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Information 

Samråd pågår 18 oktober – 15 november 2022. Information om planförslaget lämnas av Alexandra 
Romanov, 031 - 315 14 44, alexandra.romanov@molndal.se. 
 
Planförfarandet 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att efter samråd med berörda parter 
sker en formell granskning. Efter granskningen tas planförslaget upp för antagande i 
kommunfullmäktige. Om planförslaget däremot godkänns i samrådsskedet kan planförfarandet övergå 
till ett så kallat begränsat planförfarande, vilket innebär att den efter samrådet kan antas.  

 
 
Medverkande 
 
Från kommunen har följande medverkat: 
Alexandra Romanov   Planeringarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Stina Nilsson     Bitr. Planeringsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Carl- Fredrik Beijer    Mark och exploatering, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Annika Fehrling   Bygglovhandläggare, Stadsbyggnadsförvaltningen   
Emma Lindström    Projektledare, Tekniska förvaltningen 
Sofia Jonsson     Projektledare, Tekniska förvaltningen  
Sofie Svensson     Trafikenheten, Tekniska förvaltningen 
Mikael Heintze     VA-ingenjör, Tekniska förvaltningen  
Maria Modin     Stadsmiljö, Tekniska förvaltningen 
 
För exploatören har följande medverkat  
Anna Olá     Projektchef, Förbo 
Linda Heiman     Arkitekt, QPG Arkitekter  
Petter Lodmark     Arkitekt, QPG Arkitekter  
 
Från konsulter har följande medverkat: 
Axel Lindqvist     Planeringsarkitekt, Radar arkitektur och planering  
Malin Nilsson     Planeringsarkitekt, Radar arkitektur och planering 
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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) 

 

Utredningar: 
• Trafikbullerutredning Valåsvägen – förskola samt intilliggande bostadshus, Akustik forum, 

2022-05-31(rev. 22-06-07). 
•  VA-, Dagvatten- och Skyfallsutredning Detaljplan Annestorp 24:3 m.fl. , Atkins, 2022-05-25 
•  Geoteknisk PM, underlag för detaljplan, Annestorp 24:3 m.fl. Geos, 2022-03-25 
•  Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo) , Annestorp 24:3m.fl. Geos, 

2022-03-04 
• Miljöteknisk markundersökning Annestorp 24:3 och Annestorp 24:4, WSP, 2021-09-23 
• Digital närboendeundersökning, Sammanställning, Underlag till detaljplan: Annestorp 24:3 

med flera (Dotegården och Smörkullegården) – bostäder vid Almåsgången, Lindome 2021-08-
26 

• PM för parkering- och trafikutredning Annestorp, WSP, 2022-06-03 
• Skuggstudier, QPG Arkitekter, 2022-09-23 
• Trafikförslag, Valåsförskola, Landskapsgruppen, Presentation, 2022-05-25 
• Social- och barnkonsekvensanalys Annestorp 24:3 m.fl., Mölndals stad, 2022-10-07  
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Planens syfte 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 460 bostäder om ca 35000 BTA inom det nuvarande 
bostadsområdet Dotegården och Smörkullegården. Ett tillskott på ca 120 lägenheter. Detaljplanen 
kommer dels pröva att möjliggöra för påbyggnad och renovering av befintliga hus, dels nya 
friliggande flerbostadshus och radhus samt en utbyggnad av Valås förskola. Inom detaljplanen 
planeras det även att uppföras 6–8 lägenheter i form av LSS boenden.  
 
Planeringen samordnas även med förändringar av Almåsskolan, Almåsgången och en ny aktivitetspark 
norr om bostadskvarteren. Aktivitetsparken är ett initiativ från Förbo som även planerar och bygger 
denna aktivitetspark.  
 
Den nya bebyggelsen ska fånga upp fasadmaterial och de stadsbyggnadsideal som föregick den 
bebyggelsestruktur som Dotegården och Smörkullegården byggdes från början. Lokalgatorna ska ha 
gröna inslag med hjälp av regnträdgårdar och intilliggande grönskande förgårdsmark och utformas på 
ett tydligt sätt för att öka tillgängligheten till och från området.  
 

Bakgrund 
Idag består Förbos bestånd av 344 lägenheter i Lindome centrum och är i behov av en omfattande 
renovering och upprustning. I samband med denna upprustning såg Förbo även möjligheten till att 
förtäta på de delar av sin mark som är obebyggda. 
 
Förbo AB inkom 2018-10-19 med en ansökan om planbesked för fastigheterna Annestorp 24:3, -24,4 
samt -4:25 i Lindome centrum. Planbeskedet omfattade Förbos mark inom området Dotegården och 
Smörkullegården och även en del av kommunens mark i norr. Området på kommunens mark 
beslutades att utgå på grund av natur- och rekreationssyften.   
 
Tidigt i projektet presenterade även Förbo sin idé om att skapa en aktivitetspark som kan fungera som 
en mötesplats samt besöksmål för de som bor inom och utanför Lindome.  
 
Under planarbetets gång visade även skolförvaltningen ett intresse att få med ett möjliggörande av en 
utbyggnad av Valås förskola inom detaljplanen. Kommunen ser ett behov av att utöka förskolan från 6 
till 8 avdelningar.  Förskolan ligger inom detaljplanen idag på fastigheten Annestorp 4:105 och idag 
begränsar detaljplanen en möjlig utbyggnad.   
 

Huvuddrag 
Dotegården och Smörkullegården är bostadsområden lokaliserade i Lindome centrum. Bebyggelsen är 
tidstypisk för 1960- och 1970-talets planeringsideal. Kvarteren är halvslutna och omringar idag en 
lugnare gård.  
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Området idag (inom den röda streckade linjen) där inringade områdena (svart ring) är markytor som förtätas med ny 
bebyggelse. Resterande renoveras. 

 
Förslaget medger bevarande av befintlig bostadsbebyggelse samt nybyggnation av bostadsbebyggelse 
i form av flerbostadshus och radhus. Viktigt är att det nya förslaget bygger på den befintliga strukturen 
om trafikseparering med kringbyggda gårdar, men även öppnar upp för fler entréer in till 
bostadsområdet och skapar nya stråk in och ut från området. Entréer och stråk kopplas an till 
huvudstråk så som Almåsgången och Lindome centrum. I Nordöstra delen av området så möjliggörs 
för en utbyggnad av Valås förskola. Där fler avdelningar, större tomt samt nya angöringar ska 
möjliggörs i detaljplanen. 
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Skiss över föreslagen bebyggelse (QPG Arkitekter) 
 
 
 
 
 
 

 
Skiss över föreslagen bebyggelse (QPG Arkitekter) 
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Plandata 
Läge 
Planområdet är beläget i Lindome centrum ca 12 kilometer från Mölndals innerstad. Direkt söder om 
planområdet går Almåsgången vilken kantas av verksamheter, Almåsskolan, idrottshallen Almåshallen 
samt en busstation. Öster om planområdet går Valåsvägen och bortom den ligger ett av Svenska 
kyrkans församlingshem. I nordväst gränsar planområdet till ett större naturområde. 
 
Planområdet omfattar fastigheterna Annestorp 4:105, Annestorp 24:3, Annestorp 24:4, Annestorp 
4:17, Annestorp 1:149 och Annestorp 4:79. Det avgränsas av Annestorp 1:149, Gastorp 2:281, 
Annestorp 24:2, Annestorp 24:32, Annestorp 4:79, Annestorp 4:79, Annestorp 4:88, Annestorp 4:89, 
Annestorp 4:90, Annestorp 4:99, Annestorp 4:100 och Annestorp 4:101.  
 

 

 

Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar ca 8 hektar. Fastigheterna Annestorp 24:3 och 24:4 är i privat ägo. Fastigheterna 
Annestorp 1:149, Annestorp 4:105, Annestorp 4:17 och Annestorp 4:79 är i kommunal ägo.  
 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen som är tillhörande planen.  

  

Ortofoto med ungefärlig plangräns 
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Tidigare ställningstaganden  
Behovsbedömning  
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34 § ska en behovsbedömning utgöra underlag för beslut om 
detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet skall en miljöbedömning 
göras, bl.a. genom att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas. 
En behovsbedömning för aktuellt planförslag finns framtagen 2020-12-04. Till grund för 
behovsbedömningen för aktuellt planförslag ligger en checklista avseende dess konsekvenser.  
 
Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och kommunen har där med bedömt att 
en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd 
med Länsstyrelsen 2021-01-11 och Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.   
 

Riksintressen 
Planområdet omfattar inga riksintresseområden enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. 
 

Översiktliga planer 
Området redovisas i översiktsplan 2006 som område med tätbebyggelse och som område för 
centrumförnyelse. Denna detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanen. För närvarande 
pågår arbetet att ta fram en ny översiktsplan. Den nya översiktsplanen var på granskning under våren 
2021 och i granskningsförslaget ingår planområdet i område för förtätning. 
 

Detaljplaner 
Befintlig detaljplan 
Befintlig detaljplan 14-LIN-2853 vann laga kraft 28 september 1973. Planen omfattar bostäder, 
allmänt ändamål (förskola/skola & församlingshem), garageändamål/parkering och park/gångstråk. 
Genomförandetiden har gått ut.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utklipp från gällande detaljplan över aktuellt planområde.  
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Vision Mölndal 2040  
Staden har tagit fram en gemensam framtidsbild som beskriver Mölndal, vilken reviderats och antagits 
av kommunfullmäktige i april 2022. Vision Mölndal 2040 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 2040:  
 
• En modig stad med tydlig historia  
• Mölndal förstärker Västsverige  
• En hållbar stad där vi växer och mår bra  
 
Denna detaljplan ligger i linje med stadens vision eftersom den bidrar till ett ökat bostadsbyggande i 
kollektivtrafiknära läge där service och teknisk infrastruktur finns att tillgå. Den bidrar också till att 
utveckla och bevara befintliga karaktärsskapande värden som finns i Lindome centrums 
bostadsbebyggelse. 
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Förutsättningar  
Mark och vegetation 
Topografi 
Planområdet befinner sig i en sluttning från norr till söder och är omringat av höjdpartier i form av 
trädbeväxta bergskullar. Bebyggelsen är byggd i de lägre partierna och har formats utifrån 
höjdpartierna.  
 
Området utgörs av mestadels bebyggd yta med bostäder samt hårdgjorda parkeringsytor, vägar och gc-
banor. Mellan bostäder och parkeringsytor finns mindre anlagda gräsytor med buskage samt ett 
område i nordöst som består av en gräs- och träbeklädd bergskulle. 
 

  

 
 
Områdets markyta varierar mellan ca +31 och +16. 
 
I nordvästra delen av området är marknivåerna varierande mellan ca +31 och +26. I den sydvästra 
delen av området varierar marknivåerna mellan ca +26 och +20. En lokal höjd finns i sydvästra delen 
av området där marknivån uppgår till ca +29.  
 
I nordöstra delen av området är marknivåerna varierande mellan ca +29 och +24. I de sydöstra delarna 
varierar marknivån mellan ca +25 och +16. 
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Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning anpassad för detaljplaneskedet har utförts av GEOS på uppdrag av 
Mölndals stad. 
 
 Generellt består jordlagren från markytan i huvudsak av:  
 

• Hårdgjord yta till ca 0,1 m djup.  

• Fyllning till ca 0–3,5 m djup.  

• Lera till ca 0–8 m djup.  

• Friktionsjord.  

• Berg.  
 

 
Grov bedömning av områden med lera (gult), friktionsjord (brun-orange) och berg (röd) 
 

Förorenad mark 
Det finns inga markföroreningar inom planområdet. 
 

Hydrogeologiska förhållanden 
Den fria grundvattenytan har korttidsobserverats i skruvborrhål vid tiden för fältundersökningarna 
(januari 2022). Variationer mellan ca 1,1 och 3 m under markytan har uppmätts. Grundvattenytan 
fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas lokalt av topografiska-, vegetations- 
och jordlagerförhållanden.  
 
