utrymning med hjälp av räddningstjänstens maskinstege. Vid räddningshöjder över 11 meter och upp 
till 23 meter ska maskinstege användas och måste då således komma fram.  
 
Brandvattenförsörjning enligt räddningstjänstplan kan tillgodoses. Utbyggnad av erforderligt antal 
brandposter ska ske enligt rekommendationer från huvudman för VA-anläggningar och i samråd med 
Räddningstjänsten. 

Vibrationer 
Resultatet av analysen tyder på att den dominerande vibrationskällan är tågtrafik som kan ge upphov 
till överskridande av riktvärdet gällande komfortvibrationer inom 0-80 m från östra 
planområdesgränsen. För att kunna säkerställa riktvärden vid utformning av ny bebyggelse inom 
planområdet rekommenderas det att beakta följande synpunkter: 

 Planerade byggnaderna bör grundläggs på ett nedre jordlag/berg med mindre vibrationer, det 
vill säga anläggs med pålad grundläggning. Spetsburen pålning som går ner till fasta jordlagret 
är att föredra framför mantelburna pålning när det gäller komfortvibrationer.  

 Undvik placering av byggnader som är vibrationskänsliga nära Kungsbackaleden/E6 och 
Västkustbanan, 0-80 meter från östra planområdesgränsen. 

 Störande komfortvibrationer kan förekomma för långa byggnader (mer än exv 15-20 meter), 
som har långa bjälklagspänvidder (mer än 8 meter) och som ligger 0-80 meter från östra 
planområdesgränsen. Val av bärande element i dessa byggnader bör utformas så att dess 
egenfrekvens inte hamnar i resonans med dominerande frekvens i mark, vilken är 3-6 Hz. 
Detta kan vara aktuellt för hotellet som är planerat precis bakom parkeringshuset. 

 Ur vibrationssynvinkel är det bättre att bygga vibrationsutsatta byggnader i betong (vilka 
vanligtvis har högra materialdämpning än stålstomme).  

 Byggnader som planeras innehålla forskningsverksamhet och därmed eventuell 
vibrationskänslig utrustning, bör placeras mitt i området snarare än på östra sidan av området, 
långt ifrån spårlinjen. 

 Det finns liten kunskap om samverkan av komfortvibrationer och buller på människors 
komfort. Det kan dock vara bra att sätta högre ljudisoleringskrav på bullerutsatta fasader för 
de byggnader där störande vibrationer kan förekomma samtidigt.  

 
Angivna rekommendationer rör byggnadstekniska åtgärder som inte får regleras på plankartan. För att 
säkerställa att åtgärderna hanteras i samband med bygglov införs en upplysning på plankartan om att: 

 Riktvärde för vibrationer får inte överskridas:   0,4 mm/s (RMS-värde inom frekvensområde 
1-80 HZ)  
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Geoteknik – stabilitet och sättningar 
Stabiliteten i området är tillfredställande och med hänsyn till geotekniska säkerhetsrisker kan 
detaljplanens intentioner genomföras och det erfordras inga restriktioner avseende totalstabiliteten i 
området. Vid alla mark- och schaktarbeten ska dock tillses att erforderliga säkerhetsnivåer är 
uppfyllda. Grundläggning och markarbeten inom området får inte utföras på sådant sätt att negativ 
omgivningspåverkan uppkommer. 
 

 Grundvattenytan kan inte sänkas i området då det innebär risk för omgivningspåverkan som på 

sikt kan leda till skadliga sättningar.  

 Omfattande grundförstärkningsarbeten kommer att erfordras för byggande varför detta 

noggrant ska planeras så att utförandet inte innebär att rörelser uppkommer i omgivningen. 

 Arbetsberedningar och kontrollprogram ska upprättas innan anläggningsarbeten påbörjas. 

Framtagen höjdsättning av gator inom området följer i stort sett befintliga nivåer. Lokala uppfyllnader 
såväl som schakter förekommer, och uppgår till som mest 0,5 m. Undantaget är en större avschaktning 
om knappt 2 m i den sydvästra delen av området, i anslutning till Kärragatan. Bedömningsvis orsakar 
dessa uppfyllnader för gator konsolideringssättningar i storleksordningen 20-40 cm. Storleken är 
beroende på utbredning av uppfyllnaden och var i området de utförs. Sättningar bedöms kunna 
minimeras genom att geotekniska förstärkningsåtgärder utförs. Till exempel, kan lasterna kompenseras 
fullt ut genom att befintlig jord schaktas bort och återfyllning utförs med lättfyllning. Eventuellt skulle 
det även ur ett utförandeperspektiv kunna bli aktuellt med kompletterande grundförstärkning med 
kalkcementpelare för att öka bärigheten i väg och ledningsterrass samt för schaktarbeten. 
 

 
Nivåer för uppfyllnader och avschaktning 
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Byggnader bedöms behöva grundläggas med pålar ned till fast botten, möjligen kan mindre, icke 
sättningskänsliga byggnader och anläggningar grundläggas med fullständig lastkompensation. 
Generellt behöver framtida pålningsarbeten planeras noggrant för att undvika påverkan på omgivande 
fastigheter och anläggningar såsom närliggande väg E6/E20 och järnväg. Exempelvis bedöms pålning 
med betongpålar översiktligt ha ett radiellt påverkansavstånd som är lika stort som pållängden, varför 
grundläggningsarbeten i området östra del kan behöva anpassas för att inte ge upphov till skador på 
anslutande väg och järnväg. Åtgärder som kan bli aktuella är tagning av lerproppar, användning av 
borrade stålrörspålar etc. Generellt bör grundvattensänkningar undvikas för att inte orsaka 
tillskottslaster som i sin tur ger upphov till långtidsbundna sättningar inom både aktuellt område och 
omgivande markområden. För att undvika detta behöver anläggningar under mark, t ex källare utföras 
vattentäta och ledningsgravar etc. utföras med strömningsskärande fyllning. 
 
I samband med detaljprojektering av området rekommenderas att det utförs kompletterande geoteknisk 
utredning utgående från behov för aktuella objekt, men att det även är viktigt med ett 
helhetsperspektiv då förstärkningsåtgärder kommer beroende på metod att innebära påverkan för en 
större yta än aktuell byggyta. Detaljerad geoteknisk utredning ska utreda eventuell påverkan på 
E6/E20 vid byggnation. Lerans sättningsegenskaper behöver i detalj klarläggas som underlag för 
dimensionering av grundförstärkningar och underlag för schaktarbeten etc. För bestämning av 
pållängder behöver även lerans och den underliggande friktionsjordens mäktigheter bestämmas. 
Vidare behöver alla grundläggnings- och markarbeten i området planeras noggrant och 
arbetsberedningar med tillhörande kontrollprogram tas för planerad utbyggnad för att undvika att 
negativ omgivningspåverkan uppstår.  
 
Tidigare utredningar/mätningar visar på grundvattennivåer på ca 0,5-1 m djup under markytan. 
Påverkan på grundvattensituationen i området, med dränering av gator som läggs ca 0,5 m under den 
avschaktade nivån, innebär i huvudsak en dräneringsnivå upp mot 1 m under befintlig markyta. Vidare 
kan planerade avschaktningar påverka grundvattensituationen i området. Dock bedöms föreslagna 
gatunivåer bedöms som möjliga, och risken för att man vid den större avschaktningen vid Kärragatan 
kommer i kontakt med underliggande friktionsjord (undre grundvattenmagasin) bedöms som liten. 
Lokala åtgärder kan erfordras för att säkerställa att grundvattensänkning inte uppkommer.  
 
I den sydvästra delen av området där större avschaktning erfordras lokalt kan det bli aktuellt med 
tätande åtgärder för att grundvattenytan ska hållas uppe så att grundvattensänkning undviks. 
 

Radon 
Inom områden där grundläggning sker på berg, i morän, i befintliga fyllnadsmassor eller där lerdjupet 
är begränsat ska radonmätningar utföras innan byggnation. I planbestämmelse anges att: 

 Vid normal- eller högradonmark ska byggnad utföras radonskyddande respektive radonsäker 
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Dagsljus 
Solstudier för den tänka bebyggelsen har tagits fram. Den föreslagna bebyggelsen har placerats och 
utformats på ett sådant sätt att Alice Allé ska erbjuda soliga miljöer från lunchtid, när vädret tillåter. 
Under sommaren kommer Junis Torg ha solljus från morgonen fram till seneftermiddagen.  
Solstudierna utgår från aktuell planskiss. En annan utformning, med högre höjder på bebyggelsen, 
tillåts i detaljplanen vilket skulle kunna ge försämrade solförhållanden. 
 

 
Solstudier, Gehl 
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Konsekvenser 
Miljökonsekvenser 

Miljökonsekvensbeskrivning 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. Det främsta syftet med denna är att, i ett 
tidigt planskede, kunna integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas och 
negativa effekter minimeras. Resultatet av MKB sammanfattas nedan: 

Trafik 
Biltrafik når idag planområdet främst via Åbromotet men även via Torrekullamotet söderifrån. Genom 
Åbroområdet går ett huvudcykelnät med separerade cykelvägar, medan cykelvägar saknas fram till 
fastigheten Tingshuset 13. Tillgängligheten med kollektivtrafik till planområdet bedöms idag vara 
relativt god. Linje 25 som trafikerar närmsta hållplats Gamla Tingshuset är en stombuss med 10 min 
turtäthet stora delar av dygnet. 
 
Som underlag för kapacitetsberäkningar i trafikutredningen har en trafikprognos tagits fram som 
studerat två olika scenarion med en bilandel som förare på 30 % respektive 50% och att antalet 
sysselsatta inom planområdet är ca 3 400 personer. 

 I scenario 1 är utgångspunkten Mölndals stads vision om att öka hållbart resande och 
projektets målbild om en hög andel hållbara resor. Tillkommande trafik antas ske till 35% med 
bil och 65 % med kollektivtrafik, gång eller cykel. Vidare antas andelen bilresor till övriga 
Åbroområdet minskar med ca 5 %, vilket baseras på en förbättrad kollektivtrafik i området 
som påverkar befintliga resvanor. 

 I scenario 2 ökar bilandelen till Tingshuset 13 som förare till 50% oförändrat samtidigt som 
dessa måste hittar parkering utanför planområdet, dvs. parkeringsplatser ordnas på annan plats 
i Åbroområdet vilket inte kan styras i detaljplanen. Bilandelen till övriga Åbroområdet antas 
vara oförändrat i detta scenario. 

 
Som underlag till beräkningar för buller - luft och riskutredningar togs en trafikprognos med ett 
“worst-case”- scenario fram i samrådsskedet vilket säkerställer att kraven för bullernivåer, luftkvalitet 
och risknivåer uppfylls. I detta scenario antogs bilandelen till Tingshuset vara 65 % samtidigt som 
antalet sysselsatta i området antogs vara 5 000 personer istället för 3 400 personer. Antagandet byggde 
på att hela planområdet skulle utnyttjas för kontorsverksamhet med traditionella cellkontor, istället för 
den mer blandade och ytkrävande verksamhet som nu föreslås. Då detta scenario ger upphov till 
mycket mer trafik än de nya scenarion som utreds i reviderad trafikutredning, anses det inte motiverat 
att göra om befintliga utredningarna från samrådet. 
 