Grundvattenytan bedöms generellt ligga ca 1 – 2 m under markytan och därunder bedöms 
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grundvattentrycket öka hydrostatiskt, d.v.s. trycket ökar ju mer vatten som finns ovanför.  
 
Radon 
Resultaten från mätning av gammastrålning på berg ger en relativt samlad bild där alla värden med 
god marginal underskrider angivna gränsvärden på 200 Bq/kg för högradonmark. Mätning i områden 
med mulljord ger ett mer varierade resultat med två värden som överskrider angivet gränsvärde på ca 
50 Bq/kg. I bägge fallen har mätning utförts i områden med fyllning täckt av mulljord i sydvästra 
delen av området. Förekomsten av materialet bedöms vara relativt begränsat, samtidigt som 
mätvärdena är marginellt högre än angivet gränsvärde. Marken i området klassificeras därför som 
normalradonmark. 
 
Bergras och blocknedfall 
Under nuvarande förutsättningar är bedömningen att de naturliga bergsslänter som gränsar till eller är 
belägna inom planområdet är stabila och det föreligger ingen risk för bergras eller blocknedfall. 
Potentiellt instabila block har dock identifierats i den sprängda skärningen längs med östra delen av 
Almåsgången, snett mitt emot Folktandvården. Två till tre block med en total storlek på ca 1 m3, 1,5–2 
m över omgivande mark. 
 
Stabilitet 
Stabiliteten är ur geoteknisk synvinkel tillfredsställande för befintliga förhållanden samt med 
lovpliktig fyllning och schakt (+- 0,5 m) inom planområdet. Annan last och schakt kan vara möjlig 
men behöver detaljstuderas. Släntlutning för ovan schakt förutsätts vara 1:2 eller flackare såvida inte 
geotekniker kontrollerat aktuell schakt. Vid fyllning och schaktning större än lovpliktiga fyllnader ska 
kontroll utföras för aktuell schakt. 
 
Sättningar 
Lovpliktiga uppfyllnader (+- 0,5 m) bedöms kunna utföras inom området utan att större sättningar 
uppstår. Endast små sättningar bedöms utvecklas inom området vid belastning upp till ca 20 kPa. Djup 
till fast botten eller berg inom bedöms variera mellan ca 0 och 8 m inom planområdet. 
 
Sammanfattning geotekniska konsekvenser 
Potentiellt instabila block i den sprängda skärningen längs östra förlängningen av Sagbrovägen 
avlägsnas lämpligen i samband med exploatering av området för att förhindra framtida utfall.  
I övrigt krävs inga specifika skyddsåtgärder i planen. Lovpliktig fyllning och schakt (-+ 0,5m) kan 
tillåtas ur både stabilitets- och sättningshänsyn. Mindre, ej sättningskänsliga byggnader bedöms kunna 
grundläggas via platta på mark. Tyngre och sättningskänsliga objekt bedöms kunna grundläggas på 
berg, plintar eller pålar.  
 
Organiskt material och andra ej tjänliga material ska avlägsnas innan grundläggningsarbeten utförs.  
I samband med detaljprojektering kommer grundläggning att behöva utredas vidare för respektive hus. 
Kompletterande geotekniska fält- och laboratorieundersökningar kan bli aktuellt. 
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Markmiljö 
En översiktlig markmiljöteknisk undersökning har genomförts av WSP i uppdrag av Mölndals stad. 
Den sammanvägda bedömningen av resultatet av undersökningen är att området generellt inte bedöms 
utgöra några hälso- eller spridningsrisker med avseende på nuvarande och planerad markanvändning. 
Mindre mängder av fyllnadsmaterialet kan dock behöva saneras i samband med byggnation av 
bostäder. Kompletterande provtagning och eventuell framtagning av platsspecifika mätbara åtgärdsmål 
rekommenderas i samband med projektering inför byggnation för att optimera eventuella 
efterbehandlingsåtgärder. 
 
Eftersom föroreningshalter över bakgrundshalt påvisats måste en anmälan om avhjälpandeåtgärds 
lämnas in till Miljöförvaltningen i Mölndal senast sex veckor innan planerad schaktstart. 
 

Fornlämningar, kulturhistoria och nuvarande bebyggelse 
Planområdet innehåller inga kända fornlämningar och är inte utpekat i Mölndals kulturmiljöprogram 
(2018). Däremot anser kommunen att området är kulturmiljöintressant på grund av sin unika 60- och 
70-tals bebyggelse med bland annat rundade trapphus och gårdar som är trafikseparerade med god 
utblick. Att ta hänsyn till gestaltning och struktur är viktigt inom framställning av denna detaljplan. 
 
Arkitekturhistoria 
Dotegården och Smörkullegården byggdes i miljonprogrammets slutskede. Husen har ett följsamt 
förhållande till terrängen och anpassas i läge och höjd efter landskapet. Där små förskjutningar 
mellan volymerna skapar dynamiska och tydliga rum. 
 
Genom avstämning med kommunens stadsantikvarie har det fastställts att bebyggelsen i Dotegården 
har en unik struktur och tidstypisk gestaltning. Dotegården och Smörkullegården är arkitektoniskt 
präglat av de planeringsprinciper som dominerade under 1960-och 70 talets stadsbyggnadsideal. 
Bebyggelsen är utformad utifrån SCAFT-principen med trafikseparering, där bilfria innergårdar 
omsluts av bostadshus. Området omges av gröna rekreationsytor och parkering sker utanför själva 
bostadsområdet. 
 
Husen är i dagsläget 2–3 våningar och dess utformning har unika särdrag i form av rundade 
utanpåliggande trapphus och horisontella markeringar i fasad. Färgskalan är idag beige eller orange 
med fönsterband i vitt och tydliga horisontala band i stenmaterial och plåt längs med byggnadens 
fasad. Entréerna är främst träbeklädda. Huskropparna är i form av lameller som är placerade i öst-
västlig eller nord-sydlig riktning. Huskropparna är placerade något förskjutet från varandra vilket 
skapar karaktäristiska rumsliga sekvenser på gårdarna. 
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Bebyggelsen idag 
 
 

Gårdsrummen idag 
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Service 
 
Skola och service 
Området är lokaliserat intill Lindome centrum och har goda närservicemöjligheter inkluderat matbutik, 
apotek, bibliotek, fritidsgård, mötesplats Lindome för äldre och yngre (Bioetage) och skola. 
 
Almåsskolan med årskurserna 4–9 ligger ca 50 meter söder om planområdet. Skolan har ca 480 elever. 
Ca 500 meter norr om planområdet ligger Valåsskolan som har årskurs Förskoleklass - 3. Direkt 
nordost om planområdet ligger Valås förskola som inom planen får utökat antal avdelningar. Öppen 
förskola finns hos Familjecentralen Fyrklövern precis intill planområdet och i Lindome 
församlingscentrum precis öster om planområdet. 
 
Näridrottsplats 
Direkt söder om Almåsskolan ligger en näridrottsplats riktad till barn i årskurs 4–9. Öster om 
Almåsskolan ligger Almåshallen som innehåller olika idrottsaktiviteter både inom och efter skoltid. 
Skolan har nära till Valås skolskog där de bedriver en del av undervisningen. 
 

    
Lindome centrum 
 
 

Sociala aspekter 

Multisport och skateramp 

Odling 

Lek 

Lek 

Lek 

Församlings-
centrum 

Almåsskolan 

Centrumverksamheter 

Pumptrackbana 
Lilla Valås 
naturområde 

Bioetage 

Cykelklubb 
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Upplåtelseformer och befolkning 
Området Dotegården och Smörkullegården innehåller lägenheter i flerbostadshus i form av hyresrätter. 
Runt om planområdet är merparten radhus- och villabebyggelse i form av äganderätt. Upprätthållande 
av hyresrätter inom Lindome centrum bedöms därmed vara viktigt för att bevara variation och 
blandning av bostadstyper i Lindome centrum.  
 
Inom Dotegården och Smörkullegården har ca 29% en högre utbildning (eftergymnasial utbildning). 
Andelen förvärvsarbetande ligger på ca 70 % inom området (2019). Medelålder för inflyttning är 28 år 
och ca 50% av de boende bor mer än 5 år i sin bostad inom Dotegården och Smörkullegården.  
 
Mötesplatser, lek och rekreation i närområdet 
Äppelparken intill Lindome centrum anses vara en mötesplats såväl som skolan, bibliotek, idrottshall 
och inte minst Bioetage som har mötesplats för äldre samt fritidsgård. Fritidsgården ska på sikt flytta 
över till Almåsskolans lokaler. Väster om planområdet finns Lindome Församlingscentrum. 
 
Området bedöms ha nära till rekreation och natur i form av Lilla Valås naturområde som ligger inom 
400 meter från planområdet. Inom det ligger Isaksmosses närströvområde som innehåller grillplatser, 
promenadstigar och utegym. 
 
Närmaste lekplats ligger inom bostadsområdet Dotegården och Smörkullegården och intill Lindome 
centrum ligger en aktivitetsyta som innehåller bland annat skateramp samt två multisportsplaner. Strax 
norr om planområdet finns också en cykelklubb samt en pumptrack-bana som är en typ av 
äventyrsbana för cyklister. 
 
Odlingslotter 
Inom planområdet finns det odlingslotter som kan nyttjas av såväl Förbos boende inom Dotegården 
och Smörkullegården som andra boende i närområdet. De ligger idag inom allmänplats.  
 
Bebyggelsestruktur 
Bebyggelsestrukturen är av SCAFT-princip och har tydligt avgränsade gårdsrum med god 
överblickbarhet och trafikseparation, vilket skapar trafiksäkra utemiljöer. 
 
Entréer i till bostadsområdet är idag mellan byggnaderna eller genom gångar under husen som syns ej 
tydligt från utsidan (markerade med orangea ringar nedan). Bostadsområdet uppfattas därför idag 
slutet och inte en naturlig väg att röra sig igenom om du ej bor inom området. Detta bidrar till en ökad 
känsla av otrygghet i området.  
 
Ett gångstråk leder genom området på allmänplats (se orangea pilar nedan), mellan Smörkullegården 
och Dotegården. Den planerade aktivitetsparken utgör en ny målpunkt vilket kommer stärka detta 
stråk. Genom att göra detta stråk tydligare och mer tillgängligt skapas mer rörelse genom området.    
 
Valås förskola består idag av en byggnad i en våning med en förskolegård som breder ut sig i sydväst 
och som angränsar till den gröna kullen av naturmark. 
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Dagens bebyggelsestruktur 
 

Närboendeundersökning 
Mellan mars – april 2021 hade de som bor och verkar i området möjlighet att svara på en digital 
undersökning. Syftet med undersökningen var att ta del av den kunskap och de upplevelser som finns 
gällande mest uppskattade, trygga och otrygga platser i eller nära planområdet. Resultatet har legat till 
grund för utformningen av den nya bebyggelsen och stadsmiljön. Resultatet bidrar också till hur 
Lindome centrum bör utvecklas, även utanför detta detaljplanearbete, och vilka kritiska platser som 
kan behöva extra omsorg i framtiden samt vilka insatser som behövs. 
 
Resultatet av närboendeundersökningen visar att många uppskattar områdets centralitet och närhet till 
serviceutbud, kollektivtrafik och attraktiva grönområden. Gårdarna upplevs övervägande som trygga, 
och möjligheten att träffa sina grannar är även en positiv aspekt. Resultatet av den digitala kartan visar 
dock att den allmänna platsen, parkeringsytor och de gårdsrum med koppling till Lindome centrum 
och Almåsgången i större utsträckning upplevs som otrygga. 
 
Nedskräpning, dålig sikt och ej omskött växtlighet är källor till otrygghet. Många ser ett stort behov av 
renovering och underhåll av den befintliga bebyggelsen och utemiljön, samt önskar bättre skötsel av 
dessa. Källor till otrygghet i området är kriminell aktivitet samt osäker motordriven trafik (moped och 
bil). Förslag på förbättringsåtgärder är bland annat kameror, polisnärvaro och bättre belysning. 
Sammanfattningen av den digitala närboendeunderökningen är bilagd detaljplanehandlingarna. 
 
 

Omslutna
gårdar 

Dotegården 

Smörkullegården 

Natur 

Förskolegård 

Entréer 

Entréer 

Entréer 
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Dagsljus 
Planområdet ligger insprängt mellan bergskullar i en terräng som sluttar från norr till söder. 
Bebyggelsestrukturen är i dagsläget förhållandevis låg, 2–3 våningar, och ljusförhållandena bedöms 
som goda. En ljusstudie har tagits fram för den nya detaljplanen som presenteras under kapitlet 
Detaljplanens innebörd och genomförande.  
 

Störningar 
Det trafikbuller som uppkommer kring planområdet kommer främst från Valåsvägen, Industrivägen, 
Sagobäcksvägen och Gamla Riksvägen. Inget tyder idag på att befintliga hus utsätts för störningar från 
trafikbuller. En bullerutredning har tagits fram för de nya husen se under Kapitlet Detaljplanens 
innebörd och genomförande.  
 
Farligt gods 
Det finns ingen farligtgodsled i närheten av planområdet. 

 

Trafik och tillgänglighet  
Kollektivtrafik 
Planområdet ligger inom 400 meter till kvartstrafik och bedöms ha goda kollektivtrafikförbindelser. 
Det ligger i nära anslutning till busshållplatserna i Lindome centrum. Här går ett flertal busslinjer med 
hög turtäthet. Planområdet ligger ca 500 meter från Lindome station där bland annat Västtågen och 
flera busslinjer avgår. Restid till både Mölndals innerstad och Kungsbacka station är under 10 minuter 
och till Göteborgs central under 20 minuter. 
 

 

Karta över kollektivtrafikhållplatser. 
 
 

Lindome centrum 
Busshållplatser 

Lindome station 
Tåg- och busshållplatser 
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Bil  
Planområdet är idag uppbyggt utifrån SCAFT-principen och därmed ett område med bilfria gårdar där 
parkering sker utanför området. Det är enkelt att ta sig till planområdet med bil. Planområdet ligger 
nära större vägar som leder via Lindomemotet till E6/E2 alternativt Gamla Riksvägen. Angöring till 
planområdet angörs via Industrivägen, Sagbrovägen eller Valåsvägen. Parkering finns intill antingen 
Sagbrovägen eller Valåsvägen idag.  
 
Barriärer 
Industrivägen kan uppfattas som en barriär och den trafikeras av både genomfartstrafik samt av trafik 
till verksamhetsområdet andra sidan Lindome centrum. Valåsvägen kan även den uppfattas som en 
barriär. Idag finns en gång- och cykelväg som via tunnel knyter an till området i öster. 
 
Gång och Cykel 
Gång- och cykelnätet är väl utbyggt runt planområdet och området är enkelt att angöra till fots eller via 
cykel. Ett gång- och cykelstråk (som inkluderar ett huvudcykelstråk) går via planområdet i väst-östlig 
riktning genom Almåsgången mot tågstationen samt busshållplatsen. Det går också cykelväg i en 
nord-sydlig riktning via Valåsvägen alternativt Sagbrovägen och fortsatt norr om planområdet. 
Det finns även en gångstig genom planområdet som ansluter till Valåsvägen.  
 

 
Grönt- lokalstråk för gång och cykel. Blått- huvudcykelväg som inkluderar gångväg. Grönstreckat - gångstig. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. En VA-, dagvatten och skyfallsutredning har utförts av 
Atkins på uppdrag av Mölndals stad som visar att vattenledningarna går främst från undercentralen till 
kulvertar förlagda mellan husen.  
 

Dagvatten 
Planområdet på ca 8 ha består idag av en befintlig byggnad för Valås förskola samt bostadsområdena 
Dotegården och Smörkullegården med tillhörande parkeringsytor samt befintligt parkeringshus med 
befintlig infartsväg från Smörkullegården. Fördröjningskravet på 20 mm enligt Mölndals stads 
dagvattenpolicy och det som ska fördröjas uppgår idag till totalt 613 m3, varav 525 m3 tillhör Förbos 
fastigheter för Smörkullegården och Dotegården och 57 m3 som tillhör Valås förskola.  
 
Inom kvartersmark finns dag-, vatten och spillvattenledningar. Samtliga innergårdar avvattnas mot 
befintliga dagvattenbrunnar.  
 

Skyfall 
Enligt den skyfallsutredning som tagits fram av Atkins (220525) så föreligger det risk för 
vattensamlingar inom planområdet i redan befintlig situation. Analyser för skyfall i framtagen 
utredning visar på viss problematik inom planområdet. Det föreligger risk för vattenansamlingar i 
Smörkullegården och Dotegården. Störst blir vattenansamlingarna i södra och norra delen av 
Dotegården och i den sydligaste delen av Smörkullegården.  
 
Förskoleområdet har inga större problem med vattenansamlingar i dagsläget.  
Valåsvägen sluttar söderut och blir en så kallad avrinningsväg där mycket dagvatten leds från områden 
belägna norr om planområdet. Vid en eventuell skyfallshändelse kommer Valåsvägen att vara 
oframkomlig. 
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Bilden representerar 
vattensamlingar i området. 
Det är tydligt att de yttre 
gårdarna av 
Smörkullegården och 
Dotegården blir mest 
påverkade av skyfall idag.  

 

Recipienter 
Dagvatten från planområdet rinner i både sydvästlig och sydöstlig riktning och har Kungsbackaån – 
Lillån till Finnebäcken som närmast klassificerad recipient sydöst och Lindomeån som är 
oklassificerad i sydväst. Lindomeån ansluter mot Kungsbackaån strax söder om planområdet.  
 

Avfall 
Inom planområdet finns det 4 miljöstationer som tillhör Förbos hyresgäster med hushållsnära 
sortering. Närmast ÅVC ligger inom industriområdet ca 300 meter från planområdet och Närmsta 
återvinningsstation är placerad vid Almåsgången.  Miljöstationerna angörs idag via Sagbrovägen 
Valåsvägen och Smörkullegatan.  
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Miljöstationer markerade med orange ring. 

Fjärrvärme/Fjärrkyla 
Ett befintligt fjärrvärmestråk löper genom området från norr till söder.  
 

Spillvatten 
Dotegården ansluts till det kommunala nätet för spill- och dagvatten längst i söder vid 
anslutningspunkt vid Sagbrovägen. Smörkullegården ansluter mot kommunala spill- och 
dagvattenledningar vid bil- och cykelvägen direkt söder om gården, med samma namn – 
Smörkullegården.  
 

El och tele 
Inom samtliga delar av planområdet finns befintlig el. Planområdet är anslutet till el och telenätet. 
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Detaljplanens innebörd och genomförande  
 

Bebyggelse  

 

Planförslag, illustrationsplan (QPG Arkitekter och Mölndals stad) 

 

Områdesstruktur 
Syftet är att detaljplanen både möjliggör för befintlig bebyggelse samt ny bebyggelse i form av 
förtätning av radhus och flerbostadshus samt en utökning av Valåsförskola från 6 avdelningar till 8 
avdelningar. 
 
Inom del A ämnas befintliga flerbostadshus rivas och byggas upp i 4–6 vån samt att radhus uppförs på 
den tidigare västra parkeringen om 2 våningar.  Inom del B rivs de 3 befintliga flerbostadshusen och 
det uppförs nya i 4–6 vån. I del C rivs 3 befintliga hus plus tidigare parkeringsdäck. Istället uppförs 4 
nya hus i 4–6 vån. I del D ämnas förskolan rivas och byggas upp på nytt med en större kapacitet i 2–3 
vån.  
 

Befintliga kulturhistoriska värden 
En samlad bedömning av områdets kulturhistoriska värden har resulterat i förutsättningar för den nya 
bebyggelsen, vilka är: 

• SCAFT-planering med bilfria gårdar, vilket innefattar flerbostadshusen. 

A 

B 

C

D
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• Bostadsbebyggelse i form av lameller är placerade i nord-sydlig eller öst-västlig riktning och 
ska så fortsätta. 

• Byggnadskropparnas förskjutna placering skapar rumsliga sekvenser inom gårdsrummen. 
• Bebyggelsens placering och skala ska fortsatt vara anpassad till terrängen och 

ljusförhållanden. 
• Befintliga trapphus har säregen utformning vilket har stor inverkan på gårdsrummens karaktär. 

Viktiga element som ska bevaras eller förstärkas under renovering samt harmonisera med vid 
nybygge.  

• Tydliga entréer från gårdarna. 
• Befintliga hus har flacka sadeltak. Sadeltak är därmed en takform som ska bevaras i såväl 

befintlig samt innefatta ny bebyggelse. 
• Fasadmaterial i beständiga material, som sten och tegel. Färgskalan bottnar i en varm och ljus 

naturton, som sand till brungrå. För radhusen som relaterar till villabebyggelsen är materialen 
mjukare, som trä i olika variationer. 

 

Vision och arkitektonisk idé  

Nya flerbostadshus 
Bostadsgårdarna från 70-talet kompletteras med en ny årsring i och med planens genomförande. Den 
nya bebyggelsen är placerad så att bostadskvarterens högre hus blir riktmärken och 
orienteringspunkter både inom och utanför området. Tillkommande bebyggelse inom planområdet ska 
tydligt relatera till befintliga hus, gårdar och omgivning. Den skall stärka stadsdelens koppling till 
omkringliggande områden och underlätta kontakter och vara inbjudande. Bostadsgårdarna blir öppna 
och välkomnande, vilket görs genom tydligare stråk och ökad möjlighet att röra sig mellan 
byggnadskropparna på fler ställen. Husen är organiserade så att utomstående bjuds in att passera 
genom området på ett enkelt sätt, där husen tidigare slöt sig som mest är det nu öppet, luftigt och 
inbjudande. Gårdarna omges av häckar och färgskalan minner om den ursprungliga bebyggelsens 
naturfärger. 
 
De tillkommande husens karaktär skall ta avstamp i den befintliga och bearbetade husgestaltningen 
och samtidigt komplettera och förstärka de kvaliteter som finns i Dotegården och Smörkullegården, en 
självklar årsring med egen identitet. Material och färgskala minner om originalhusen – ljusa 
naturfärger i tegel med tydligt accentuerade plåtdetaljer och band. Det nya huset mot Almåsgången har 
en publik bottenvåning, denna ges en tydlig offentlig karaktär där ett par entréer mot den allmänna 
platsen skapar både flexibilitet i användning av lokalen samt en tydlig publik karaktär. 
 
 



27 
 

 
Illustrationsplan, nya flerbostadshus inom röd markering. 
 

 
Visionsbild för byggnad med lokaler mot Almåsgången, nya flerbostadshus (Liljewall Arkitekter) 
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Renovering av befintligt bestånd 
Den ursprungliga bebyggelsen renoveras varsamt med utgångspunkt i områdets gestaltningsmässiga 
och planmässiga grundkvalitéer. 
 

 
Illustrationsplan, renovering av befintligt bestånd inom röd markering. 
 

 
Visionsbild för renoverade hus (Liljewall Arkitekter) 
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Radhus 
Som komplement till flerbostadsbebyggelsen planeras två längor med radhus mot villabebyggelsen 
längs med Sagbrovägen. Skalan på dessa hus syftar till att agera länk mellan villabebyggelsens 
karaktär och skala. Radhusens utomhusmiljö består av gemensam gård, semiprivat förträdgårdsmark 
och privat uteplats.  
 

  
Illustrationsplan, nya radhus inom röd markering. 

 
Entré sydväst med vy över radhus och nya flerbostadshus (QPG Arkitekter) 

Grundläggande principer för gestaltning 
• Knyta an till befintlig bebyggelse i struktur, färg och utformning 
• Låta ny bebyggelse harmoniera med befintlig bebyggelse genom skala och fasadfärg. 
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• De horisontella banden i den befintliga bebyggelsen ska markeras även i renoverad och ny 
bebyggelse. 