Oavsett om bilandelen blir 30% eller 50% så är en utbyggnad enligt detaljplanen omfattande och 
innebär att trafikmängderna i vägnätet i området kommer öka kraftigt. Därmed ökar också de problem 
som trafiken för med sig så som trängsel, köer, trafikbuller, utsläpp av olika slags luftföroreningar och 
höga luftföroreningshalter, utsläpp av klimatgaser, vibrationer samt risker till följd av transporter.  
 
Målsättningen för fastigheten Tingshuset 13 är att bilandelen inte ska överstiga 35 % (bil som förare 
eller passagerare). Det innebär att återstående 65 % av resorna behöver göras med kollektivtrafik, gång 
eller cykel. Det antas att gång- och cykelandelen för planområdet maximalt kan bli 20 %, vilket 
innebär att 45 % av resorna behöver kunna göras med kollektivtrafik. Med den målsättningen krävs att 
tillgängligheten med hållbara färdmedel blir mycket god, särskilt med kollektivtrafiken. 
 
Kapacitetsanalyser av biltrafiknätet har genomförts i Åbroområdet och vid Torrekullamotet. Viss 
köbildning i berört vägnät finns redan i nuläget. Utan åtgärder förväntas långa köer bildas på flera 
platser enligt båda trafikprognosscenarierna. Med föreslagna åtgärder förväntas framkomligheten bli 
bra.   
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Ambitionen är att åstadkomma en stadsmässig utveckling, där förbättrade, mer finmaskiga 
förbindelser för gång och cykel etableras och där en ökad andel boende och arbetande skapar 
förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik som gör det enkelt att välja bort bilen. För att främja ett 
hållbart resande innehåller detaljplanen följande åtgärder inom planområdet: 

 Området utformas så att det alltid är närmare för gående och cyklister att ankomna destination 
än för bilister. Gäller målpunkt Junis torg. 

 Hållplats med inomhusväntplats placeras vid entrén till området. 

 Biltrafik inom fastigheten Tingshuset 13 minimeras och sker på gåendes premisser – 
begränsad framkomlighet för biltrafik och prioritering för räddningstjänst, drift, avsläpp och 
handikapparkering.   

 Biltrafik och entréer till parkeringshus förläggs i fastighetens ytterkanter, mot väg E6/E20 i 
öster.  

 Bilparkering i parkeringshus för ökade möjlighet för samutnyttjning, samåkning och 
fungerande bilpool. 

 
Trafikutredningen visar på att en kapacitetsökning av kollektivtrafiken på ca 50 % krävs för att kunna 
ta emot en kollektivtrafikandel på 45 % till Tingshuset 13 och ett ökat resande med kollektivtrafik till 
övriga delar av Åbroområdet. Befintlig kollektivtrafik föreslås därför förstärkas med fler turer och nya 
linjer, vilket ska säkras med avtal inom planarbetet. Vidare föreslås en ny hushållplats på Kärragatan 
vid huvudentrén till Tingshuset 13, där en inomhusväntzon även ska kunna erbjuda andra 
servicetjänster samtidigt som man väntar på bussen. När planområdet är fullt utbyggt krävs 8 
bussturer/tim vid hållplatsen för att klara bedömt resebehov, men turtätheten kan inledningsvis vara 
lägre, även om en avgång minst var 10:e minut till och från Knutpunkt Mölndalsbro krävs för att göra 
kollektivtrafiken attraktiv. Dessa åtgärder föreslås även kombineras med nya resmöjligheter som 
förbättrar tillgänglighet och konkurrenskraften mot att resa med bil. 
 
Baserat på kapacitets- och tillgänglighetsanalysen föreslås också flera fysiska åtgärder (15 st) i 
trafiknätet för att säkerställa kollektivtrafikens framkomlighet, säkra att köbildning inte uppstår ut mot 
statligt vägnät och ge mer utrymme och separera gång- och cykel för bättre framkomlighet och 
säkerhet. 
 
För att uppnå önskad fördelning mellan olika trafikslag och för att erbjuda resenärerna god 
framkomlighet är det viktigt att de åtgärder som föreslås i trafikutredningarna genomförs. Om åtgärder 
inte genomförs i takt med att detaljplaneområdet byggs ut, finns det också risk för att fördelningen 
mellan trafikslag blir en annan än den önskade och att biltrafikmängderna blir högre än de antagna i 
genomförda kapacitetsräkningar. 
 
Flera av åtgärderna regleras av detaljplanen medan andra inte bedöms kräva några planändringar för 
att genomföras. Samtliga åtgärder ska ske i enlighet med det samarbetsavtal som upprättats mellan 
kommunen och exploatören samt ska finansieras genom ett exploateringsbidrag som motsvarar den 
faktiska kostnaden för anläggningarna. 
 
Andra föreslagna åtgärder regleras inte i detaljplanen utan ska istället regleras via olika typer av avtal. 
En avsiktsförklaring ska tecknas mellan kommunen och Västtrafik som redogör för parternas roller och 
för genomförandet av de kollektivtrafikfrämjande åtgärder i infrastrukturen som föranleds av 
detaljplanens genomförande. Ett medfinansieringsavtal ska tecknas mellan Trafikverket och kommunen 
för att reglera kostnader och ansvar för nödvändiga åtgärder inom vägområde för statlig väg. 

Mobilitet och parkering 
Exploatörens vision och målbild är att skapa ett levande och hållbart centrum för Life science. 
Hållbarhet i alla dimensioner, ekologiskt, ekonomiskt och socialt står i fokus. Man vill skapa 
framtidens mobilitet i världsklass som främjar både hälsan och miljön.  
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Målbilden för färdmedelsfördelning för planområdet som exploatören tillsammans med Mölndals stad 
har antagit är att 45 % av de sysselsatta ska välja kollektivtrafik, 20 % cykel eller gång, 30 % bil och 5 
% samåkning med bil. För att skapa önskad mobilitet och färdmedelsfördelning krävs fysiska 
infrastrukturåtgärder men även andra typer av mobilitetsåtgärder som förenklar användandet av 
hållbara färdmedel. Framtagen mobilitetsplan beskriver vilka mobilitetsåtgärder som planeras att 
genomföras. 
 
En av de viktigaste faktorerna för att uppnå en långsiktigt hållbar färdmedelsfördelning från området 
är utbudet och regleringen av bil- och cykelparkering. Cykelparkeringar som är väl anpassade för 
sysselsatta, boende och besökare måste tillhandahållas. Behovet av cykelparkering i planområdet är 
beräknad utifrån Mölndals stads parkeringspolicy. där ca 700 cykelparkeringar placeras i säkra och 
låsta parkeringslösningar och ca 650 cykelparkeringar som inte placeras i låst utrymme utan istället 
med ett större fokus på närhet till målpunkt. 
 
Genomförandet av planerade mobilitetsåtgärder bedöms bidra till att få fler människor att avstå bilen 
och istället utnyttja hållbara färdmedel, men vilka effekter åtgärderna får är svårt att bedöma då de 
endast delvis kan regleras genom detaljplanen eller avtal. Samtidigt krävs även en vilja hos de som 
arbetar och bor i området att vilja förändras sitt resebeteende. Det är mycket viktigt att de som först 
börjar jobba i området med en gång väljer ett annat färdmedel än bilen och sedan behåller sin goda 
vana och sprider denna vana vidare, även om alla planerade nya kollektivtrafikslinjer, nya cykelvägs-
kopplingar och alla andra föreslagna mobilitetsåtgärderna initialt inte är genomförda. Om mobilitets-
åtgärderna inte redan initialt finns på plats och är effektiva kan det vara svårt att senare öka 
människors vilja att välja bort bilen till fördel för hållbara färdmedel. Därmed är det även svårt att 
bedöma om föreslagna mobilitetsåtgärder - tillsammans med planerade fysiska infrastrukturåtgärder - 
är tillräckliga för att uppnå målbilden om att 65 % av de arbetande eller boende i området ska välja 
hållbara färdmedel. 
 
Behovet av bilparkering i planområdet har utifrån Mölndals stads parkeringspolicy beräknats till drygt 
900 platser. Andel bilplatser är lågt räknat för att undvika ett ökat bilberoende i området, vilket 
regleras genom begränsning av parkeringsgaragets placering och bruttoarea. Ett gemensamt 
parkeringshus i 4 våningar ska byggas i områdets östra del, närmast väg E6/E20 med plats för ca 900 
bilar. Detta ger förutsättningar för samnyttjande av parkering samtidigt som dess lokalisering syftar till 
att göra kollektivtrafiken mer attraktiv genom bättre närhet till hållplats i förhållande till 
parkeringsplats. Parkeringsplatserna i området bör regleras som tillståndsparkering eller allmänt 
tillgänglig avgifts-parkering för att möjliggöra samnyttjande. Vissa parkeringsplatser för 
angöring/handikapp/bilpooler medges inom kvartersmark på kvartersgatorna samt viss parkering för 
leverans och besök medges på lokalgatorna. 
 
I kommande exploateringsavtalet regleras hur målet med ett lågt bilanvändande kan nås genom 
mobilitetsåtgärder och satsning på kollektivtrafik. De prioriterade och avtalade mobilitetsåtgärderna 
bör finnas på plats från den dagen hyresgästerna flyttar in. Mobilitetslösningarna bör skalas upp 
löpande i takt med att antalet hyresgäster ökar. De mobilitetsåtgärder som valt ut som prioriterade 
lösningar med hänseende på effekt och kostnad för minskat bilanvändandet från framtagen 
mobilitetsutredningen är: 

 Parkeringslösning med begränsat antal p-platser längst bort i kvarteret med en dynamisk 
prissättning.   

 Förutsättningar skapas för förändrade resvanor genom att möjlighet att kombinera olika 
mobilitetsformer över en dag erbjuds, t.ex. en mobilitetspool av elcyklar och elbilar 
bokningsbara via samma bokningssystem,   

 Cykelinfrastruktur skapas genom utbyggnad av cykelvägnätet i och kring planområdet och 
genom att området erbjuder cykelpool och ingår i det stadsövergripande lånecykelsystemet.   

 Områdets kollektivtrafik förstärks med nya busslinjer och ökad kapacitet i kombination med 
en inomhusväntzon vid hållplatsen som erbjuder olika servicetjänster.  

 ICT plattform för hållbar mobilitet. Realtidsinformation för kollektivtrafiken och digitala 
redskap för att skapa förutsättningar för nya resvanor.   
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Buller från trafik och verksamheter 
I den bullerutredning som togs fram till samrådsskedet gjordes en beräkning av trafikbuller för nuläget 
och av två olika utbyggnadsalternativ (scenarion) för prognostiserad trafik år 2040. Ett scenario visar 
situationen med fullt utbyggt planområde och ett scenario visar situationen där utbyggnad enbart skett 
av områdets västra del. Denna bullerutredningen inkluderade inte Götalandsbanan. 
 
För scenariot med fullt utbyggt planområde beräknas ekvivalenta ljudnivåer från trafik vid bostads-
fasad som högst till 61-64 dBA. I den inre delen av planområdet visar beräkningarna ljudnivåer 
mellan, 45-50 dBA. För större (> 35 m2) lägenheter - där riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 60 dBA, 
överskrids vid någon fasad - bör minst hälften av boenderummen (sovrum och vardagsrum) vara 
orienterade mot fasad med högst ekvivalent ljudnivå, 55 dBA, och maximal ljudnivå nattetid, 70 dBA. 
Alternativt kan lägenheter med en boyta om högst 35 m2 placeras där ekvivalenta ljudnivån är högre 
än 60 dBA då riktvärdet för smålägenheter är högre, ekvivalent ljudnivå bör då inte överstiga 65 dBA. 
Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och maximal ljudnivå, 70 dBA, avser ljudnivå vid uteplats 
i anslutning till bostad. Med aktuella situationsplaner finns möjlighet att ordna gemensamma uteplatser 
på kvartersgårdarna där riktvärdena klaras. 
 
För scenariot med etapputbyggnad av området där de västra byggrätterna färdigställs först kommer 
dessa byggrätter, framför allt de östra delarna, få en större bullerexponering på ca 5-10 dBA högre 
ljudnivåer jämfört med scenariot med fullt utbyggt planområde. Vad gäller åtgärder gäller samma 
princip som för scenario med fullt utbyggt planområde. Vid en etappbyggnad krävs dessutom åtgärder 
för en del lägenheter i kvarteren/huskropparna närmast väg E6/E20, vilka inte krävs som vid ett fullt 
utbyggt planområde. 
 
Till granskningsskedet kompletterades bullerutredningen med en beskrivning av bedömd buller-
påverkan från den planerade höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan samt en beskrivning av vilken 
effekt de reviderade trafikanalyserna förväntas få på tidigare redovisade ljudnivåer. En utbyggd 
Götalandsbanan i alternativ sträckning Mölndal Syd bedöms ge något ökade ljudnivåer jämfört med 
tidigare redovisade ljudnivåer. Samtidigt bedöms ljudnivåerna för vägtrafiken blir något lägre jämfört 
med tidigare pga. lägre prognostiserade trafiksiffror enligt reviderad trafikanalys. Den samlade 
bedömningen är att ljudnivåerna troligtvis inte blir högre jämfört med tidigare redovisade ljudnivåer. 
Sker ingen utbyggnad av Götalandsbanan enligt alternativ Mölndal Syd förväntas något lägre 
ekvivalenta ljudnivåer. 
 
I närområdet till planområdet finns idag flera olika verksamheter som kommer att vara kvar vid 
genomförande av planen. Verksamheterna består huvudsakligen av småskalig tillverkning, lager och 
distribution, betongtillverkning, läkemedelsverksamhet etc. I området finns det tre verksamheter som 
har bullervillkor; AstraZeneca, Dentsply och Veolia (Allfrakt). För de två sistnämnda överskrids 
varken bullervillkor eller gällande riktvärden för industribuller till följd av aktuell detaljplan. 
 
För Astra Zenecas verksamhet finns bullervillkor utomhus vid bostäder, utbildnings- och verksamhets-
lokaler. Dessa villkor kan komma att överskridas vid det kyltorn som är beläget 25 m från planerade 
bostäder inom planområdet. Närmast illustrerad fasad beräknas få en ekvivalent ljudnivå om 54 dBA, 
dvs. riktvärdena överskrids utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Körs fläktarna endast körs dag- och 
kvällstid, klaras riktvärdena om bostäderna görs genomgående med en ljuddämpad sida. Alternativt 
kan ljudnivåerna från kyltornet sänkas med lokal skärm vid ljudkällan. Alternativt kan fasader närmast 
kyltornet ges annan användning som kontor, handel etc., då riktvärden inomhus alltid kan klaras med 
lämplig fasad. 

Luftmiljö/miljökvalitetsnormer luft 
Vid genomförande av detaljplanen kommer Miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid och 
partiklar klaras inom planområdet. Halterna av kvävedioxid beräknades minska fram till 2040 i 
jämförelse med nuvarande situation. Partikelhalterna hålls mer eller mindre konstanta mellan nuläges- 
och det framtida scenario då den antagna minskningen i andelen fordon med dubbdäck till viss del 
motverkas av den framtida trafikökningen. 
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En eventuell etappvis utbyggnad mot väg E6/E20 kommer leda till viss påverkan under byggtiden vid 
de då befintliga byggnaderna i de västra delarna. De aktiviteter som främst kommer att bidra med 
luftföroreningar under byggskedet är transporter och användning av arbetsmaskiner. Det är svårt att i 
dagsläget uttala sig om det faktiska haltbidraget vid byggnaderna i det västra området, då omfattning 
och projektering inte är klargjord. En viss försämrad luftkvalitet kan dock antas för människor som 
vistas i det intilliggande området till följd av emissioner från arbetsmaskiner och transporter. 
 
Miljökvalitetsmålen (MKM) för kvävedioxid kommer att klaras. Miljökvalitetsmålet (MKM) för 
årsmedelvärdet för partiklar kommer överskridas för de östra delarna närmast E6/E20. Bostäder 
planeras dock endast i den västra delen av planområdet. Miljökvalitetsmålet för dygnmedelvärde 
klaras inom hela planområdet. 
 
Vid föreslagen GC-bana utmed Kråketorpsgatan bedöms halterna som höga och 
miljökvalitetsnormerna av kvävedioxid riskerar att överskridas i dagsläget. Här är lämpliga åtgärder 
som träd-plantering och plank inte möjliga att åstadkomma pga. krav på skyddsavstånd gällande risker 
till befintlig naturgasledning och väg E6/E20. Alternativ placering av GC-banan bedöms inte som 
möjlig, varför risken för ett överskridande av MKN längs GC-bana får accepteras. 
 
Beräkningar av trafikbuller har gjorts för nuläget och av två olika utbyggnadsalternativ (scenarion) för 
prognostiserad trafik år 2040. Ett scenario visar situationen med fullt utbyggt planområde och ett 
scenario visar situationen där utbyggnad enbart skett av den västra delen av området. 
 
Länsstyrelsen ansåg i sitt samrådsyttrande att luftutredningen behövde kompletteras med gaturums-
beräkningar för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna klaras i de nya trånga gaturummen som 
skapas. Enligt Swecos bedömning tillför dessa inte någon ytterligare relevant information och 
bedömer att bidraget från väg E6/E20 in i gaturummen och utsläppen från de nya lokalgatorna inte 
föranleder överskridande av miljökvalitetsnormerna vid tid för inflyttning eller vid full 
etapputbyggnad av planområdet. 

Risk farligt gods 
Väg E6/E20 passerar ca 25-30 m öster om utredningsområdet och är utpekad som primär transportled 
för farligt gods. Västkustbanan går parallellt med väg E6/E20, drygt 100 m öster om utrednings-
området och ligger därmed utanför den riskbedömningszon om 100 m som Mölndals översiktsplan 
anger. På väg E6/E20 transporteras stora mängder farligt gods, främst i form av explosiva ämnen, 
brandfarliga och giftiga gaser, brandfarliga vätskor, oxiderande ämnen och organiska peroxider som 
förväntas kunna leda till dödliga konsekvenser bortom vägens direkta närhet. 
 
Individrisken är ett mått på hur farligt det är att vistas på en viss plats och genomförda beräkningar 
visar att individrisken ligger på en sådan nivå att rimliga åtgärder måste vidtas för att reducera 
risknivån inom utredningsområdet. Samhällsrisken är ett mått på hur stora olyckor en riskkälla kan 
orsaka och tar bl.a. hänsyn till hur många personer som förväntas vistas i området. Även samhälls-
risken ligger på en sådan nivå att rimliga åtgärder måste vidtas. Den höga risknivån orsakas framförallt 
av transporter med brandfarlig gas på väg E6/E20. 
 
Ur risksynpunkt är det viktigt att skyddsvallen som är belägen strax väster om väg E6/E20 säkras. 
Vallen begränsar avåkningsavståndet vid en eventuell olycka och bedöms även delvis hindra spridning 
av tunga gaser mot planområdet. Vidare föreslås skyddsåtgärder på parkeringshuset för att planerad 
markanvändning ska vara godtagbar. Den ca 10 m höga fasad som vetter mot väg E6/E20 föreslås 
utföras med tät fasad i obrännbart material, vilket effektivt skyddar de människor som befinner sig 
inom området genom att skärma av från strålningsvärme och förhindra gasspridning mot 
utredningsområdet. 
 
Att bibehålla skyddsvallen vilket regleras med planbestämmelser och utföra skyddsåtgärder på 
parkeringshuset bedöms som tillräckligt för att erhålla en acceptabel risknivå vid planerad utbyggnad. 
Följande kompletterande åtgärder föreslås även utföras på den bebyggelse som ligger inom 100 m från 
väg E6/E20 enligt principen om undvikande av katastrofer om de inte medför orimliga kostnader: 
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 Friskluftsintag placeras på en fasad som vetter bort från väg E6/E20, alternativt på tak. 
 Fasad som vetter mot väg E6/E20 och som är så hög att den inte skyms av parkeringshuset ska 

utföras i obrännbart material. 
 Det ska finnas möjlighet att utrymma byggnader på sida som vetter bort från väg E6/E20. 
 Uteplatser och lekytor förläggs i skydd av byggnader och inte på sida mot väg E6/E20. 

 
Principiellt bedöms en exploatering kunna ske utan färdigställt parkeringshus under en begränsad tid 
med hänsyn till att sannolikheten för farligt gods olycka är låg och att vallen utmed väg E6/E20 
skyddar planområdet från konsekvenser av en eventuell olycka.  

Risk verksamheter 
I anslutning till utredningsområdet finns ett antal verksamheter som hanterar brandfarlig gas och/eller 
vätska och ca 5 m norr om området ligger ett kyltorn med en transformatorstation som tillhör Astra 
Zeneca. Omfattningen av skyddsavstånd till verksamheter som hanterar brandfarlig gas och/eller 
vätska beror på typ och mängd av aktuellt ämne. Av de farliga ämnen som hanteras hos närliggande 
verksamheter utgör brandfarlig gas den ämneskategori som medför behov av längst skyddsavstånd. I 
nuläget finns ingen verksamhet som hanterar den mängd brandfarlig gas som innebär en begränsning 
av utbyggnadsmöjligheterna inom aktuellt planområde. Däremot hanteras brandfarlig vätska inom 
närliggande fastigheter, vilket kräver skyddsåtgärder för byggnader inom skyddsavstånden och medför 
att lokalgatan i söder utformas på ett sätt som förhindrar brandfarligt vätska att ledas in i området. 
 
Skyddsavstånden från verksamheter som hanterar brandfarliga vätskor påverkar delvis 
utredningsområdets södra del. För byggnader belägna inom skyddsavstånden föreslås följande 
skyddsåtgärder: 

 Friskluftsintag på bebyggelsen som ligger inom skyddsavstånden från verksamhet med 
brandfarlig vätska ska placeras på fasad som vetter bort från källan alternativt högt på fasaden. 

 Fasader som ligger inom skyddsavstånd ska utföras i obrännbart material. 
 Möjlighet ska finnas att utrymma byggnaderna som ligger inom skyddsavståndet på sida av 

huset som vetter bort från industriområdet. 
 
Utöver ovanstående åtgärder föreslås följande åtgärder för hotellverksamhet eller annan känslig 
verksamhet som placeras inom skyddsavstånden: 

 Möjlighet ska finnas att stänga av ventilationen på ett enkelt sätt. 
 Säkerställ att ett eventuellt utsläpp av brandfarlig vätska inte kan rinna från verksamheten mot 

hotellet. 
 