• Entréer och trapphus ska vara transparenta och vara upplysta för att skapa trygghet. 
• De stråk som leder in till bostadsområdet ska genom den nya bebyggelsen stärkas och 

förtydligas. Detta görs för att skapa siktlinjer som uppfattas som trygga samt för att livet på 
gården synliggörs vilket också medför en känsla av trygghet då människor är i rörelse. 

• De renoverade balkongerna ljusas upp genom ljusa fasadmaterial som t.ex. perforerat glas. 
 

Takkupor, hisschakt och fläktrum 
Takkupor och hisschakt har en begränsning inom detaljplanen. Syftet är att bebyggelsen ej ska 
upplevas som högre än vad den är. Takkupor och hisschakt ska kläs in i takmaterial eller utformas så 
att de uppfattas som en del av taket och ej en del av fasaden. 
 
De nya fläktrummen som installeras i den renoverade bebyggelsen ska sticka upp i minsta möjliga 
mån och bilda harmoni med taket genom att taklutning och material överensstämmer med det 
befintliga takets form och gestaltning. 
 
De nya husen som är placerade i kvarterens skansar har sadeltak med brantare vinkel än befintliga hus, 
möjlighet till burspråk ger utrymme för teknik och bostäder på vindar. 
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Principsektioner för renoverade befintliga hus med fläktrum 

   
Principsektioner nya hus 
 

 
Referensexempel för nybyggda hus i Landvetter (Robin Lundin Photgraphy)  
 

Fasader och entréer 
För att gestalta bebyggelsen utifrån befintlig karaktär så ska fasadens horisontella band markeras i 
såväl renoverad som ny bebyggelse. Fasadindelning ska göras i tydliga riktningar, genom exempelvis 
horisontella band, sammanhängande fönstermotiv, fasadfält med olika materialverkan eller som 
konstraternande vertikal indelning med genomgående kontinuerliga burspråk och trapphusmotiv.  
 
Flerbostadshusen med invändigt trapphus har en tydlig horisontalitet i fasadernas utseende och 
disposition. Fasaden mot gården har indragna balkonger och indragna balkonger och uteplatser. Även 
detta skapar en livskillnad och ett spel med siktdjup som är värdefullt för upplevelsen av fasaden i 
gårdsrummet. 
 
Den befintliga bebyggelsens färgskala är sand- och jordtoner. Inom renoveringsprojektet plockas 
sandtoner och stenmaterial upp och omtolkas till sandgult skärmtegel. En stor omsorg läggs på 
gestaltning av fönsterband, fönsterramar och horisontella fält – dessa utförs i plåt. De cirkulära 
trapphusen behåller sin volym och sin form men de täta kassetterna glasas upp delvis och montaget 
utförs tätt. För ökad prestanda i husen planeras nya fläktrum på tak. 
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Från stenskiva i original till skärmtegel i renoveringsprojektet och murtegel i nyproduktion. (QPG 
Arkitekter) 
 
Radhusen är planerade i två våningar med sadeltak för att möta den befintliga villabebyggelsen. De 
har träfasad. De har enskilda uteplatser mot väst och entré till gemensam gård mot öst. De planeras 
med en tydlig skillnad mellan gård och förträdgårdsmark.  

 
Sektionsritning radhus 
 

Andel lägenheter 
Andelen bostäder ökar från ca 344 lägenheter till att utökas till ca 460 lägenheter och resulterar i totalt 
ca 35000 BTA.  
 

Boendeformer 
Såväl de renoverade befintliga bostäderna, de nya flerbostadshusen samt den nya radhusbebyggelsen 
planeras vara hyresrätter. Förbo upplåter även 6–8 lägenheter i form av LSS boenden inom 
detaljplanen. 
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Intentionerna med planbestämmelserna gällande bebyggelsen 
 
Nedan beskrivs intentionerna med planbestämmelserna gällande bebyggelsen:    
 
 
  
s1 
 
 
 
 
s2 
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   8 
 
 
  h1 
  
 
 
 
h2 
 
n1 
 
 
m1 
 
 
 
 

 
Centrumverksamheter endast i bottenplan. Användningen Centrum används 
för områden med kombinationer av olika verksamheter som handel, service, 
tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor och andra jämförliga verksamheter 
som behöver ligga centralt eller vara lätta att nå. 
 
Komplementbyggnader medges om max 30 kvadratmeter och 3 meters höjd 
inom korsmarkerat område. Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för mindre 
bodar eller dylikt inom gårdsmiljön. 
 
Högsta tillåtna nockhöjd är XX meter över nollplanet. Den högsta höjden är 
avsedd för tillkommande bostadshus för att inrymma hus om 6 våningar med 
möjliggörande för sadeltak. Höjderna är anpassade för att rymma från 3-6 
våningar i området. 
 
Högsta tillåtna nockhöjd är 8 meter inom de byggrätter som är avsedda för 
radhus. 
 
Högsta nockhöjd är 3,7 meter. Bestämmelsen syftar till att möjliggöra och 
begränsa uppförandet av parkeringshus/carports till en maximal höjd om 3,7 
meter.  
 
 
Högsta nockhöjd är 4,0 meter. Bestämmelsen syftar till att begränsa 
bestämmelsen parkering så att maximalt ett parkeringsdäck kan uppföras.  
 
Markparkering får ej uppföras. Bestämmelsen syftar till att reglera på vilka 
platser markparkering är möjligt att uppföra. 
 
Bullerskydd ska uppföras i den mån det behövs för att gällande riktvärden för 
buller vid förskolegård ska kunna efterlevas. Åtgärden kan ske i form av 
bullerplank eller uppförande av komplementbyggnad. Åtgärden säkerställer att 
bullerskydd uppförs mot Valåsvägen. Går det att lösa bullerfrågan med hjälp 
av komplementbyggnad som exempelvis leksaksförråd eller dylikt så 
uppmuntras det. Bestämmelsen avser att möjliggöra för fler alternativ en 
enbart plank för att lösa bullerfrågan 
 

O1 

 

 
O2 

För att skapa ett sadeltak regleras takvinkel med ett intervall mellan en minsta 
vinkel om 30 grader.  
 
Minsta takvinkel för huvudbyggnad är 14 grader. Denna bestämmelse syftar 
till att bevara takens utformning på de befintliga byggnaderna.  

 
f1 

 

 
Endast radhus. Bestämmelsen säkerställer att det endast kan uppföras radhus 
mot Sagbrovägen.  
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f4 

 
f5 
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f7 
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f9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b1 
 
 
 
 
b2 
 
 
 
 
 
b3 

 
Uppstickande hisschakt ska utföras i samma kulör som hustak och ska 
utformas så att de uppfattas som en del av taklandskapet och skiljer sig tydligt 
från fasaden. Bestämmelsen syftar till att hisstopparna ska smälta in i 
taklandskapet och inte uppfattas som ytterligare en våning.  
 
Takkupor får uppföras till maximalt en tredjedel av takfotens längd. 
 
Takkupor ska vara indragna från fasadliv med minst 0,5 meter. 
 
Utöver gällande nockhöjd får fläktrum uppföras om 40 kvadratmeter BYA 
med en maximal taklutning om 14 grader. Bestämmelsen syftar till att tillåta 
fläktrum som gör en så liten påverkan som möjligt i det befintliga 
taklandskapet.  
 
Bottenvåning ska vara suterrängvåning. Bestämmelsen säkerställer att 
byggnaden anpassar sig efter omgivande terräng och att marken inte ska 
schaktas ur i större utsträckning. 
 
Friggebod får ej uppföras. Bestämmelsen syftar till att förhindra friggebodar 
på radhustomterna då tomterna är små och ska uppfattas sammanhängande i 
sitt uppförande.  
 
Vind får ej inredas. Bestämmelsen säkerställer att befintliga byggnader ska 
bevara sin ursprungliga form och inte möjliggöra för vindar inredda för 
bostäder. 
 
Vind får inredas för bostadsändamål. Syftet är att möjliggöra för bostäder i 
vindsvåning i tillkommande byggrätter.  
 
Utanpåliggande hissar får ej uppföras. Bestämmelsen syftar till att bevara ett 
rent intryck av fasader i bostadasområdet samt bevara dess karaktär.  
 
Färg på fasad och exteriöra detaljer ska harmonisera med ursprungliga 
byggnader inom planområdet samt stärka de element som är karaktäriserande i 
den befintliga bebyggelsen. Bestämmelsen ämnar bevara originalmiljön så 
mycket som möjligt för de befintliga husen i området.   
 
 
Minst 25% av marken ska vara av genomsläpplig vegetation. Bestämmelsen 
syftar till att säkra att innegårdarna ska vara gröna och omfattas av vegetation 
som kan hantera dagvattnet i området. Bestämmelsen möjliggör att 
regnträdgårdar, växtbäddar, gräs-svackdiken och skelettjord eller liknande kan 
uppföras i området.  
 
Inom användningsområdet ska minst 50% bestå av vegetation eller ytor som 
möjliggör för infiltration av dagvatten. Bestämmelsens syfte är att säkra att 
förskolegården inte blir en stor asfalterad yta. Den säkrar att marken kommer 
kunna infiltrera dagvatten inom området med ytor som kan bestå av 
vegetation, grusade ytor eller liknande.  
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b4 
 
 
 
 
e1 e2 

 
 
 
 
k1 
 
 
 

Lägsta färdiggolvhöjd ska vara minst 25 cm över intilligande marknivå. Detta 
är en bestämmelse för de nya byggrätter som möjliggörs. Syftet är att anpassa 
sig efter framtida skyfall och undvika eventuella översvämningar i uppförda 
lägenheter. 
 
Anläggning för sophämtning får uppföras. Bestämmelsen möjliggör att 
anläggningar för sophämtning möjliggörs på utpekade platser som omfattas av 
prickmark.  
 
Källare får ej inredas för bostadsändamål. Bestämmelsen säkrar att källare 
används för sitt ursprungliga syfte. 
 
 
Största byggnadsarea är 1200 m2. Största bruttoarea är 3100 m2. Detta syftar 
till att reglera storleken på förskolans byggnad så att förskolebarnen får 
tillräckligt med vistelseyta utomhus om minst 35m2/barn. 
 
 
Vid renovering ska fasadmaterial och exteriöra detaljer harmonisera med 
originaluppförande. Detta är en bestämmelse som syftar till att anpassa 
tillkommande bebyggelse till sin omgivande miljö så samspelet mellan 
gammalt och nytt blir tydlig i färgskalaor och horisontella detaljer.  

 

 

Tillgänglighet och service 
Tillgänglighet till service ökar genom att förtätningen sker i anslutning till Lindome centrum där det 
finns ett utbud av mindre servicebutiker, matbutik, gym och kommunal service m.m. Även aktiviteten 
kring Lindome centrum bedöms öka genom nya bostäder.  
 
Byggnadernas tillgänglighet säkerställs genom att entréerna öppnas upp och blir framför allt tydligare 
mot Almåsgången i det sydvästra läget. I den östra delen så kommer huset som ersätter 
parkeringsdäcket möta Valåsgången och också skapa en tydligare entré av bebyggelse intill Lindome 
centrum.  
 

Trafik och parkering 

Bil- och fordonstrafik 
En trafik-och parkeringsutredning har tagits fram inom ramen för detaljplanen. De tillkommande 
bostäderna visar på en ökad trafikbelastning om ca 23 bilar i maxtimmen för det angränsande vägnätet. 
Uppskattningsvis så fördelas trafiken ut på de intilliggande vägnäten vid Sagbrovägen och 
Valåsvägen. Bedömningen är att fördelningen sker efter fördelningen av antalet parkeringsplatser som 
finns i respektive del av planområdet dvs parkeringen i öster är något mindre och därav något mindre 
trafik på Valåsvägen i jämförelse med Sagbrovägen i öster som har en större parkeringsplats. 
 
Befintlig trafik har räknats upp för att motsvara ett scenario för 2045 och trafiken från de 
tillkommande bostäderna har adderats för att skapa ett värsta scenario.  
 