Nuvarande verksamhet inom fastigheten Tingshuset 1 ska flytta och det är rimligt att anta att befintlig 
lokaltyp kan innebära framtida hantering av brandfarlig gas och vätska. Blivande hyresgäst är inte 
fastställd men för att inte underskatta riskerna kan ett skyddsavstånd av 25 m till bostäder/ kontor och 
100 m till svårutrymda lokaler som hotell och skola inte uteslutas.   
 
För den naturgasledning som går mellan Kråketorpsgatan och väg E6/E20 krävs inga skyddsåtgärder 
förutsatt att ett skyddsavstånd på 16 m upprätthålls mellan naturgasledning och bebyggelse. Inga 
åtgärder krävs heller för den marginella luktstörning som orsakas av Santa Marias verksamhet.  
Om planerad utbyggnad påbörjas innan kyltornet norr om området tagits ur bruk, föreslås risker 
undvikas genom låsbara fönster och dörrar som är placerade i riktning mot kyltornet, skärmtak över 
balkonger samt en utökad provtagning av kylvatten i kombination med ökad dosering av biocider. 
Ingen utredning gällande kylanläggningens transformatorstation krävs, då planförslaget inte tillåter 
byggnader inom 15 m från denna.  
 
För planerad utbyggnad medför ovan beskrivna risker vissa restriktioner men efterlevs dessa bedöms 
riskerna inom planområdet som acceptabla, vilket bl.a. begränsar utbyggnadsmöjligheterna av 
bostäder, vård och hotell inom delar av planområdet och ställer krav på skyddsåtgärder i andra delar. 
Detta fastställs med planbestämmelser.  
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Vibrationer 
Marken inom aktuellt planområde har en måttlig till stor förmåga att transportera vibrationer pga. av 
de geotekniska förhållandena samtidigt som närheten till väg E6/E20 och Västkustbanan medför risk 
för störande komfortvibrationer i byggnader inom området. Generellt bedöms gods- och snabbtåg 
dimensionerande för vibrationer från spårtrafik och tunga fordonstransporter för vägtrafik, medan 
personbilar medför jämförelsevis obetydliga vibrationer. Enligt genomförd vibrationsutredning är 
tågtrafik den dominerande vibrationskällan i området vilket kan medföra att riktvärdet för komfort-
vibrationer på 0,4 mm/s överskrids inom 0-80 m från planområdets östra gräns. Vägtrafiken på väg 
E6/E20 ger endast ett marginellt påslag på förekommande vibrationer i planområdet. 
 
Inom planområdet kan måttligt störande vibrationer - som överskrider riktvärdet för 
komfortvibrationer - förekomma vid den östra fastighetsgränsen, särskilt när det gäller höga byggnader 
med långa (>8 m) bjälklagspännvidder. Däremot klaras riktvärdet med marginal vid 
vibrationsutredningens västligaste mätpunkt, ca 80 m från planområdets östra gräns. Därmed bedöms 
riktvärdet även klaras i övriga delar av planområdet belägna väster om denna mätpunkt. 
 
Vid utbyggnad inom planområdet rekommenderas åtgärder för att minimera risken för störande 
vibrationer, bl.a. att grundläggning helst bör ske med spetsburen pålning ned till fasta jordlagret, 
vibrationskänsliga byggnader med t.ex. vibrationskänslig utrustning bör inte placeras inom 80 m från 
den östra plangränsen och att vibrationsrisken ska beaktas vid bl.a. materialval och ljudisolering vid 
utformning av byggnader i vibrationsutsatta lägen. För att säkerställa att åtgärderna genomförs, införs 
en upplysning på plankartan om att riktvärdet för vibrationer (0,4 mm/s) inte får överskridas. 

Geoteknik 
I dagsläget utgörs utredningsområdet främst plana hårdgjorda ytor och eller fuktiga grönytor. Området 
är relativt flackt med en svag lutning (1:10) österut och med marknivåer som varierar mellan ca +11 m 
- +15 m. Kring Kärragatan i väster ligger marknivåerna på ca +17 m i sydväst och på ca + 10 m i 
nordost. Jordlagren består överst av mulljord eller fyllnadsmassor som underlagras av lera med 
varierande mäktighet på friktionsjord ovan berg. Leran har inslag av gyttja och gyttjig lera i områdets 
östra del och kring väg E6/E20 och järnvägen öster om planområdet. Leran i området bedöms främst 
vara lös till mycket lös, vilket innebär att den är känslig för störning och har mycket till extremt låg 
hållfasthet. Vidare bedöms leran i planområdets östra del som mycket sättningskänslig. Stabiliteten i 
aktuellt område bedöms däremot om tillfredsställande för befintliga förhållanden. I området före-
kommer även mark med hög radonrisk. Grundvattenytan i området ligger på mellan 0,1 - 0,3 meter 
under markytan. 
 
Planförslaget medför relativt omfattande markarbeten i form av schaktning, uppfyllnader, viss 
sanering och grundläggning etc., vilka kräver hänsyn till området geotekniska förhållanden. Planerad 
utbyggnad bedöms inte påverka stabilitetsförhållandena i området i någon större utsträckning, men all 
tilläggs-belastning på markytan och alla grundvattenavsänkningar inom området kan ge upphov till att 
långtidsbundna sättningar. Generellt bedöms sättningarna större i områden med stora lerdjup och 
lasterna i området bör minimeras pga. sättningsrisken, bl.a. bör grundläggning ske med pålar eller 
kompensationsgrundläggning och eventuella uppfyllnader eller nivåjusteringar bör ske med 
lastkompensation. 
 
Alla byggnader bedöms översiktligt behöva grundläggas med pålar ned till fast botten, även om 
mindre byggnader m.m. eventuellt kan grundläggas med fullständig lastkompensation. Framtida 
pålningsarbeten måste noga planeras för att undvika omgivningspåverkan på t.ex. närliggande 
fastigheter, väg E6/E20 och Västkustbanan. Vidare bör grundvattensänkningar undvikas så att 
tillskottslaster inte orsakar långtidsbundna sättningar i planområdet och i omgivande markområden. 
Detta kan undvikas bl.a. genom att anläggningar under mark görs vattentäta samt att ledningsgravar 
etc. utförs med strömningsskärande fyllning. 
 
Föreslagen höjdsättning av gatorna inom planområdet kräver vissa mindre lokala uppfyllnader och 
avschaktningar samt en större avschaktning på Kärragatan i områdets sydvästra del, vilket ger upphov 
till sättningar som kan minimeras med geotekniska förstärkningsåtgärder. Vidare kan planerade 
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avschaktningar påverka grundvattensituationen i området. Dock bedöms föreslagna gatunivåer som 
möjliga, och risken för att man vid den större avschaktningen vid Kärragatan kommer i kontakt med 
underliggande friktionsjord (undre grundvattenmagasin) bedöms som liten. 
 
Ytterligare geotekniska undersökningar krävs i samband med projektering för att bedöma lämpliga 
förstärknings- och grundläggningsåtgärder och deras omfattning vid en framtida utbyggnad. Vidare 
krävs noggrann planering av alla grundläggnings- och markarbeten i området samt att 
arbetsberedningar med tillhörande kontrollprogram tas fram för att undvika att negativ 
omgivningspåverkan. Även en hydrogeologisk utredning ska tas fram för att klarlägga områdets 
grundvattensituation för att kunna bedöma risk för sättningar och ta fram lämpliga åtgärder så att 
grundvattenbalansen i området inte påverkas. 
 
Radonmätningar behöver genomföras och i områden med förhöjda radonhalter kan ett radonskyddat 
utförande av planerad bebyggelse krävas. 

Markmiljö 
Befintlig markanvändning innebär att området klassas som mindre känslig markanvändning (MKM) 
medan planerad användning omfattar en kombination av kontor/hotell/parkering/centrumändamål och 
bostäder. Detta innebär att delar av området, enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden, bör 
betraktas som känslig markanvändning (KM). 
 
På fastigheten Tingshuset 13 har det tidigare bedrivits industriell verksamhet som har gett upphov till 
föroreningar i mark och grundvatten. Fram till 1965 utgjordes utredningsområdet av åkermark och 
mellan år 1965 och 2006 var företaget Olof Manner AB etablerat på området. Verksamheten 
omfattade i huvudsak återvinning och förädling av metallskrot. Skrot togs emot, smältes ned och gjöts 
om till tackor. Olof Manners verksamhet lämnade spår efter sig i form av främst metallföroreningar 
(bly, koppar, zink, kvicksilver, kadmium) men även oljeföroreningar i de ytliga jordlagren. 
 
Stora delar av området har efterbehandlats vilket innebär att i princip alla kända föroreningar över 
riktvärdet för MKM har avlägsnats. Åtgärdsmålet vid tidigare sanering var MKM vilket innebär att 
jord med halter mellan riktvärden för KM och MKM kan förekomma i redan sanerade områden. 
Grundvattenprov som analyserades innan efterbehandlingsåtgärder visade ställvis på förhöjda 
metallhalter. Även om källan till förorening till stor del har avlägsnats inom undersökningsområdet 
kan det inte uteslutas att det fortfarande finns förhöjda halter av föroreningar i grundvattnet. 
 
I det gräsbevuxna området utmed Kärragatan har det inte pågått någon verksamhet. Fältmätningar vid 
efterbehandlingsåtgärder påvisade inga föroreningar och området har friklassats med MKM som 
åtgärdsmål. 
 
Inom området har inga efterbehandlingsåtgärder utförts vid befintliga eller rivna byggnader med 
tillhörande markyta, hårdgjord yta inom områdets östra del, del av det fuktiga området i väster, 
husgrund i sydväst samt i markområde mellan staket och dränering. Undersökningar inom ej sanerade 
områden har påvisat halter av bl.a. PCB, bly, kadmium, kobolt, koppar, zink och petroleumkolväten i 
fyllnadsmassor. 
 
Inom i stort sett hela utredningsområdet kommer schakt att utföras för anläggande av gator, torg och 
grundläggning av byggnader. Detta medför att förorenade överskottsmassor kommer att avlägsnas från 
fastigheten vilket innebär att föroreningssituationen i mark och grundvatten förbättras vid 
genomförande av detaljplanen. Schaktning inom området kommer att innebära hantering av 
förorenade massor, huvudsakligen med halter mellan KM och MKM. Hantering av förorenade massor 
kräver särskilt omhändertagande, och massorna ska transporteras av godkänd transportör till lämplig 
mottagning. Transport och deponering av förorenade massor ska dokumenteras. 
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Vattenförhållanden 
Utredningsområdet är relativt flackt med hårdgjorda ytor och fuktiga grönytor. Inom området finns 
inga dagvattenledningar utan avrinningen sker ytligt i nordostlig riktning mot Kråketorpsgatan via 
befintlig dagvattenledning och ut i Kålleredsbäcken sydost om området. Inom området samlas ytvatten 
i ett flertal lågpunkter och marken står periodvis under vatten. Vid kraftig nederbörd avvattnas 
planområdet ytledes mot nordost ned till Mölndalsån där risk för översvämning finns. Vägdagvattnet 
från Kärra-gatan avrinner via befintlig dagvattenledning mot Balltorpsbäcken norr om området. Ingen 
tillrinning sker till området från omkringliggande områden. Områden väster och söder om området 
avvattnas i nordlig riktning utmed Pepparedsleden respektive Kråketorpsgatan. Nuvarande 
dagvattenflöden från området har beräknats till total 220 l/s och dagvatten innehåller föroreningshalter 
som överskrider Mölndal stads riktvärden. Det finns befintliga ledningar för dricks- och spillvatten i 
angränsande vägar. för dricksvatten. 
 
Planförslaget medför att industrimark med grus- och grönytor ersätts med tät bebyggelse och främst 
hårdgjorda ytor. Vid en utbyggnad ökar dagvattenflödena med ca 650 l/s från dagens ca 220 l/s till ca 
880 l/s pga. att andelen hårdgjorda ytor ökar. Utan fördröjning medför utbyggnaden en ökad 
dagvattenavrinning och föroreningsbelastning till recipienterna Kålleredsbäcken och Balltorpsbäcken. 
Med föreslagen dagvattenhantering begränsas såväl flöden som föroreningsbelastning väsentligt. 
Framtagen höjdsättning säkerställer att ytlig avvattning kan ske på gatorna inom planområdet genom 
mindre höjdjusteringar. Höjderna regleras i plankartan. Den framtida avvattning ska ske i riktning mot 
Kråketorpsgatan i öster på samma sätt som idag, där Alice allé och lokalgatorna avrinner österut 
medan gränderna avrinner norrut. Kärragatan avvattnas fortsatt norrut. Dagvatten ska kunna ta sig 
ytligt från området i händelse av kraftig nederbörd och fullt ledningssystem utan att utgöra risk för 
skada på byggnader eller för människans hälsa. Tomterna ska höjdsättas så att byggnaderna ligger på 
betryggande nivå över gatunivå samt att dagvatten rinner från byggnaderna. 
 
Tanken är att dagvatten ska fördröjas inom planområdet så att avrinningen inte ökar vid en 
exploatering. Enligt genomförd dagvattenutredning krävs en fördröjningsvolym på totalt 960 m3 för 
att hantera dagvattenflödena vid en utbyggnad. Två möjliga lösningar för en framtida 
dagvattenhantering har studerats, ett worst-case”-förslag där allt dagvatten omhändertas under mark 
via fördröjning i underjordiska magasin eller i brunnfilter och ett förordat förslag med öppna 
dagvattenlösningar i form av bl.a. trädrader med skelettjord, biofilter och/eller svackdiken. Det 
sistnämnda förslaget innebär ett ytbehov på maximalt ca 5 420 m2 inom kvartersmark, vilket kan 
minskas, t.ex. om takdagvatten istället fördröjs och renas i biofilter alternativt undantas reningskravet. 
Planbestämmelser har införts i planen för att säkra utrymme för dagvattenanläggningar. Planens 
intention är att så långt som möjligt hantera dagvattnet i öppna lösningar, där grön-/planteringsytor 
integreras med öppna dagvattenlösningar. Den slutgiltiga lösningen kommer sannolikt utgöra 
kombination av de båda förslagen. 
 
Föroreningshalterna efter en exploatering har beräknats vilken visar att utan reningsåtgärder medför 
utbyggnaden en ökad föroreningsbelastning med högre halter av näringsämnen och olika miljöskadliga 
ämnen som olja, suspenderat material och tungmetaller, främst zink, koppar och kadmium. Utan 
rening ökar påverkan på recipienterna. Med en dagvattenhantering med underjordiska magasin med 
filter minskar föroreningshalterna i dagvattnet vilket minskar den negativa påverkan på recipienterna 
Kålleredsbäcken och Mölndalsån jämfört med idag. Dagvattnet kommer fortsatt att innehålla 
näringsämnen och andra miljöskadliga ämnen men i mindre omfattning än idag och huvuddelen av 
föroreningarna omhändertas via föreslaget reningssystem. Inga beräkningar har gjorts för föreslagen 
dagvattenhantering med öppna lösningar och skelettjord, men generellt har öppna lösningar en bättre 
reningseffekt varför föroreningssituationen med aktuellt förslag kan förbättras ytterligare och även 
möjligheterna att uppnå stadens målvärden även för närsalter. 
 
Vid utbyggnaden krävs nya ledningar för dricksvatten och spillvatten vilka kopplas på befintligt VA-
nät. Befintligt dricksvattennät har kapacitet för planerad utbyggnad medan befintligt spillvattennät 
behöver byggas ut med en ny avloppspumpstation och tryckledning söder om Söderleden för att klara 
av planerad utbyggnad. 
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Planförslaget kan innebära en liten ökad översvämningsrisk för väg E6/E20, Söderleden och 
bebyggelse intill Söderleden om inga åtgärder görs. I relation till den volym som hela avrinnings-
området bidrar med är dock riskökningen liten. Genom att föreslagen dagvattenhantering bedöms 
inrymma den fördröjningsvolym inom planområdet som befintliga lågpunkter håller idag (ca 700 m3) 
bedöms översvämningsrisken nedströms planområdet inte försämras vid ett 100-årsregn. Vidare kan 
även tillgängligheten till planområdet från det övergripande vägnätet säkras vid ett 100-års regn. En 
fördjupad skyfallskartering bedöms inte krävas för att säkra projektets genomförbarhet. 
 
Området huvudsakliga recipient Kålleredsbäcken har måttlig ekologisk status, med målet att god 
ekologisk status ska uppnås till 2027, medan kemisk status ej uppnås pga. för höga halter av de i 
Sverige överallt överskridande ämnena kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). För 
dessa ämnen finns ett undantag i form av mindre stränga krav. Enligt genomförd dagvattenutredning 
bedöms planerad utbyggnad inte påverka möjligheten att uppnå god ekologisk och kemisk status i 
vattenförekomsten Kålleredsbäcken eller i nedströms liggande vattenförekomster. Eventuellt kan 
utbyggnaden i viss mån bidra till att Kålleredsbäcken uppnår en god ekologisk status till år 2027. Med 
en dagvattenhantering med öppna lösningar och skelettjord bedöms påverkan på recipienten bli ännu 
mindre då denna medför en bättre rening av dagvattnet inom planområdet. 

Övriga miljöfrågor 

Stadsbild 
Planförslaget möjliggör en stadsmässig tät bebyggelse inom området som skiljer sig tydligt från 
omgivande industribebyggelse och medför att det tomrum som fastigheten Tingshuset 13 utgör idag 
fylls upp. Närmast väg E6/E20 i öster placeras ett parkeringshus på 4 våningar samt parkering i plan 1-
3 i kvarter E och F. 
 
Landskapsbilden kommer att förändras väsentligt både pga. den täta bebyggelsen och på byggnadernas 
antal våningar med en generell skala på 5 våningar med en variation inom byggrätten på upp till 8 
våningar. Innanför parkeringshuset finns dessutom möjlighet att bygga upp till 13 våningar. Den nya 
bebyggelsen på Tingshuset 13 kommer att synas vida omkring och bilda ytterligare ett landmärke 
söder om Astra Zenecas område som idag är ett påtagligt och karaktäristiskt land-märke. I stort sett 
alla föreslagna byggnader är högre än samtliga närmast omkringliggande hus. Den nya 
byggnadsstrukturen skapar ett kvarter med en ny och annorlunda karaktär i området. Plan-förslaget 
medger dock att områdets utformning och gestaltning är relativt flexibel varför en annan struktur kan 
bli aktuellt, t.ex. med mer fristående lameller och punkthus. Exploateringen är hög till skillnad från 
omgivande tomter och de samlade byggnadskropparna i storkvarter med liknande utbredning och höjd 
innebär att det nya området utifrån kommer att upplevas som en enhet. De höga byggnaderna kommer 
att synas från alla håll i omgivningen. Söderifrån på väg E6/E20 kommer utblicken mot Astra Zeneca 
att minska och norrifrån kommer byggnaderna att råda över det skogsklädda höjdpartiet som idag 
utgör fonden och gränsen för industriområdet mot sydväst. 

Naturmiljö 
Planområdets naturmiljö består av s.k. ruderatmark, dvs. skräpmark som är tydligt påverkad av 
mänsklig verksamhet. I området finns en blandning av fuktiga ytor med bladvass och klena lövträd 
samt hårdgjorda ytor utan växlighet. I väster finns en del högre och tätare växtlighet av buskar och 
klena-grova lövträd och ett fältskikt med en typisk artsammansättning för ruderatmark. Området hyser 
inga högre naturvärden även om de grova lövträden har ett visst lokalt naturvärde. Längs med Kärra-
gatan växer även en ridå av främst lövträd och en del buskar som har ett visst naturvärde som en 
restbiotop i ett annars hårt exploaterat område och då särskilt almarna närmast Pepparredsleden. 
Övriga mindre markytor som omfattas av planområdet utgörs av klippta gräsytor med enstaka lövträd 
som gränsar till befintliga asfalterade vägar. 
 
Planförslaget medför i huvudsak att ruderatmark och hårdgjorda ytor utan några högre naturvärden 
ersätts med nya byggnader och i huvudsak hårdgjorda ytor. De befintliga träden i områdets västra 
delar, eventuellt trädridån längs med Kärragatan samt några biotopskyddade träd vid rondellen vid 
Aminogatan/Pepperedsleden kommer att avverkas, vilket är negativt från naturvårdssynpunkt. En 
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ansökan om biotopskyddsdispens ska tas fram. Utbyggnaden kan även medföra en indirekt påverka 
recipienterna Kålleredsbäcken och Balltorpsbäcken genom ökade dagvattenutsläpp. Med föreslaget 
dagvattensystem bedöms dock påverkan på recipienterna kunna minimeras och t.o.m. bli mindre än i 
dagsläget. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som små. 

Kulturmiljö 
I dagsläget hyser planområdet inga fornlämningar eller andra kulturhistoriska värden, men det finns en 
stenvalvsbro (fornlämning) i närheten av Gamla Kungsbackavägen där en trafikåtgärd föreslås. Det 
finns även en äldre träbyggnad med ett visst kulturhistoriskt värde, Kärra skola, direkt norr om 
fastigheten Tingshuset 13. Enligt äldre kartor utgör planområdet med omnejd tidigare åkermark som 
under 1960-talet började bebyggas med industriella verksamheter. Sedan dess har den industriella 
prägeln av området bibehållits och förstärkts. 
 
Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som försumbara då inga kulturhistoriska värden påverkas av 
föreslagen utbyggnad. Detta förutsätter dock att stenvalvsbron intill Gamla Kungsbackavägen inte 
påverkas av planerad trafikåtgärd. Vidare kan utbyggnaden medföra att Kärra skola påverkas, vilket i 
så fall föranleder en bebyggelseantikvarisk inventering av byggnaden. Områdets koppling till det 
tidigare jordbrukslandskapet är försvunnen och planerad utbyggnad bedöms inte påverka kulturmiljön 
negativt. 

Rekreation 
Planområdet utgörs av inhägnad, tidigare exploaterad industrimark utan några rekreationsvärden som 
dessutom är beläget inom ett industri- och verksamhetsområde med främst byggnader och hårdgjorda 
ytor. I söder finns ett större grönområde som idag fungerar som ett rekreationsområde för allmänheten 
men det finns inga tydliga kopplingar till grönområdet från industriområdet.  
 