Industrivägen bedöms utgöra den huvudsakliga uppsamlingsgatan till området. Merparten av framtida 
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tillkommande trafik bedöms ansluta Industrivägen via de två cirkulationerna vid 
Sagbrovägen/Industrivägen och Valåsvägen/Industrivägen. Och det är främst i dessa punkter som 
framkomligheten skulle kunna påverkas. Kapaciteten i cirkulationer är förutom mängden trafik 
beroende av svängfördelningen från samtliga anslutande vägar. 

 

Utklipp ur trafikutredningen. Huvudvägar till planområdets parkeringar, trafikberäkningspunkter markerade 
med blått streck samt de mest påverkade cirkulationerna. 

 

Förslag gällande trafik inom och till planområdet. 
Eftersom mer människor kommer att flöda in och ut genom området genom den nya exploateringen så 
har fokus i trafikutredningen varit trafiksäkerheten. De som bor och rör sig kring bostadsområdet 
behöver kunna ta sig trafiksäkert till de olika målpunkterna som finns i Lindome centrum som t.ex. 
skola, service och kollektivtrafik. Fokus i trafikförslagen är därför på att höja trafiksäkerheten genom 
förbättrade gc-överfarter, utökade gångvägar samt gc-stråk. Vidare har det också utretts att 
avfallshanteringen med sopbil ska kunna ske på ett hållbart vis genom området.  
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Sagbrovägen väst 
Sagbrovägen föreslås utökas med en två meter bred intilliggande gångbana. Gångbanan föreslås 
placeras mellan vägen och framtida radhus och avslutas vid utfarten till planens större parkeringsyta. 
Sagbrovägen kommer smalnas av utmed gångbanan till en bredd på 5,5 meter, vilket tillåter möte 
mellan personbil och typfordon LBn utmed raksträckor. Bredden är den samma som idag återfinns 
söder om korsningen med Almåsgången och fram till Sagbäcksvägen varför det bedöms som logiskt 
att fortsätta den bredden även norrut. Två nya övergångställen föreslås över Sagbrovägen för att knyta 
an området mot befintlig gång- och cykelstråk mot tågstationen. Befintligt övergångställe vid 
Almåsgångens korsning över Sagbrovägen anpassas mot Sagbrovägens nya utformning och bredd. 
Förslagen är principförslag för området och detta kommer att fördjupas vidare i projekteringen av 
gatorna i genomförandeskedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principsektion och principtrafikförslag för gångväg längs med Sagbrovägen samt två nya övergångställen 

 

 

 

 

 

 

Sektion A 
Idag 5,5 m bred 
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Ut-och infart Sagbrovägen- Dotegården 
I och med renovering och ombyggnation samt tillskott av radhusfastigheter så kommer den tidigare 
gångvägen mellan de privata fastigheterna och Förbos parkering i väster (se bild) bli en kombinerad 
gångväg samt in- och utfart för både trafik. Trafiken går till och från parkeringen samt för gående från 
och till från radhusbebyggelsen samt flerbostäderna i området. Denna gata ska även kunna hantera 
avfallstransport samt räddningstjänst.  
 
Gatan breddas och ett avvisat område i norra delen avsätts för gångtrafikanter gatan avslutas med ett 
övergånställe som anknyter till befintlig gångväg väster om Sagbrovägen. Nedan visas princip för 
föreslagen utformning av gatan samt möjliga körspår för avfallsbil av typen LBn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körspår för sopbil av LBn-typ 

Ny gata med gångväg (2 meter bred) i väst-östlig riktning 
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Valåsvägen öst 

När Förbos förtätar i östra delen av området utvidgas bostadsområdet och det befintliga 
huvudcykelstråket föreslås flyttas ut längs med Valåsvägen. I och med nybyggnationen i öster så kan 
en gårdsmiljö som delvis är körbar, genom markmaterial som både är körbara samt skapar en lummig 
gårdskänsla, skapas. Denna del bostadsdel blir lugnare och det snabbare gång- och huvudcykelstråket 
flyttas med fördel ut längs med Valåsvägen. Den nyplacerade gång- och cykelvägen föreslås vara 4 
meter bred i likhet med som befintlig gång- och cykelbana. Den ansluter sedan utanför Valås förskola 
vid korsningen med Annestorpsvägen (se bild nedan). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gång -och cykelväg längs med Valåsvägen ink. en 2,5 meter bred grönyta(svackdike)intill Valåsvägen.  

Infarter i östra delen 

Norr om den nya bebyggelsen i öster planeras en ny infart till bostadsområdet och den nya parkeringen 
norr om den nya bebyggelsen i östra delen (se bild ovan). Gång och cykelpassagen föreslås här vara 
upphöjd för att säkerställa låga hastigheter och uppmärksamma trafikanter om det genomgående gång- 
och cykelstråket innan passage.  Här redovisas även körspår för avfallshantering då miljöstationen 
placeras i anslutning till den nya parkeringen. Avsikten är att avfallsbilen gör en backvändning för att 
ej köra in på den ”körbara” gårdsytan.  

Sektion C 

C 
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Körspår LBn sydöstra delen 

Ny överfart österut 

För att ombesörja de nya gång och cykelflöden samt förbättra gc-kopplingarna till och från Lindome 
centrum så föreslås även en ny upphöjd passage över Valåsvägen mot Lindome. Denna knyter an till 
befintlig passage över Annestorpsvägen och befintligt gång- och cykelstråk strax söder om 
Annestorpsvägen.  

Gång- och cykelvägen mot Lindome centrum föreslås ledas via en passage över gatan 
Smökullegården, som går i väst-östlig riktning, och vidare förbi Lindome centrums busshållplats. 

 

 

 

 

 

 

 

Valås förskola trafik 

Angöring till Valås förskola sker norr om byggnaden från Granitvägen, i nära anslutning till 
Valåsvägen. Enligt förslaget så kommer förskolans angöring kombineras med infart till intilliggande 
anläggning (Mölndal Energi). De olika ytorna kan här förtydligas med hjälp av ytskikt.  

Besöksparkering samt plats för angöring av leveranser placeras norr om förskolan i anslutning till 
infarten. Fordon för leverans och sophantering kan köra ut via en utfart direkt på Valåsvägen, medan 
andra bilar vänder och kör ut samma väg som de körde in via Granitvägen. Utfart mot Valåsvägen bör 
utformas nedtonat och med god sikt. Gräsremsan mellan gång & cykelväg och köryta förses med 
gräsarmering för att möjliggöra utfart. 

Det nya förslaget innebär en förlängning av befintlig gång- och cykelbana väster ut, förbi infarten till 
förskolan, för att koppla samman denna till befintligt gång-och cykelstråk längs Granitvägen och 
Sagbrovägen. 

Fortsättning 
gc-stråk 
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Den naturstig som idag går väster om förskolans fastighet bevaras och fortsätter att gå via del av 
fastigheten Annestorp 4:82 (Mölndal Energi) för att få en bättre och mer tillgänglig anslutning till 
gångstråket läng Granitvägen. Den del av marken där stigen går över Mölndals energis fastighet 
kommer att övergå till staden. 

 

 

Parkering 
En trafik- och mobilitetsutredning har tagits fram av WSP på uppdrag av Mölndals stad.  
Den sammanfattade bedömningen är att planområdets lokalisering inom zon 3 motiverar det lägsta 
bilparkeringstalet inom spannet. I jämförelse med andra delar av zon 3 har området ett mycket bra läge 
när det gäller kommunikationer och serviceutbud. Tack vara närheten till Lindome centrum och 
Lindome station inom 400 meter samt busshållplats intill centrum och vidare anknytning till 
huvudcykelnätet är tillgängligheten med hållbara trafikslag bättre än i nästan alla andra delar av zon 3. 
Cykelparkeringstalet borde däremot ligga inom det högre spannet, eftersom Lindome station och 
många rekreationsmål nås mer komfortabelt via cykel än via gång 
 
Möjligheter till samnyttjande för boende bedöms i detta projekt vara små eftersom alla 
parkeringsnyttjare är boende med liknande behov. Enligt parkeringspolicyns beläggningsgradstabell 
gäller en antagen beläggning av 90% för bostäder vid alla tidpunkter förutsatt att inga platser 
reserveras. Bilparkeringsbehovet sänks därför med 10% i steg 3 till 6,3+0,6 platser/1000 m2 BTA för 
flerbostadshusen och 1,35+0,2 platser/bostad för radhusen.   
 
Totalt beräknas det krävas 258 bilparkeringsplatser, varav 6 platser för rörelsehindrade. Utöver 
bilparkeringsplatser beräknas 19 parkeringsplatser för motorcykel krävas tillsammans med 1231 
cykelparkeringsplatser. Förbo kommer ha ett system där de boende får köpa sig rätt till en 
parkeringsplats inom parkeringsplatserna i planområdet.  
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Parkering inom planområdet 

 

Valås förskola parkering 

Förskolan har ett behov av totalt 37 parkeringsplatser, där 24 är för personal och 13 är för besök 
(hämta/lämna). Behovet är beräknat utifrån Mölndals parkeringspolicy. Besöksparkering löses inom 
förskolans fastighet, norr om förskolebyggnaden. Personalparkering löses på annan fastighet genom 
avtal med Förbo.  

Behov för cykelparkering är enligt Mölndals stads parkeringspolicy 44–66 platser. I förslaget finns 44 
platser redovisade inom fastighet. 

 
Förskoleparkering 
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Risk från farligt gods  

Planområdet påverkas inte av transportled för farligt gods. 

 

Friytor  
Det finns gott om friyta och inom planområdet. Det område som inom detaljplanen har bestämmelsen 
NATUR innefattar en träd- och gräsbeväxt kulle och slänt som som uppmuntrar till lek och utevistelse. 
Planförslaget möjliggör för ett bevarande av de befintliga kolonilotterna inom området. Bestämmelsen 
”Park” möjliggör också för en så kallad aktivitetspark som exploatören önskar bygga. Den kan 
uppföras både inom bestämmelsen park samt inom kvartersmarken och kan uppföras med enskilt 
huvudmannaskap. Tanken med aktivitetsparken är att ge något extra till området, skapa liv och rörelse 
samt figurera som ett besöksmål för boende och i och omkring Lindome och Mölndal.  
 
Aktivitetsparken ligger i norra delen av planområdet, nordväst om höjden inom befintligt naturområde. 
Parken syftar till att erbjuda boenden i området flertalet olika aktiviteter för att kunna erbjuda något 
för barn i olika åldrar med aktiviteter som odling, linbana, lekhus, pumptrack-bana och hinderbanor. 
Aktivitetsparken förvaltas av Förbo men marken ägs av kommunen.  
 
Bostadsgårdarna innehåller både lekplatser och platser för vila. I övrigt bedöms det finnas gott om 
lekplatser och rekreationsytor inom och intill planområdet området. 
 
Allé 
Inom planområdet finns en allé som är biotopskyddad. För att säkerställa att denna bevaras har 
detaljplanen försetts med prickmark.  
 

 
Allé längs med gatan Smörkullegården 

ALLÈ 
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Exploatörens principskiss över utbredningen av aktivitetsparken.  
 
Valås förskola friytor 
Enligt utökad fastighetsgräns uppmäter förskolans utemiljö ca 5040 m2, vilket innebär 35 m2 
friyta/barn. Detta uppfyller staden ramprogram som antagits av kommunstyrelsen. Det finns även goda 
möjligheter att använda intilliggande naturmark som sekundära vistelseytor.  
 

PLANERAD 
AKTIVITETSPARK 
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Friytor Valås förskola 
 
 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Vid exploatering inom planområdet behöver dagvatten och VA-försörjning säkerställas. Dagvatten har 
som utgångspunkt att hanteras enligt Mölndal stads dagvattenpolicy. Inom planområdet i öster, 
nordöst finns ett antal befintliga VA-ledningar, som förväntas ligga kvar i befintliga läge och 
kommer att säkerställas via U-område. Flertalet brandposter finns i närhet till planområdet. 
 
För anslutning till VA-nätet så behöver befintliga serviser kompletteras. För radhusen föreslås ny 
servis för mot Sagbrovägen. För ett hus behövs troligen tryckavlopp för att ansluta till interna 
ledningar inom fastigheten. För självfallsledningar föreslås en tillkommande servis mot 
Smörkullegången. Tillgång samt möjliga anslutningspunkter för vatten och spillvatten undersöks och 
redovisas i dagvatten och VA utredningen (Atkins, 20220525).  
 

Dagvatten 
Enligt Mölndals stads riktlinjer för dagvattenhantering ska dagvattenanläggningarna 
dimensioneras för att kunna fördröja 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor. Föroreningsanalys 
ska göras för att jämföra med målvärden från Mölndals stads dagvattenpolicy och bedöma 
miljöpåverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) för recipienten Kungsbackaån. 
 
Befintliga VA-ledningar har erhållits från både Mölndals stad samt fastighetsägaren Förbo. 
Ledningar inom kvartersmark samt var befintliga anslutningar sker till det kommunala systemet. 
Inom kvartersmark finns dag-, vatten- och spillvattenledningar. Samtliga innergårdar avvattnas 
idag mot befintliga dagvattenbrunnar. Vattenledningarna går dock främst från undercentralen till 
kulvertar förlagda mellan husen. Kommunala VA-ledningar redovisas ej på grund av sekretesskäl.  
 
Enligt dagvattenutredningen så har utgångspunkten varit att föreslagna dagvattenlösningar har ska 
ske så lokalt och ytligt som möjligt. Takvatten från nya byggnader föreslås ledas till öppna 
dagvattenanläggningar i den mån det är möjligt. Några exempel på förslag är nedsänkta växtbäddar, 
torrdammar, skelettjord samt infiltrationsdiken. Om det visar sig ej gångbart kan fördröjning ske i 
magasin, till exempel dagvattenkassetter.  
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I framtagen ”VA-, Dagvatten- och Skyfallsutredning Detaljplan Annsestorp 24:3 m.fl.” finns flertalet 
exempel och förslag på hur dagvatten ska omhändertas inom respektive delområde  
 
Kvartersmark 
En kombination av lösningar föreslås för planområdet, där de mest förorenade ytorna som 
parkeringsplatser föreslås ledas till gröna lösningar som växtbäddar och trädplanteringar med 
skelettjord. För innegårdar kan enklare rening som torrdamm användas. För befintliga hus krävs 
endast fördröjning, vilket kan göras med magasin kopplat till befintligt ledningsnät. Vid 
detaljprojekteringsskede är det därför viktigt att säkerställa att dämning bakåt ej påverkar befintlig 
dränering eller eventuella källarbrunnar när man kopplar på befintligt ledningsnät.  
Fördröjning kan även ske i andra typer av lösningar, som öppna och ytliga dagvattenlösningar likt 
på övriga delar av fastigheten. Detta så länge erforderlig fördröjningsvolym uppnås. 
 (se exempelbild nedan).  

 
Exempel på fördröjningsåtgärder inom området i väster 
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Allmänplatsmark 
För ny gång- och cykelbana längst Sagbrovägen föreslås nytt makadamdike. För ny gång- och 
cykelbana vid Valåsvägen föreslås svackdike/gräsdike för hantering av tillkommande 
dagvattenflöden.  
 

 
 
Exempel på dagvattenhantering på allmänplats 
 
Föroreningar 
Föroreningsanalysens resultat indikerar att detaljplanen ej kommer att medföra risk att MKN för 
Kungsbackaån påverkas negativt med föreslagna åtgärder för rening. Vissa delar av planområdet 
kommer i stort sett lämnas oförändrat men dagvatten ska fortfarande hantera utifrån de krav som 
ställs på dagvattenhantering och fördröjning från Mölndals stad. Dock kan enklare rening 
appliceras för dessa delar då de nästan uteslutande består av tak och innergårdar.  
 

Skyfall 
Enligt den skyfallsutredning som tagits fram av Atkins (220525) så föreligger det risk för 
vattensamlingar inom planområdet redan i befintlig situation. För framtida utformning så påverkar 
de något kortare huskropparna i planområdets nordvästra del att mer vatten flödar in i området. I 
planområdets östra del blir dock situationen bättre då vatten lättare kan avledas mot skyfallsled. 
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Bilden representerar avrinningsvägar och lågpunkter för framtida scenario. Om- och tillbyggnader är markerade i rött. 
 

Skyfallsleder 
Höjdsättningen för färdig golvhöjd gällande byggnadskropparna justeras utifrån föreslagen 
höjdsättning i utredningen. I utredningen så föreslås det att även att överflödigt vattnet bör avledas 
till lämpliga skyfallsleder. Exempel på skyfallsleder är Sagbrovägen och Valåsvägen. Här bör 
höjdsättningen i kommande projektering reglera så att vattnet flödar i denna riktning. En 
rekommendation som gjorts i utredningen är att Framtida höjdsättning på marken bör följa 
Svenskt vatten generella principer, se Figur 43. Marken bör falla från fasadliv i minst 1:20 i ca tre 
meter för att säkerställa avledning från husen och säkra upp mot översvämning på de ställen där 
vattnet ska ledas mot föreslagen skyfallsled. Valåsvägen kommer under en skyfallshändelse vara 
oframkomlig på grund av det så föreslås tillkommande cykelbana utformas så den kan vara en 
reservväg för räddningsfordon vid en skyfallshändelse. 
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 Skyfallskartering där de gula pilarna visar på exempel på var flödet bör ledas ut för att undvika översvämning 
invid byggnader. 
   

Avfall 
Inom planområdet finns och kommer det finnas 5 miljöstationer som tillhör Förbos hyresgäster. 
Närmast ÅVC ligger inom industriområdet ca 300 meter från planområdet och Närmsta 
återvinningsstation är placerad vid Almåsgången (se illustrationsplan) 
 
Kapacitet ska finnas för sortering av hushållsavfallet i flera fraktioner, så som matavfall, brännbart etc. 
Avfallsutrymmen och hämtningsvägar styrs mer i detalj enligt Boverkets byggregler (BBR) vid 
bygglovsprövningen.  
 

Fjärrvärme 
Tillkommande bebyggelse kan ansluta till befintligt fjärrvärmenät.  
 

Spillvatten 
Den föreslagna bebyggelsen föreslås anslutas till det befintliga kommunala nätet. Om golvbrunnar 
anläggs i parkeringsgarage skall dessa kopplas till spillvattennätet, vattnet ska först renas i en 
oljeavskiljare.   
 

El och tele 
Tillkommande bebyggelse föreslås anslutas till befintlig el-, tele- och optoinfrastruktur.  
 
Transformatorstation 
En ny transformatorstation kommer behövas inom planområdet i samband med förtätningen. Placering 
av denna utreds och kommer vara klarlagt till granskning. 
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Buller 
Buller Valåsförskola 
Till området för förskolan och de östra delarna kring Valåsvägen har det tagits fram en 
trafikbullerutredning, Akustikform daterad 2022-05-31(rev. 22-06-07). Rådande trafiksituation 
uppfyller Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik” 
med avseende på ny skolgård. Då förskolan ligger mellan två höjder som skärmar mot störningar ifrån 
trafik ifrån väst samt trafik ifrån Annestorpsvägen i öst, så kommer Valåsvägen och till viss del 
Industrivägen till söder att vara de mest kritiska vägarna med avseende på ökat trafikflöde.  
 
Detaljplanen föreslår en bullerdämpande åtgärd i form av skärmande komplementbyggnad/byggnader 
i form av barnvagnsförråd eller dylikt i det mest utsatta området vid förskolan för att säkerställa en 
skolgård med god ljudmiljö.  

  
Bilden visar det mest bullerutsatta området kring förskolan där bulleråtgärd som bullerplank eller 
ljuddämpande komplementbyggnad föreslås.  
 

Huset i öster 
En översiktlig bullerutredning har även gjorts på huset längst öster ut inom detaljplanen då 
utredningen för förskolan indikerade på eventuellt höga bullervärden mot öster. Resultatet visade att 
samtliga riktvärden för bostadsbyggande kan uppfyllas utan några restriktioner på utförandet utav 
bostäderna, både för dagens trafiksituation samt uppräknat till 2040 års trafikflöde enligt Trafikverkets 
uppräkningstal. För uteplats gäller att riktvärden uppfylls på sidan utav huset som är vänd bort ifrån 
Valåsvägen. 
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Bullervärden för det östra huset 
 

Skyddsrum 

Närmaste skyddsrum ligger inom fastigheten Annestorp 24:2, Almåsgången 2 med 120 platser samt 
inom fastigheten 24:5 vid Almåsgången 5. Inga krav på skyddsrum finns inom detaljplanen. 
 

Dagsljus 
Det finns krav i Boverkets byggregler, BBR, på att bostäder ska ha tillgång till direkt solljus. Kravet 
gäller inte för studentbostäder på högst 35 m2. I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av 
ett rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Studentbostäder på högst 35 
m2 behöver dock inte ha tillgång till direkt solljus. Direkt solljus är solljus som lyser in i rum utan att 
ha reflekterats. Med "mer än tillfälligt" avses för bostäder exempelvis utrymmen för daglig samvaro, 
matlagning, sömn och vila. Inför samrådet har bedömningen gjorts att det går att få till tillräckligt 
solljus i lägenheterna.  
 
En dagsljusstudie har tagits fram inom ramen för planarbetet. Bedömningen är att den nya 
bebyggelsen ej är placerade så att de påverkar omkringliggande bebyggelse. 
 
Inom detaljplanen bedöms ljusförhållandena i lägenheter samt på gårdar vara goda på grund av att 
husen är placerade med tillräckliga avstånd från varandra.  
 
I de lägena där bebyggelsen är något högre har studier gjorts där våningsantalet anpassats efter de 
skuggorna som skapas av den byggnad som ligger intill samt placerade så att de högre husen möter 
den kuperade terrängen i norr.  
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 Solstudier gjorda av QPG Arkitekter.  

 

Bilderna ovan visar solförhållanden klockan 12.00, vårdagjämning. Se bilaga för mer utförliga 
solstudier.  
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Konsekvenser 
Miljökonsekvenser  

Miljökonsekvensbeskrivning 
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra någon 
betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
därmed inte behövs för aktuellt planförslag Länsstyrelsen delar kommunens ställningstagande i 
skrivelse daterad 2021-01-11. Planens konsekvenser redovisas i planbeskrivningen (denna 
planhandling), samt i separata utredningar som har tagits fram. I detta avsnitt behandlas påverkan på 
miljökvalitetsnormer, solförhållanden för angränsande bebyggelse, stadsbild, kultur- och naturmiljö, 
samt sociala och ekonomiska konsekvenser.  
 
De förändringar som föreslås i detaljplanen innebär en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna (förenlighet med 3,4 och 5 kapitel Miljöbalken). Planen medför en 
förtätning i redan bebyggd miljö och bedöms inte påverka några riksintressen.  
   
Naturmiljö 
En del av den friytan (naturkulle) som idag är obebyggd inom planområdet kommer bli yta för Valås 
förskola. Den ytan som tas i anspråk, för att utöka förskolegården, ligger söderom den allmänna gång-
/naturstigen hänger samman med resterande förskole gård och bevara den allmänna gång-/naturstigen. 
Konsekvenserna blir att själva friytan för allmänheten blir något mindre men att barnen på förskolan 
får, enligt Mölndals stads policy, tillräcklig yta att vistas på. 
 

Kulturmiljö 

Den kommande renoveringen av befintlig bebyggelse och planområdets struktur har diskuterats med 
stadens stadsantikvarie. Viktiga ställningstaganden som tagits genom dialogen är att den 
stadsbyggnadsstruktur som området är baserad på, så kallad SCAFT-princip, ska bevaras i och med 
förtätningen. Vidare ska så mycket av bebyggelseskalan och fasaduttrycken bevaras. Konsekvenserna 
av renoveringen är att den energieffektivisering som krävs kommer att innebära att fläktrum placeras 
på taken. Detta kommer att påverka de befintliga husens uttryck.  

Gestaltningen har diskuterats med bygglovsenheten i syfte att ta hänsyn till bebyggelsens kulturella 
värde. 