Planförslaget bedöms inte påverka några rekreationsvärden negativt. Istället bedöms utbyggnaden vara 
positivt för områdets rekreationsmöjligheter genom att fler gång- och cykelvägar byggs, området 
sammankopplas med AstraZencea via ett grönt aktivitetsstråk samt på sikt även kommer inhysa 
verksamheter som gym etc. Vidare kommer närliggande grönområden sannolikt utnyttjas mer för 
närrekreation då fler människor röra sig i omgivningarna. Områdets rekreationsmöjligheter skulle 
kunna ökas ytterligare om en lättillgänglig passage skapas till grönområdet i söder. 

Naturresurser 
Planområdet hyser inga miljö- och bevarandeintressen enligt 3, 4 och 7 kap miljöbalken (MB), men 
väg E6/E20 och järnvägen Västkustbanan öster om planområdet utgör ett riksintresse för 
kommunikation enligt 3 kap 8 § MB. Söder om området ligger skyddade naturområden i form av 
Peppareds naturreservat och natur- och friluftsområdet Sandsjöbacka. 
 
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset väg E6/E20 influensområde och därmed kan planerad 
utbyggnad eventuellt anses vara en åtgärd som försvårar utnyttjandet av vägen till följd av de farligt 
gods-transporter som sker på vägen enligt 3 kap. 8 § MB. Om föreslagna skyddsåtgärder enligt 
framtagen riskutredning genomförs bedöms detaljplanen inte stå i konflikt med riksintresset. 
 
Ett antal alléträd kommer att avverkas eller flyttas i samband med planerade trafikåtgärder i anslutning 
till cirkulationsplatsen vid Aminogatan/Pepperedsleden, varför en dispens gällande biotopskydd 
kommer att krävas från länsstyrelsen enligt 7 kap.11 § MB. 
 
I samband med planerad planändring för en av trafikåtgärderna återinträder strandskyddet inom 
delområdet B som gränsar till Balltorpsbäcken, vilket kan kräva ett upphävande av alternativt dispens 
från strandskyddet för planerade trafikåtgärder. Om omläggning av kulvert behövs krävs även en 
anmälan om vattenverksamhet. Övriga skyddade områden i områdets närhet bedöms inte påverkas av 
utbyggnaden. 
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Miljökvalitetsmål 
Aktuell detaljplanen har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål och de miljömål som bedöms 
vara relevanta för planen visas i nedan tabell. En bedömning har gjorts av hur de relevanta miljömålen 
blir påverkade av ett genomförande av detaljplanen, inom planområdet och i dess närmaste omgivning. 
Vad gäller planens effekter i relation till respektive miljökvalitetsmål innebär minustecken att planens 
genomförande medverkar till att målet blir svårare att uppnå, plustecken att det blir lättare. 
 
Bedömning av relevanta miljömål och hur de påverkas av detaljplanen. 

Miljökvalitetsmål  Planens lokala 
miljöpåverkan* 

Riktning mot (+) eller från (‐) 
miljökvalitetsmålet 

1  Begränsad klimatpåverkan  Stor  +/‐ 

2  Frisk luft  Liten – måttlig   +/‐ 

4  Giftfri miljö  Liten ‐ måttlig  + 

8  Levande sjöar och vattendrag  Liten  + 

15  God bebyggd miljö  Stor  +/‐ 

* Bedömningen av miljöpåverkan är gjord i en tregradig skala: liten, måttlig, stor. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna förändringarna innebär en förtätning i en redan utbyggd infrastruktur avseende tekniska 
försörjningssystem, kommunikationer etc. Detta innebär att detaljplanens ekonomiska konsekvenser 
begränsas till att omfatta exploateringsprojektet på Tingshuset 13. Projektet kommer att skapa flera 
nya arbetsplatser i kommunen och bidrar genom sin profil som ett kluster för internationell forskning 
inom Life Science till att stärka befintliga etableringar, så som Astra Zeneca. Detta gynnar regionen 
och skapar även internationella kopplingar eftersom flera av de verksamma inom området förväntas 
vara forskare från övriga delar av världen. De nya verksamheterna ger även förutsättningar för även 
kringliggande binäringar och stärker befintlig service inom området. 
 
Övriga ekonomiska konsekvenser till följd av detaljplanens genomförande redovisas under 
genomförande nedan. 
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Sociala konsekvenser 
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. Parallellt med det skissarbete 
som i den inledande fasen av projektet gjorts för att forma områdets struktur har workshops anordnats 
tillsammans med Gehl Architects. Vid dessa workshops har ett antal förslag formulerats med syfte att 
ett genomförande av detaljplanen ska bidra till positiva sociala konsekvenser för framtida verksamma 
och boende i och närliggande områden. 

Sammanhållen stad 
Utvecklingen av Tingshuset 13 sker i en industrimiljö. Projektets struktur skiljer sig från den 
omkringliggande bebyggelsen. Den föreslagna utvecklingen skapar möjlighet till bättre förbindelser 
med gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik, vilket bidrar till att skapa en mer sammanhållen stad 
och underlättar mobiliteten mellan Mölndal och Kållered/Balltorp/Lindome. På sikt kan utvecklingen 
med god kollektivtrafik och mobilitet för gång och cykel hjälpa till att knyta ihop dessa områden och 
skapa en bättre sammanhållning både psykiskt och fysiskt. Att förstärka gång- och cykelstråket 
förstärker även möjligheten för människor att ta sig aktivt till området, det vill säga gåendes eller på 
cykel. Att välja aktiva transporter har flera positiva egenskaper. Dels ger det positiv effekt på 
folkhälsan då det främjar fysisk aktivitet och dels ger det möjlighet till informella möten att uppstå, 
inte bara vid specifika målpunkter utan även när någon är på väg någonstans.  
 
I projektet finns målpunkter för att kunna skapa en sammanhållen stad: 

 Säkerställa god tillgänglighet genom utbyggnad av busshållplatsen i nära anslutning till 
området, bra gång- och cykelvägar, utökad kollektivtrafik 

 Tillgängliga byggnader genom aktiva bottenvåningar öppna för alla 

Samspel 
Detaljplanen syftar till att skapa ett kluster för internationell forskning inom Life Science, något som 
samspelar med AstraZeneca som redan är etablerat i området. En blandning av verksamheter och 
funktioner i kombination med gemensamma ytor syftar till att skapa mötesplatser som främjar utbyte 
och skapar synergieffekter för de som etablerar sig inom området. Projektet ämnar till att locka till sig 
människor och yrkesverksamma, både från hela världen och från regionen. Det skapar samspel mellan 
människor på både lokal och internationell nivå. Detta projekt har därför möjlighet att underlätta för 
integration, skapa kontakter samt både överbryggande och sammanlänkande socialt kapital. Genom att 
utforma så att möten lätt kan uppstå, genom att samla flöden och människor (Alice Allé) samt att 
skapa samlande noder, så som Navet, ger projektet goda förutsättningar för att detta ska kunna ske. 
 
De olika servicefunktionerna (restauranger, samlingslokaler, service, gym) som tillskapas kommer 
även till nytta för kringliggande bostäder och verksamheter. Området kan på detta sätt bli en målpunkt 
inom Åbroområdet som bidrar till att utöka befintlig närservice. Servicen kan därför också spela en 
roll i att skapa möjlighet till överbryggande och sammanlänkande socialt kapital. Som åtgärder för att 
främja utbyte och utveckling och åstadkomma en plats för sysselsättning, utbildning och lärande 
planeras följande aktiviteter: 
 
Arbetsmarknad, sysselsättning och integration 

 Samverkan med Astra Zeneca kring social hållbarhet i framtida Life Science. kluster, t.ex. 
mentorskapsprogram, utbyte studenter-forskare-näringsliv, praktikplatser, gemensamma 
integrationsprojekt, läxhjälp m.m. Exploatören kan göra en hel del tillsammans med övriga 
aktörer för att skapa ett ”community” och främja samverkan.  

 
Utbildning och lärande 

 Innovations/studentsamarbete med Chalmers 
 Samverkan med Campus Mölndal kring vuxenutbildning och SFI  
 Samverkan med Mölndals Stad utbildningsförvaltning/Internationella skolan avseende lärande 

i yngre åldrar 
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Vardagsliv 
Området kommer att fungera som en arbetsplats för många människor och blir en självklar del av 
vardagen för dem. Med den höga tätheten av företag och verksamheter samt att detaljplanen möjliggör 
för centrumändamål, skapas utrymme för olika typer av service, till exempel restauranger, möjlighet 
till CO-eating, gym och andra aktiviteter. Dessa servicefunktioner gagnar inte enbart de som arbetar i 
området, utan kan även komma till nytta för de som bor eller vistas i omnejden och på så vis underlätta 
eller expandera deras vardagsliv. Att till exempel ha närhet till lunchställen, ha möjlighet till att träna 
på lunchen eller efter arbetstid, antingen nära arbetsplatsen, nära hemmet eller på vägen där emellan, 
minskar vardagsstressen genom att mindre tid behöver läggas på transport till och från olika ställen. 
 
I området planeras för bostäder, vilket gör det möjligt att skapa liv i området även på kvällar och 
helger. Det skulle vara mycket positivt sett på möjligheten att i framtiden förbättra och skapa ännu 
effektivare planering för vardagsliv och service. Dock är riskan att om bostadsandelen är för låg, blir 
resultatet att det i stort sett är enbart under arbetstid som människor kommer att vistas här och att 
antalet människor kommer att minska under kvällar och helger. Detta påverkar hur attraktivt det 
kommer att vara för andra människor att ta sig hit när det inte finns någon annan på plats, människor 
vill ofta vistas där andra människor är. Det gör att tryggheten kvällar och helger kan påverkas negativt 
samtidigt som de som bor här kan komma att bli isolerade. Samtidigt finns tankar på boendekoncept 
som skulle kunna vara relevante för planområdet och där diskussioner och undersökning är på gång: 
 

 Integrationsprojekt bostäder – initierat och diskussion pågår med Mölndals Stad.  
 ”Generationernas hus” – projekt initierat och diskussion pågår med Mölndals Stad, Vectura 

Fastigheter samt AZ kring behov, vision m.m.  Nästa steg blir att titta på referensobjekt, 
forskning och spåna vidare med Vectura m.fl. 

 
GoCo ska dock inte ses som ett isolerat projekt i en befintlig industrimiljö. Det är möjligt att GoCo 
ökar områdets attraktivitet och att förädling av industrilandskap till blandstat kan komma att ske. I 
detta scenario har GoCo och det som projektet erbjuder mycket att ge till det som blir omgivande i 
framtiden. 

Identitet 
Området är strategiskt placerat vid E6 och skapar en tydlig entré till Mölndal söderifrån. Det är ett 
utmärkt annonsläge, inte bara för GoCo utan även för Mölndal. Möjlighet finns här att skapa en entré 
som bidrar till den identitet man vill uppnå. Programmässigt stärker området med sitt Life Science-
kluster tillsammans med AstraZeneca även Mölndals och regionens koppling till forskning inom 
området. Den fysiska identiteten på det nya området kommer avsevärt att skilja sig från närliggande 
bebyggelse. Det exponerade läget förutsätter en medveten gestaltning framför allt i de delar av som 
går upp i höjd, men även av p-huset som med sin volym kräver en medveten gestaltning. 
 