 

Förändring av fasadmaterial 
På grund av det skick den befintliga bebyggelsen är i idag så behöver fasaderna en omfattande 
renovering. De material som användes då husen byggdes bedöms som ej kunna återanvändas. Idag 
kommer husens fasad bestå av skärmtegel. Nyanser, fönsterband och horisontella upprepande uttryck 
kommer bevaras genom att följa samma mönster och struktur. Materialen runt träfönster byts ut till 
plåt samt de segment som idag består av plåt mellan fönsterna av byts ut till ny plåt i zickzackprofil. 
Balkongfronterna byts ut till ljusare karaktär genom att de kläs i screentryckta glas. Trapphusens form 
bevaras men för att skapa större trygghet så placerar man glaspartier mellan de lodrätta plåtarna för att 
öka insyn. Konsekvenserna blir att delvis husens karaktär ändras men bedömningen är att det görs med 
varsamhet och med hänsyn till trygghetsaspekter.  
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Ny bebyggelse 
Den nya bebyggelsen ersätts av en annan form av hus i tegel. Karaktären kommer därmed att förändras 
genom att den befintliga bebyggelsen byts ut mot helt ny bebyggelse. För att bevara karaktären i 
området ska dessa hus placeras utifrån den ursprungliga strukturen och fasadfärger samt horisontella 
element ska förstärkas för att harmoniera med den befintliga bebyggelsen.   
 
Den nya bebyggelsen kommer att ha fler våningar än vad den befintliga hade. Våningshöjden har 
studerats i såväl en stadsmiljösynpunkt som i ljusstudier och bedöms passa in i områdets struktur och i 
harmoni med den kuperade terrängen som finns där idag. Radhusen som byggs på befintlig 
parkeringsyta placeras närmast den befintliga villabebyggelsen för att trappa ner våningshöjden mot 
1–2 våningshusen samt balansera mellan den högre och lägre bebyggelsen på platsen.  
 

Påverkan på luft 

Avstämning har gjorts med stadens miljöenhet och med stöd av erfarenheter av luftutredningar i andra 
detaljplaner.  För bostäder i anslutning till gator med liknande förutsättningar och större trafikflöden, 
gör staden inför samrådet bedömningen att miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar 
kommer att klaras inom aktuell detaljplan. Någon särskild luftutredning har därför inte tagits fram till 
detaljplanen. 
 

Påverkan på vatten 
Vid byggnation inom planområdet ökas hårdgörandegraden och således mängden dagvatten. Utifrån 
det krav som Mölndals stad ställer på fördröjning av 20 mm per m2 hårdgjord yta samt reningskrav 
med hänsyn till MKN föreslås ett antal dagvattenanläggningar. Principen är att dagvatten ska fördröjas 
och renas nära källan innan det leds till befintligt dagvattensystem. Hänsyn har även tagits till 
exploatörens vision om hur innergårdar ska upplevas och utformas. Då förutsättningarna för etablering 
av dagvattenanläggningar är begränsade av befintligt dagvattenledningssystem föreslås både öppen 
dagvattenhantering som upphöjda/nedsänkta växtbäddar, makadamdike, skelettjord kassettmagasin 
som komplettering till den befintliga dagvattenanläggningen. 

Med hjälp av presenterade lösningar ses att samtliga halter efter exploatering och rening minskar i 
förhållande mot innan exploatering. De krav som ställs på fördröjning och rening och efter rening nås. 
Exploateringen bedöms inte medföra någon försämring på MKN, för ytterliga information se 
Dagvatten- /VA- /skyfallsutredning, Atkins 2022-05-25. 
 

Stadsmiljö 

Ny bebyggelse kommer att uppföras och genom det skapas också en stadsmässighet. Nya entréer 
skapas genom dels förtätningen i östra delen längs med Valåsvägen och i den västra delen genom 
radhusbebyggelsen längs med Sagbrovägen. 

Genom renovering och nybyggnation skapas nya förutsättningar för mer befolkning och nya 
rumsligheter och entréer längs med Almåsgången skapas. I och med att möjlighet till verksamheter 
bevaras i bottenplan bevars möjligheterna till att det rör sig fler personer samt en ökad aktivitet längs 
med Almåsgången. Detta ökar i sin tur rörelsen och tryggheten i området. 
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Ekosystemtjänster 

Allt det vi människor får gratis från naturen kallas ekosystemtjänster. Vissa ekosystemtjänster är mer 
synliga än andra. Vi vet till exempel att vi kan äta frukt från träden och elda med trä från skogen. 
Genom denna detaljplan så förtätas den redan hårdgjorda ytor som parkeringsplatser och 
parkeringsdäck. Förändringen gällande ekosystemtjänster blir därmed marginell de gräsytor som 
möjligtvis tas i anspråk ersätts med bostadsgård med viss växtlighet. 
 

Klimatanpassning 

Att arbeta med öppna dagvattenlösningar och justeringar i höjdsättning av området skapar 
förutsättningar för klimatanpassning. 
 

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. Målet är ett långsiktigt stabilt 
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls och där alla känner sig 
välkomna. 
 

Sammanhållen stad 
För att motverka segregation är en nyckelfråga att överbrygga barriärer. Barriärer kan vara fysiska 
eller mentala och olika för barn och vuxna. Förslaget skapar nya stråk genom Dotegården och 
Smörkullegården samt en tydlig målpunkt i aktivitetsparken. En större tillgänglighet till 
bostadsområdet leder till ett större flöde av människor och en ökad trygghet vilket möjliggör en större 
känsla av en sammanhållen stadsdel då fler människor välkomnas in i bostadsområdet. 
 

Samspel  
Temat behandlar den fysiska miljöns förutsättningar för att skapa tillit och delaktighet. Genom dialog 
med boende och verksamma i närområdet har viktiga kvalitéer och behov av förbättring pekats ut.  
 

Vardagsliv 
Ett vardagslivsperspektiv innebär att alla gruppers, även barns och ungas, vardagliga rutiner och 
aktiviteter blir utgångspunkt för planeringen. Den fysiska strukturen skapar förutsättningar för ett 
jämställt, jämlikt och praktiskt vardagsliv. Den nya bebyggelsen planeras för en ökad tillgänglighet 
och en högre levnadsstandard än i dagsläget. De innebär en möjlighet att erbjuda tillgängliga 
lägenheter i ett centralt läge med hiss, vilket saknas i Lindome centrum idag. 
 
Förbos befintliga bestånd är i stort behov av upprustning och renovering. Det bedöms vara positivt 
med en större blandning av lägenheter; nyproduktion och befintliga. Det gör området mer varierande 
än det är idag med en ökad social mångfald. Nyproducerade lägenheter kan även bidra med en ökad 
variation av arkitektoniskt uttryck i området.  
 
En stor del av det befintliga beståndet avses bevaras och renoveras, vilket kommer innebära en viss 
energieffektivisering. Att riva befintliga bostadshus och ersätta dem med nya innebär en ökad 
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användning av resurser, men detta innebär samtidigt en möjlighet att bygga mer energieffektiva hus än 
som att går att uppnå via renovering. Nyproduktionen innebär också att fler lägenheter tillskapas i ett 
centralt läge med närhet till kollektivtrafik, vilket främjar ett hållbart resande. Att bygga på befintlig 
mark gör också att ny mark i inte tas i anspråk och grönytor kan bevaras. Dock kan själva processen 
att riva befintlig bebyggelse, renovera och bygga nytt kan komma att påverka enskilda individer 
negativt. Konsekvenser i form av högre hyror och därmed högre levnadskostnader kan påverka 
hyresgästerna. Högre hyror blir en konsekvens av nybyggnationen. 
 

Identitet  
En viktig ingång i planarbetet är att bevara kulturhistoriska kvalitéer och de befintliga värden som 
bland annat kommit fram i dialog med de som bor och verkar i området. Det finns mötesplatser inom 
bostadsområdet och kring Lindome centrum som uppskattas och som utgör en viktig del av Lindome 
centrums identitet. Dessa platser bevaras och stärks. Men det finns idag problematik med upplevd 
otrygghet, vilket en mer öppen bebyggelsestruktur med tydliga stråk och målpunkter kan motverka. 
 
Den tillkommande aktivitetsparken ses som ett stort tillskott till Lindome centrums utbud av 
mötesplatser och aktiviteter, och den utgör en framtida målpunkt. 
 

Hälsa och säkerhet 
Hälsobegreppet handlar om att främja jämlik och god livskvalitet samt att skydda från olyckor och 
annan negativ påverkan. För att barn ska kunna och vilja vara fysisk aktiva utomhus behöver närmiljö 
vara stimulerande och trafiksäker. Trafiksäkerhet och hälsoaspekter/ trygghet och öppenhet/ 
orienterbarhet och överblick/miljöer för fysisk aktivitet och sociala sammanhang 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Planförslaget innebär förtätning i ett bostadsområde med redan utbyggd infrastruktur avseende 
tekniska försörjningssystem, kommunikationer, offentlig service mm.  
 
Det blir delvis en kostnad för staden med utbyggnad och drift för ny allmän plats i och med ny 
gångväg längs Sagbrovägen, ny koppling över Valåsvägen för gång- och cykel samt utbyggnad av 
förskola med förskolegård och dess trafiklösning. 
 
Utöver kostnader för exploatering med ny bebyggelse, utemiljöer och parkering så kommer 
detaljplanen även medföra kostnader för exploatören för skyfallsåtgärder och trafikåtgärder som 
behövs för detaljplanens genomförande. Utöver detta tillkommer också kostnader för förrättningar för 
fastighetsregleringar, servitut och anläggning av nya ledningar samt för ledningar som behöver flyttas. 
 
Se genomförandebeskrivningen för detaljerad beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna. 
 

Motivering till delat huvudmannaskap 
Detaljplanen föreskriver ett delat huvudmannaskap där ett område utlagt som ändamål allmän plats 
PARK har enskilt huvudmannaskap i detaljplanen. Övriga delar av detaljplanen har kommunalt 
huvudmannaskap. Inom området med enskilt huvudmannaskap föreslås en aktivitetspark att anläggas 
på initiativ av Förbo AB, vilka äger de fastigheter som har bostadsändamål i detaljplanen, Annestorp 
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24:3 och 24:4. Aktivitetsparken syftar till att främja aktivitet och möten för barn-och unga som är 
boende i och omkring bostadsområdet i Lindome. Utifrån tillgänglighetsperspektiv är det dock viktigt 
att parkområdet förblir tillgängligt för allmänheten.  Aktivitetsparkens syfte, dess placering och kravet 
på att området ej får inhägnas för att stänga ute allmänheten, bedöms motivera ett delat 
huvudmannaskap inom detaljplanen. 
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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 genomförandesyn punkt, 
men har ingen rättsverkan, utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och 
planbestämmelserna. 
 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Planarbetet beräknas ske enligt följande tidplan: 
Samråd   4:e kv. 2022 
Granskning   2:e kv. 2023 
Antagande   3:e kv. 2023 
Laga kraft         4:e kv. 2023 
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 
 

Ägoförhållanden 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. 
Marken inom planområdet ägs av Mölndals stad, Förbo AB och Lindome församling. 
 
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Detaljplanen föreskriver ett delat huvudmannaskap. Kommunalt huvudmannaskap råder för all allmän 
plats inom detaljplanen med undantag för det område som är planlagd som PARK och som är avsett 
för aktivitetspark. 
 
Anläggningar inom allmän plats 
 
Kommunalt huvudmannaskap 
Mölndal stad är huvudman för anläggningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Det 
innebär att Staden ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap inom planområdet. Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap som 
omfattas av detaljplanen är: 
 

- Smörkullegården, del av Valåsvägen, korsning Annestorpsvägen/Valåsvägen samt del av 
Annestorp 4:104, gångbana mellan Smörkullegården och Dotegården, gångbana längs med 
Sagbrovägen samt del av Annestorp 24:4, planlagda som GATA 

- Befintligt naturområde norr om Dotegården samt befintligt naturområde mellan förskolan och 
aktivitetsparken, planlagd som NATUR 

 
Enskilt huvudmannaskap 
Exploatören, Förbo AB, ansvarar för utbyggnad av allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Det 
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innebär att exploatören ska ansvara och bekosta utbyggnad av: 
- Aktivitetspark, planlagd som PARK 

 
Efter utbyggnaden ska aktivitetsparken överlämnas till en nybildad 
gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening som ansvarar för framtida drift och förvaltning av 
anläggningarna, se avsnittet om fastighetsrättsliga konsekvenser nedan. 
 
 
Anläggningar inom kvartersmark 
Hela eller delar av fastigheterna Annestorp 24:3, 24:4 och 1:149 planläggs som kvartersmark med 
ändamål bostad och parkering. Förbo AB är ägare till fastigheterna Annestorp 24:3 och 24:4. 
 
Fastigheten Annestorp 4:105 samt del av fastigheterna Annestorp 1:149, 4:17 och 4:79 planläggs som 
kvartersmark med ändamål skola. Fastigheterna ägs av Mölndals stad och kvartersmarken ska 
utvecklas av Mölndals stads fastighetsavdelning.  
 

Respektive fastighetsägare inom planområdet ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark samt 
anslutningar till allmän plats när det gäller utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. 
 

Avtal 
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Mölndals stad och exploatören Förbo AB avseende 
planläggning av Annestorp 24:3 m.fl.  
 
Ett exploateringsavtal som reglerar ansvar och kostnader för genomförandet samt överlåtelseavtal 
avseende kvartersmark och allmän plats ska träffas mellan Förbo AB (exploatören) och Staden innan 
detaljplanen antas. Exploateringsavtalet kommer bland annat att reglera gestaltningskrav på byggnader 
inom kvartersmark, utbyggnad och finansiering av allmän plats samt fastighetsbildning. 
Överlåtelseavtalen kommer avse överlåtelse av delar av fastigheterna Annestorp 1:149, Annestorp 
24:4 och Annestorp 4:17. I samband med att detaljplanen antas ska exploateringsavtal och 
överlåtelseavtal godkännas av kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll: 

• Exploateringsavtalet kommer att reglera överlåtelser av kvartersmark och allmän plats mellan 
exploatören och Staden samt aktuella fastighetsbildningsåtgärder.  

• Avtalet kommer att reglera de eventuella rättigheter som behöver bildas och som berör Staden 
och exploatören. 

• I exploateringsavtalet avses regleras att Staden ansvarar för utbyggnad av allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap samt utbyggnad av VA-anläggningar. Exploatören kommer att 
finansiera utbyggnad av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap genom erläggande av 
exploateringsbidrag. Exploatören kommer att ansvara för utbyggnad av allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. 

• Avtalet avser reglera den säkerhet som behöver ställas för Stadens kostnader för utbyggnad av 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap enligt exploatörens åtaganden i 
exploateringsavtalet.  

• Lägenheter i form av LSS (lägenheter med särskild service) ska uppföras. 
• Övriga krav för exploatörens byggnation inom kvartersmark såsom gestaltningskrav och 

exploatörens ansvar för parkeringsbehov. 
 
Övriga avtal 
Separata avtal kommer att behöva träffas gällande överlåtelse och fastighetsbildning för kvartersmark 
och allmän platsmark mellan Staden och exploatören. Separata avtal för erforderliga servitut och 



60 
 

ledningsrätter avses tecknas i samband med att behovet uppstår.   
 
Separat fastighetsregleringsavtal ska tecknas med ägaren till Annestorp 4:104, Lindome församling, 
gällande inlösen av allmän plats.  
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Ansökan om fastighetsbildning samt inrättande av eventuella behövliga gemensamhetsanläggningar, 
servitut och ledningsrätter för respektive berörd fastighet ska vara inlämnad till lantmäterimyndigheten 
innan bygglov beviljas för den föreslagna bebyggelsen. 
 

Fastighetsbildning 
Tidigare detaljplaner inom området (akt 14-LIN-2853 och akt 14-LIN-2791) upphävs inom de delar 
som är belägna inom den nya detaljplanen från och med det datum den nya detaljplanen vinner laga 
kraft. 
 
Rådande fastighetsindelning inom kvartersmark kommer att anpassas efter planerad bebyggelse 
genom fastighetsbildning. Annestorp 24:3, 24,4, 1:149, 4:17, 4:104, 4:105 och 4:79 att behöva tillföras 
och/eller avstå mark för att genomföra detaljplanen. Efter fastighetsreglering ska samtlig allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap tillhöra kommunen.  
 

Gemensamhetsanläggningar 
Inga befintliga gemensamhetsanläggningar berörs av detaljplanen. 
 

Nya gemensamhetsanläggningar 
En ny gemensamhetsanläggning föreslås bildas för den planerade aktivitetsparken som ryms inom 
allmän plats med enskilt huvudmannaskap i detaljplanen. Fastigheterna Annestorp 24:3 och 24:4 
föreslås delta i gemensamhetsanläggningen och ansvara för dess utförande och drift. Annestorp 24:3 
och 24:4 är kommer att innehålla en stor mängd bostäder med inslag av centrumändamål. 
Aktivitetsparken syftar till att främja till bostadsområdets aktivitet och skapa en mötesplats för de 
boende i området.  
 
Eventuella nya gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark ansöks om och bekostas av respektive 
fastighetsägare. 
 

Servitut och ledningsrätter 
Befintliga servitut och ledningsrätter 
Inga befintliga servitut eller ledningsrätter berörs.  

Nya servitut och ledningsrätter 
Genom inrättande av u-område i planområdets östra del ges möjlighet att bilda ledningsrätt för 
befintliga ledningar.   
 
Stadens allmänna dricks-, spill-, och dagvattenledningar kommer att ligga inom allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap eller inom redovisat u-område.  
 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Staden ska i samråd med exploatören och Lindome församling ansöka om fastighetsbildning för att 
genomföra detaljplanens intentioner. Kostnaderna för de fastighetsrättsliga åtgärderna på allmän 
platsmark respektive kvartersmark regleras i kommande exploateringsavtal och 
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fastighetsregleringsavtal mellan parterna.  
 

Tekniska frågor 
Allmän plats 
Stadens tekniska förvaltning ansvarar för projektering, utbyggnad och framtida drift och underhåll av 
allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap inom planområdet. Förbo AB ansvarar för 
projektering, utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän platsmark med enskilt 
huvudmannaskap inom planområdet. Åtaganden vad gäller kostnader och utförande regleras i 
kommande exploateringsavtal.   
 

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare inom planområdet ansvarar för all utbyggnad och fortsatt drift och 
underhåll inom kvartersmark. För en mer detaljerad redogörelse om den planerade byggnationen, se 
under ”Bebyggelse” tidigare i denna planbeskrivning. 
 

Gestaltning 
För redogörelse om gestaltning, se under kapitel, Detaljplanens innebörd och genomförande, underru-
brik ”Bebyggelse” tidigare i denna planbeskrivning. Gestaltningsnivåer och kvalitetsnivåer kommer 
att hanteras i kommande exploateringsavtal. Stadens fastighetsförvaltning har att följa gestaltnings- 
och kvalitetsnivåer avseende kvartersmark med skoländamål.  
 

Parkering 
Utgångspunkten är att fastighetsägaren ska lösa parkering på egna fastigheter. För en mer detaljerad 
redogörelse om parkering, se under ”Trafik och parkering” tidigare i denna planbeskrivning.  
 

Vatten och avlopp samt dagvatten 
Vatten- och avloppsledningar finns utbyggt i befintliga gator inom planområdet. För anslutning av ny 
bebyggelse till VA-nätet behöver befintliga serviser kompletteras. Tillkommande serviser föreslås i 
Sagbrovägen och Smörkullegången. 
 
VA-anslutningsavgift kommer att debiteras för utnyttjad byggrätt enligt vid debiteringstillfället 
gällande va-taxa. Direktkoppling av sprinkler till ledningsnätet får ej förekomma. 
 
Dagvatten skall fördröjas och renas inom kvartersmark innan det ansluts till det kommunala 
dagvattensystemet och når recipienten Lindomeån/Kungsbackaån. För vidare beskrivning av 
åtgärderna, se under ”Teknisk försörjning” tidigare i denna planbeskrivning samt dagvattenutredning  
(Atkins, 2022-05-25). Vidare ska Mölndals stads riktlinjer för dagvattenhantering och Svenskt vattens 
rekommendationer gällande dimensionering av VA-System följas. 
 

El, tele och opto 
Befintliga el- och teleledningar samt optokablar finns utbyggt i området. Eventuell flytt av ledningar 
för att möjliggöra bebyggelsen ska bekostas av respektive fastighetsägare.  
 

Energiförsörjning  
Nät för fjärrvärme finns utbyggt i området och som den nya bebyggelsen planeras anslutas till. Separat 
avtal tecknas då mellan exploatören och Mölndal Energi som reglerar anslutning till nät för fjärrvärme. 
 

Avfall/renhållning 
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Avfallshantering ska ske på kvartersmark. Gator bör vara utformade på ett sätt så att sopbilen inte skall 
behöva backa för att utföra tömning av miljöhus/rum och vändmöjligheter skall finnas. I övrigt gäller 
Mölndals stads renhållningsföreskrifter. 
 

Buller 
Till detaljplanen har en trafikbullerutredning visat på att bullerskyddande åtgärd kan behövas för att 
uppnå gällande riktvärden för buller vid förskolan. Åtgärden kan ske i form av bullerplank eller 
uppförande av komplementbyggnad. Stadens fastighetsförvaltning ansvarar för erforderliga 
bullerskyddande åtgärder för skolan. 
 

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

Utgifter för Staden 
Staden får utgifter för utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap. Staden får även utgifter för del av fastighetsbildningen samt för inlösen 
av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.  
 
Stadens fastighetsavdelning svarar för de kostnader som föranleds av detaljplanens genomförande 
inom kvartersmark med ändamål S1 Förskola. Det innebär att fastighetsavdelningen belastas av 
kostnader såsom utbyggnad av förskolan, tillhörande anläggningar såsom ny- och omläggning av 
ledningar och infartsväg inom kvartersmark samt eventuellt bullerskydd för förskolan.  
 
Framtida driftkostnader 
Staden får en ökning av den årliga driftkostnaden för skötsel och underhåll av nya gator, va-
anläggningar och naturmark inom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 
 

Inkomster för Staden 
Staden erhåller en försäljningsintäkt för den kvartersmark som säljs. Dessutom erhåller Staden ett 
exploateringsbidrag som ska täcka de faktiska kostnaderna för allmän plats. Utöver detta ska 
erforderliga avgifter erläggas av exploatören och stadens fastighetsförvaltning, exempelvis planavgift, 
bygglovavgift och va-avgift.  
 

Planekonomi och finansiering 
Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen regleras genom erläggande av planavgift, enligt vid var 
tid gällande plantaxa och ska erläggas i samband med beviljat bygglov. 
Exploatören svarar för finansiering för del av utbyggnaden av allmän plats inom planområdet genom 
erläggande av exploateringsbidrag.  
 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 
Exploatören får utgifter för förvärv av kvartersmark samt för exploateringsbidrag för utbyggnad av 
allmän plats. Exploatören belastas vidare av alla kostnader som föranleds av detaljplanens 
genomförande på kvartersmark samt allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap såsom: 
 

- All utbyggnad inom kvartersmark på egna fastigheter 
- Utbyggnad av aktivitetspark inom allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap 
- Eventuell flyttning av befintliga ledningar inom kvartersmark på egna fastigheter 
- Eventuella provisorier under byggtiden (återställande och ombyggnad) 
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- Eventuell fastighetsbildning kopplad till byggnationen inom kvartersmark på egna fastigheter 
- Anslutning av va, el, tele och fjärrvärme 
- Anslutningar till allmän plats, se avsnitt ovan huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
- Planavgift, bygglovavgift och va-avgift 
- Ev. övriga utgifter 

 
 
För stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
Lisa Östman     Alexandra Romanov  
Planchef     Planarkitekt 
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