Visionen för området är att de som vistas i område till stor del ska kunna påverka de aktiviteter som 
finns här. Det ger möjlighet för alla att sätta in prägel på området, ge möjlighet för social integration 
och för andra människor i området att upptäcka nya aktiviteter eller få nya erfarenheter. Området 
kommer på så vis få sin identitet och bli stärkt av de människor som vistas här.  
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Upphävande av strandskydd 
Planförslagets delområde [B] ligger i direkt anslutning till Balltorpsbäcken och i samband med att 
hittills gällande plan ersätts av en ny återinträder strandskydd inom detta område. Ett upphävande av 
strandskyddet alternativt en dispens från strandskyddet inom denna del måste därför prövas som en del 
av planförslaget. I samband med dispens eller upphävande av strandskydd ska enligt miljöbalken en 
prövning ske mot sex särskilda skäl. De sex skälen är:  

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strand - Strandskyddets utbredning linjen. 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området.  
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området. 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området.  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

 
Planändringen syftar till att möjliggöra är utbyggnad av en fri högersväng i befintlig cirkulation. 
Åtgärden krävs för att minska belastningarna på avfarten från E6/E20 in i cirkulationen. Intrånget sker 
i en redan befintlig trafikmiljö. Alternativ placering bedöms inte möjlig och gällande detaljplan 
möjliggör redan idag överbyggnad av bro för gång- och cykeltrafik. Som motiv för 
upphävande/dispens kan härmed anges att åtgärden krävs för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
 

 
 

   

Rödskrafferad yta - 
område där 
strandskyddet alternativt 
en dispens från 
strandskyddet måste 
prövas. 
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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 
Planarbetet planeras ske enligt följande tidplan: 

 Samråd  2-3:e kv. 2018 
 Granskning  1-2:a kv. 2019 
 Antagande  2:a kv. 2019 
 Laga kraft        3:e kv. 2019 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 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 
Balltorp 1:124  Mölndals kommun 
Tingshuset 4  AstraZeneca AB 
Tingshuset 5  Nilug Förvaltnings AB 
Tingshuset 13  Majira Real Estate 1 AB – Majira Real Estate 10 AB 
Åby 1:74  Mölndals kommun 
Åby 1:84  Mölndals kommun 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att staden ansvarar för utbyggnad och framtida 
drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. Exploatören kommer att finansiera utbyggnaden 
genom erläggande av exploateringsbidrag, vilket regleras i exploateringsavtal mellan Staden och 
exploatören. Föreslagna infrastrukturåtgärder på allmän plats samt dess omfattning framgår av 
trafikutredning (Atkins, 2019-02-22). För vidare beskrivning av åtgärderna, se under ”Trafik och 
parkering” på sidan 38 ff. Allmän plats som omfattas av planen redovisas nedan. 
 

 Kärragatan och Kråketorpsgatan, markerade som GATA 

 Lokalgator längs kvarteren på Tingshuset 13, markerade som GATA 

 Befintlig vall mellan Kråketorpsgatan och E6, markerad som SKYDD1 

 Breddning av Pepparedsleden, markerad som VÄG 

 Breddning av avfart till Gamla Kungsbackavägen, markerad som VÄG 

 Ett körfält till från Nedanvägsgatan, markerad som VÄG 
 
Anläggningar inom kvartersmark 
Byggnation inom Tingshuset 13 för bland annat bostäder, centrum/kontor, hotell, vård, utbildning och 
parkeringsanläggningar. Exploatören/kommande fastighetsägare inom planområdet ansvarar för 
utförande, kostnader och framtida drift och underhåll när det gäller samtliga åtgärder inom 
kvartersmark och anslutningar till allmän plats. 
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Anläggningar inom vägområde för statlig väg 
Trafikverket ansvarar för vägområde för statlig väg. Ett medfinansieringsavtal har tecknats mellan 
Trafikverket och kommunen innan detaljplanens antagande. Kostnader för nödvändiga åtgärder täcks 
av exploatören genom exploateringsbidrag och åtagandena i medfinansieringsavtalet kommer att 
överföras till exploatören genom exploateringsavtalet. Föreslagna infrastrukturåtgärder för statlig väg 
samt dess omfattning framgår av trafikutredning (Atkins, 2019-02-22). För vidare beskrivning av 
åtgärderna, se under ”Trafik och parkering” på sidan 38 ff. 

Avtal 
Samarbetsavtal 
Ett samarbetsavtal tecknades i januari 2018 mellan kommunen och exploatören (genom bolagen 
Goldcup 15846 AB – Goldcup 15849 AB, Goldcup 15851 AB och Goldcup 15866 AB – Goldcup 
15870 AB), avtal 1-2018. Avtalet reglerar samarbetet mellan parterna under framtagandet av detalj-
planen, bland annat gällande erläggande av planavgift, vilka utredningar som ska utföras, riktlinjer för 
marköverlåtelser och exploatering samt hur kostnader för infrastrukturåtgärder ska finansieras. 
 
Exploateringsavtal 
Samarbetsavtalet följs upp med ett exploateringsavtal avseende detaljplanens genomförande. 
Exploateringsavtalet reglerar bland annat överlåtelse av allmän platsmark inom exploateringsområdet, 
utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar samt åtgärder inom vägområde för statlig väg, 
utbyggnad av kvartersmark, parkeringsbehov, gestaltnings- och kvalitetsprinciper, mobilitetsåtgärder, 
bildande av gemensamhetsanläggningar, eventuell flytt av befintliga ledningar, fastighetsbildning, 
mm. I samband med att detaljplanen antas i kommunfullmäktige ska även exploateringsavtalet 
godkännas av fullmäktige. Nedan följer en sammanfattning av det huvudsakliga innehållet i 
exploateringsavtalet. 
 
Sammanfattning av exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll: 

 I exploateringsavtalet avses regleras att kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats 
samt utbyggnad av va-anläggningar. Exploatören kommer att finansiera utbyggnad av allmän 
plats genom erläggande av exploateringsbidrag. 

 Avtalet reglerar att behövliga åtgärder inom vägområde för statlig väg finansieras av 
exploatören genom exploateringsbidrag via ett medfinansieringsavtal mellan kommunen och 
Trafikverket. 

 Vidare reglerar avtalet att den mark som i detaljplanen avsatts som allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap, och som ägs av exploatören vid tidpunkten för detaljplanens 
antagande, ska överlåtas till kommunen utan ersättning. 

 Avtalet reglerar att ersättningar och förrättningskostnad för inlösen av allmän platsmark från 
Tingshuset 4 och 5 ska bekostas av exploatören. Övrig fastighetsbildning inom kvartersmark 
hanteras av exploatören/kommande fastighetsägare. 

 Avtalet reglerar den säkerhet som behöver ställas för kommunens kostnader för utbyggnad av 
allmän plats och statliga väganläggningar enligt exploatörens åtaganden i exploateringsavtalet. 

 Avtalet reglerar även hur målet med ett lågt bilanvändande kan nås genom mobilitetsåtgärder 
och satsning på kollektivtrafik. 

 Gestaltning av området 
 

Avtal med Trafikverket kring åtgärder inom vägområde för statlig väg samt geoteknik 
Ett medfinansieringsavtal har tecknats mellan Trafikverket och kommunen för att reglera kostnader 
och ansvar för nödvändiga åtgärder inom vägområde för statlig väg. Exploatören finansierar dessa 
åtgärder genom erläggande av exploateringsbidrag, vilket regleras genom att åtagandena i 
medfinansieringsavtalet överförs till exploatören i exploateringsavtalet. Ett avtal har även tecknats 
gällande Trafikverkets deltagande och bevakning i kommande arbete med projektering och byggnation 
kopplat till platsens geotekniska förutsättningar. 
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Avsiktsförklaring gällande kollektivtrafik 
En avsiktsförklaring har tecknats mellan kommunen och Västtrafik som redogör för parternas roller 
samt genomförandet av de kollektivtrafikfrämjande åtgärder i infrastrukturen som föranleds av 
detaljplanen. För vidare beskrivning av kollektivtrafikfrämjande åtgärder, se under ”Trafik och 
parkering” på sidan 38 ff. 

Fastighetsrättsliga frågor 
I samband med antagande av den nya detaljplanen upphävs de fastighetsindelande bestämmelserna 
(tomtindelningen) för Tingshuset 13 (akt 1481K-5421). 
Exploateringsområdet kommer att byggas ut etappvis. Ansökan om fastighetsbildning samt inrättande 
av gemensamhetsanläggningar, servitut, mm för respektive berörd fastighet i aktuell etapp ska vara 
inlämnad till Lantmäterimyndigheten innan bygglov beviljas för den föreslagna bebyggelsen. 

Fastighetsbildning 
Rådande fastighetsindelning kommer succesivt att anpassas till planerad utbyggnad genom 
avstyckningar, fastighetsregleringar och tredimensionell fastighetsbildning. 

Inlösen av allmän plats 
Mark som i detaljplanen avsatts som allmän platsmark (GATA) med kommunalt huvudmannaskap 
inom Tingshuset 13 och som ägs av exploatören ska överlåtas till kommunen utan ersättning. 
Marköverlåtelsen regleras i exploateringsavtal. Området är markerat med blått på karta nedan. 
 
För att kunna bygga ut allmän plats längs Kärragatan behöver viss privatägd mark utanför 
exploateringsområdet tas i anspråk enligt nedan. 
Mark som i detaljplanen avsatts som allmän platsmark (GATA) med kommunalt huvudmannaskap 
inom Tingshuset 4 ska inlösas av kommunen. Området är markerat med grönt på karta nedan. 
Mark som i detaljplanen avsatts som allmän platsmark (GATA) med kommunalt huvudmannaskap 
inom Tingshuset 5 ska inlösas av kommunen. Området är markerat med rött på karta nedan. 
 

 
Inlösen av allmän plats 
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I samband med den föreslagna utbyggnaden och nivåjusteringen av Kärragatan kommer vissa åtgärder 
att behöva utföras inne på intilliggande fastigheter, såsom nivåjustering av slänter och infarter. Marken 
kommer inte att utgöra allmän plats och behöver därmed inte inlösas av kommunen. De fastigheter 
som bedöms beröras är Hökegården 2-5 och Tingshuset 1, 4, 5 och 14. De berörda fastighetsägarna 
kommer att kontaktas inför projektering och utförande av åtgärderna. 

 
Påverkan på grannfastigheter 

Gemensamhetsanläggningar 
Genom bildandet av gemensamhetsanläggning blir berörda fastighetsägare ansvariga för 
anläggningens utförande och framtida drift. Inom kvartersmarken inrättas gemensamhetsanläggningar 
för kvartersgator, parkering och dagvattenhantering. Underjordiska magasin för att hantera dagvatten 
från kvartersmark planeras att delvis anläggas under allmän platsmark i lokalgatorna längs kvarteren. 
Planbestämmelse införs för att säkra genomförandet, markreservat för gemensamhetsanläggning för 
dagvattenhantering under mark för allmän plats GATA med en bredd av 1 m får anordnas. 
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Ledningsrätt, servitut, nyttjanderätt 
Nya allmännyttiga underjordiska ledningar på kvartersmark ska, utan ersättning, säkerställas med 
ledningsrätt alternativt servitut. Nya transformatorstationer för områdets behov kan säkerställas med 
servitut och upplåtelsen ska ske utan ersättning. Respektive ledningsägare ansvarar för och bekostar att 
deras anläggningar säkerställs med ledningsrätt eller servitut. 
 
Servitut kan bildas för de delar av parkeringsgaraget som kragar ut över allmän plats i kvarterets östra 
del i enlighet med planbestämmelse. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Exploatören och kommunen ska gemensamt ansöka om fastighetsbildning avseende överföring av 
allmän platsmark från Tingshuset 13 till den angränsande kommunala fastigheten Balltorp 1:124. 
Exploatören ska bekosta fastighetsbildningen. 
Kommunen ansöker om fastighetsbildning avseende överföring av allmän platsmark från Tingshuset 4 
och 5 till den angränsande kommunala fastigheten Balltorp 1:124. Exploatören ska bekosta 
fastighetsbildningen. 
 
Respektive ledningsägare ansöker om och bekostar bildande av ledningsrätt eller servitut för ledningar 
och transformatorstationer inom kvartersmark. 
 
Övrig fastighetsbildning inom kvartersmark ansöks om av exploatören. 
 
Kostnaden för fastighetsbildningen som krävs för att genomföra detaljplanen hanteras i 
exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. 

Ansvars- och kostnadsfördelning 
Kommunen ansvarar för att inlösen kommer till stånd vad beträffar allmän plats. Ersättning för intrång 
på berörda privatägda fastigheter belastar projektet och bekostas av exploatören. Överenskommelser 
beträffande kvartersmark inom Tingshuset 13 ansvarar exploatören/kommande fastighetsägare för. 
Mark som avsatts som allmän plats och som ägs av exploatören ska överlåtas utan ersättning till 
kommunen. 
 
Delar av ombyggnad av trafiksystemet föreslås på mark som redan är planlagd för trafikändamål 
varför denna mark inte finns med i plankartan.  

Tekniska frågor 

Anläggningar inom allmän plats och vägområde för statlig väg 
Åtgärder i det kommunala gatunätet och område för statlig väg kommer att projekteras och 
iordningställas av kommunen eller Trafikverket. Åtaganden vad gäller kostnader och utförande 
regleras i medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket samt i exploateringsavtal mellan 
kommunen och exploatören. För vidare beskrivning av åtgärderna, se under ”Trafik och parkering” på 
sidan 38 ff. 

Kvartersmark 
Exploatören/blivande fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom kvartersmark. Ny bebyggelse 
beskrivs mer ingående under ”Bebyggelse” på sidan 27 ff.  

Mobilitetsplan 
För att motivera låga tal för bilresande och parkering har en mobilitetsplan tagits fram. Syftet med 
mobilitetsplanen är att beskriva hur tillgängligheten till det nya kvarteret kan lösas med hållbara 
trafikslag (gång, cykel, kollektivtrafik och till viss del bil). I planen beskrivs möjligheterna att genom 
överenskommelser och åtgärder i den bebyggda miljön stärka alternativen till bilen och underlätta för 
de framtida verksamma och boende att resa och röra sig på ett hållbart sätt. Mobilitetsplanen fokuserar 
på Mobility Management-åtgärder, cykel- och bilparkering samt andra kringtjänster som inte kräver 
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större förändringar i infrastrukturen. 

Arbetet med mobilitetsåtgärder regleras i exploateringsavtal. För vidare beskrivning av åtgärderna, se 
under ”Trafik och parkering” på sidan 38 ff. 

Ny busshållplats 
En ny busshållplats planeras i kvarterets nordvästra hörn. 

Vatten och avlopp  
Befintligt system för vatten och avlopp är beläget i Kärragatan och Kråketorpsgatan. Kommunen 
kommer att förlägga nya ledningar för vatten och avlopp i de nya lokalgatorna och anslutas till de 
befintliga ledningarna i Kärragatan och Kråketorpsgatan. Respektive kvarter får sin servisanslutning 
från de nya ledningarna i lokalgatorna. 
 
Kommunen planerar att bygga en ny avloppspumpstation för Åbro industriområde. 
 
Vid behov av sprinkleranläggning ska respektive fastighet själv tillse sitt behov av tryckvatten genom 
egna sprinklertankar och tryckstegringspumpar. 
 
En va-anslutningsavgift kommer att debiteras för utnyttjad byggrätt enligt vid debiteringstillfället 
gällande va-taxa. 

Dagvatten 
Exploateringsområdet ansluts till kommunalt dagvattensystem. Avrinning från kvartersmark ska 
omhändertas och fördröjas inom kvartersmark. Om möjligt ska grönytor anläggas för infiltration av 
dagvattnet. Skyfall hanteras genom att det finns ytliga avrinningsvägar vid extrem och kraftig 
nederbörd. För vidare beskrivning av åtgärderna, se under ”Dagvatten” på sidan 51 ff. Se även  
Dagvattenutredning Tingshuset 13, SWECO, 2018-05-09, rev 2019-02-22. 

Avfall 
Lokalgator och gränder dimensioneras för att rymma återvinningsfordon. Avfallshantering ska ske på 
kvartersmark. Närmaste återvinningsstationer finns vid Katrinebergsgatan, ca 1.4 km norr om 
planområdet, respektive Peppareds äng, ca 1.5 km söder om planområdet. 

El- och teleledningar samt optokablar 
El, tele och fibernätet byggs ut i samband med att lokalgatorna byggs. Föreslagna platser för 
transformatorstationer är i parkeringshuset och i bottenvåningen av kontorsfastigheter. Från respektive 
transformatorstation kan ledningsförläggning ske inne i området till anslutningspunkt för respektive 
fastighet. Allmännyttiga underjordiska ledningar inom kvartersmark kan säkras med ledningsrätt 
alternativt servitut och transformatorstationer kan säkras servitut. 

Riskfrågor 
En riskutredning är gjord för planerad bebyggelse. Resultatet redovisas under rubrikerna; ”Risk-farligt 
gods, Risk-verksamheter och Risk-naturgasledning” på sidan 60 ff. 

Gestaltning och kvalitet 
Anläggningar och byggnader inom allmän platsmark och kvartersmark ska hålla hög kvalitet. 
Gestaltnings- och kvalitetsprinciper samt referensobjekt ska slås fast i detaljplanen och 
exploateringsavtalet. Ett kvalitetsprogram för allmän platsmark och kvartersmark har tagits fram där 
parterna enats om gestaltnings- och kvalitetsnivåer. Kvalitetsprogrammet finns med som bilaga till 
exploateringsavtalet. 

Parkering 
En parkeringsutredning har tagits fram i mobilitetsplanen. Parkeringsbehovet för föreslagen utbyggnad 
har beräknats till drygt 900 platser (inklusive besökare) beräknat för zon 2 i Mölndals stads 
parkeringspolicy. Parkeringspolicyn medger reducering av parkeringstalen genom bland annat 
samnyttjande och närhet till kollektivtrafik. Med reducering kan behovet begränsas till 850 platser.  
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I områdets östra del, närmast E6, kommer ett parkeringshus att byggas för den primära parkeringen. 
Inom parkeringshuset kommer även parkeringsplatser anvisas för bilpool. Parkering utmed 
lokalgatorna och inom kvarteret avses regleras för korta parkeringstider samt angöring och 
handikapparkering. 
 
För att kunna hålla ett lågt parkeringstal måste exploatören/kommande fastighetsägare lägga resurser 
på kompletterande mobilitetslösningar i området, vilket bland annat avses regleras i 
exploateringsavtal.  
 
Parkeringsbehovet för cykel har beräknats till cirka 1360 platser för boende, sysselsatta och besökare. 
Cykelparkeringar placeras inomhus i bottenplan inom kvartersmark samt inom kvartersgatorna. 
För vidare beskrivning av åtgärderna, se under ”Parkering” på sidan 46 ff. 

Energiförsörjning 
Området kan försörjas med fjärrvärme. Fjärrvärmeledningar finns i Kråketorpsgatan och en utbyggnad 
kan utföras i lokalgatorna för anslutning till respektive fastighet. Alternativt finns också möjlighet till 
en lokal lösning med värmepumpar och utnyttjande av överskottsvärme. Idag finns ingen fjärrkyla 
utbyggt inom området. Eventuellt kan Mölndal Energi i framtiden förse området med fjärrkyla. Vid 
behov av fjärrkyla innan denna eventuella utbyggnad kan området försörjas med fjärrkyla som 
produceras lokalt inom området. 

Buller 
En bullerutredning är gjord för planerad bebyggelse. Utredningen beskrivs under ”Buller” på  
sidan 56 ff. 

Geoteknik 
En geoteknisk utredning har gjorts för planområdet och redovisas under ”Geoteknik – stabilitet och 
sättningar” på sidan 66 ff. 

Markföroreningar 
En markmiljöutredning har gjorts för planområdet och redovisas under ”Markmiljö” på sidan 55 f. 

Ekonomiska frågor 
Ett antagande av detaljplanen innebär för kommunen en rättighet men också en skyldighet att lösa in 
sådan mark som ingår i allmän plats. Vidare kan ställas krav på att allmän plats iordningställs av 
staden inom genomförandetiden. 

Utgifter för kommunen 
Kommunen erhåller en utgift för utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar (allmän plats och 
allmänna va-ledningar) inom och utanför detaljplaneområdet samt inlösen av allmän platsmark från 
Tingshuset 4 och 5. 
 
Kommunen erhåller en utgift för byggnation av en ny avloppspumpstation för Åbro industriområde. 

Inkomster för kommun 
Kommunen erhåller ett exploateringsbidrag för faktiska kostnader för utbyggnad av allmän plats 
hänförliga till detaljplaneprojektet samt för kostnader för inlösen av allmän platsmark från Tingshuset 
4 och 5. Exploateringsbidraget regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. 
Utöver detta erhåller kommunen erforderliga avgifter såsom planavgift, bygglovavgift och va-avgift. 

Planekonomi och finansiering 
Kostnaderna för åtgärder berörande allmän plats och annan infrastruktur inom och utanför 
detaljplaneområdet hanteras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören samt i 
medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket. Exploatören finansierar de 
infrastrukturåtgärder som krävs inom och utanför detaljplaneområdet genom erläggande av 
exploateringsbidrag. 
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Ekonomiska konsekvenser för exploatören/kommande fastighetsägare 
Exploatören svarar, genom erläggande av exploateringsbidrag, för samtliga kostnader för 
infrastrukturåtgärder på allmän plats och vägområde för statlig väg inom och utanför 
detaljplaneområdet hänförliga till detaljplaneprojektet. Vidare svarar exploatören för kostnader för 
ersättning för inlösen av allmän platsmark från Tingshuset 4 och 5. I övrigt belastas 
exploatören/kommande fastighetsägare av utgifter som härrör till all utbyggnad inom kvartersmark 
såsom: 

 Eventuell flytt av befintliga ledningar inom kvartersmark 

 Anslutningar till allmän plats 

 Byggnation av parkeringshus, bostäder, kontor, kvartersgator, mm 

 Bullerdämpande åtgärder 

 Riskreducerande åtgärder 

 Saneringskostnader 

 Åtgärder kopplade till geotekniska förutsättningar och förekomst av radon 

 Dagvattenhantering 

 Anslutning av va, el, tele/fiber och fjärrvärme, etc. 

 Inbyggnad av transformatorstationer i byggnader 

 Kompletterande mobilitetslösningar 

 Planavgift, bygglovavgift och va-avgift 

 Fastighetsbildning 

 Exploatören befrias från erläggande av gatukostnadsavgift inom denna detaljplan till följd av 
åtaganden i avtal med kommunen. 
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