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PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Detaljplanen består av:
– plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser
Till detaljplanen hör:
– Illustrationskarta i skala 1:1 000
– Grundkarta i skala 1:1 000
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– Granskningsutlåtande
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4

PROJEKT MÖLNDALS INNERSTAD
Mölndals stad vill skapa en levande och attraktiv stadskärna med närhet
till mycket god kollektivtrafik; en stadskärna för alla att leva och verka i
med trivsamma urbana offentliga miljöer och ett brett utbud av handel
och service. Förutom ett utökat handelsutbud vill staden också att det
byggs fler bostäder i de centrala delarna och att det skapas stadsmässiga
kvarter med ett varierat innehåll och utbud. Stråk och kopplingar ska
stärkas i stadskärnan och befintlig bebyggelse kompletteras med hustyper och upplåtelseformer som idag saknas.
Genom en utveckling av stadskärnan kan Mölndal stå stark i konkurrens
med andra handelsetableringar i regionen och samtidigt skapa en tydligare identitet som stad. Det bostadsnära läget ger dessutom många invånare ett bra handels- och serviceutbud inom gång- och cykelavstånd vilket är viktigt ur tillgänglighets-, hållbarhets- och jämlikhetssynpunkt.
Knutpunkt Mölndalsbro är en av de största kollektivtrafikknutpunkterna
i regionen. Attraktiv och fungerande kollektivtrafik är en förutsättning
för utveckling mot ett hållbart resande och ett långsiktigt hållbart samhälle.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte
Den här detaljplanen utgör en del i den övergripande idén om att långsiktigt utveckla hela Mölndals innerstad. Ambitionen är att förstärka och
förtäta dessa centrala kvarter. Utemiljön med gator, platser och stråk rustas upp samtidigt som befintlig bebyggelse kompletteras med nya byggnader. Detta ger möjlighet för fler boende, ett bredare handelsutbud och
större verksamhetslokaler i innerstaden. Planen syftar till att möjliggöra
en utveckling med ny bebyggelse norr om Brogatan. Planen omfattar
byggnader med ytor för handel, kontor, verksamheter och bostäder.
Mölndals innerstad ska utformas så att bebyggelse och allmänplats är
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar, vilket lyfts fram både i Vision Mölndal 2022 och i PBL (plan- och bygglagen).
I Vision för Mölndals innerstad från 2004 anges en vilja att gå från ett
förortscentrum till en riktig stadsmiljö, en innerstad med stadens kvaliteter. För att skapa en innerstadskaraktär är det viktigt att ge förutsättningar för ett stadsliv på gator och torg. Syftet med planen är att skapa
en socialt hållbar stadskärna med attraktiva offentliga platser som inbju5

der till vistelse och som känns trygga. De ska även vara flexibla och ha
en utformning som håller över tid. Gestaltningen ska vara stadsmässig,
variationsrik och intressant. Bebyggelsen ska bidra till att skapa god tillgänglighet och ökad trygghet.
Ett av planens syften är att bidra till en mer ekologiskt hållbar innerstad.
Bostädernas placering möjliggör goda förutsättningar för att kunna resa
med hållbara transporter och kortare inköpsresor. Planen skapar även
möjligheter att bo och leva på ett miljömässigt hållbart sätt med energieffektiva byggnader, enkel och effektiv sortering av avfall och tekniska
lösningar som främjar miljön.
För att bidra till en ekonomiskt hållbar innerstad syftar planen till att
skapa ett projekt som attraherar butiker, verksamheter, boende och besökare både i närtid och på sikt. Den ska vara flexibel och ge möjlighet till
en variation i utbud och hyresnivåer.

Huvuddrag
Kvarteret Hajen, norr om Brogatan, byggs om och i plan två rivs befintliga bostäder och ger plats åt ett helt våningsplan med kontors- och verksamhetslokaler som får entréer direkt från gatan. Mot Medborgaregatan
är byggnaden indragen redan från plan två för att skapa en så luftig miljö
som möjligt mot angränsande bostadsbebyggelse. Från plan tre och
uppåt planeras fem våningar med bostäder som får entréer mot Bergmansgatan och Brogatan. I kvarterets västra del planeras ett höghus i 1415 bostadsvåningar ovan två handels- och kontorsvåningar. Mellan bostadshusen, ovanpå kontorslokalerna, skapas bostadsgårdar med utemiljö
för boende. Bostadsbebyggelsen norr om Brogatan i kvarteret Gråsejen
byggs om och till för att öka handels- och bostadsytorna. I den västra delen av samma kvarter mot Storgatan/Tempelgatan tillkommer en byggrätt i tre-fyra våningar för centrumändamål eller bostäder. I västra delen
av kvarteret Havskatten, mellan torget och Bergmansgången föreslås det
befintliga huset byggas på med en våning med bostäder.
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BEHOVSBEDÖMNING
Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört en behovsbedömning enligt
4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och Miljöbalken (MB)
6 kap. 11 §. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte nödvändig att upprätta för detaljplanen. Konsekvenserna för miljön finns istället redovisade i denna planbeskrivning.
Mölndals stads ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen:


Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver
tillstånd enligt 7 kap 28 § MB.



Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1
och 3.



Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål.



Inte bedöms ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk
mångfald, landskap, fornlämningar, vatten etc.



Inte ger upphov till risker för människors hälsa eller för miljön.



Inte påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell
eller internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.

Behovsbedömningen är avstämd med Länsstyrelsen 2013-06-17

PLANDATA
Läge
Planområdet är beläget i Mölndals innerstad och avgränsas av Brogatan i
söder samt Storgatan i väster. Planområdet omfattar delar av Kv Gråsejen och Kv Havskatten samt delar av trafikområdet mellan kvartersbebyggelsen och E6/E20. Bergmansgången och torget omfattas inte av detaljplanen.
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Figur 1 Planområdet markerat med gul streckad linje. Ortofoto med plangräns.

Areal och markägoförhållanden
Planområdet är ca 34 000 m2 stort och ägs av olika fastighetsägare.
Kvarteret Hajen samt Gråsejen 6 ägs av Mölndalsbostäder. Havskatten
17 ägs av Forum Invest. Allmänplatsmark ägs av kommunen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Detaljplaneområdet omfattar inga riksintresseområden. Öster om planområdet ligger motorvägen E6/E20 samt Västkustbanan, vilka är utpekade som riksintressen för kommunikationer. Projektets relation till
dessa objekt behandlas i kapitlet Risk- och räddningstjänstfrågor. Objekten bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen.

Översiktliga planer
Översiktsplanen för Mölndals stad 2006 redovisar en fortsatt utveckling
av Mölndals innerstad. För det aktuella området anges ”tätorts- och annan tät bebyggelse huvudsakligen bostäder” samt ”Verksamheter”. Det
anges också att området avses förtätas. Denna detaljplan bedöms vara
förenlig med översiktsplanen.
För närvarande pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen följer riktlinjerna i den kommunomfattande översiktsplanen.
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och
förordnanden
För området gäller fem olika detaljplaner:
– SPL 7358, laga kraft 1975, anger bostads- och handelsändamål för aktuella delar av kv Gråsejen 6.
– SPL 7350, laga kraft 1978, ersatt med detaljplan för kv Hajen. Kvarstår för Brogatan och Medborgargatan.
– DP 1996/4, laga kraft 1996, anger bostads- och handelsändamål för
kvarteret Hajen.
– DP 2000/9, laga kraft 2000, anger bostads- och innerstadändamål med
handel endast i bottenvåningen. Parkering anges för delar av gångpassagen öster om Havskatten 17.
– DP 2001/6, laga kraft 2001, anger till största delen trafikområde för
området öster om kvarteren Gråsejen och Havskatten.
För samtliga planer har genomförandetiden gått ut.

Figur 2 Karta över gällande planer och aktuellt planområde markerat med grått.
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Vision Mölndal 2022
Staden har tagit fram en gemensam framtidsbild som beskriver Mölndal
2022. Vision Mölndal 2022 beskriver vad Mölndal som helhet ska vara
för typ av stad och vilka kvalitéer i samhällslivet och i stadsbilden som
ska eftersträvas. Visionen ska foga ihop olika delar i utvecklingen så att
en bra och balanserad helhet mellan regional utveckling, stadsutveckling, näringslivs- och samhällsutveckling samt kommunal service kan
uppnås.
Visionens tre fokusområden ger en beskrivning av Mölndal 2022.
• En modig stad med tydlig historia
• Mölndal förstärker Västsverige
• En hållbar stad där vi växer och mår bra
Under strategierna för visionens tre fokusområden står bland annat att
Mölndals innerstad ska utvecklas till en tät, vacker och sammanhållen
stadskärna. Gemensamma mötesplatser ska utvecklas och det ska finnas
ett blandat utbud av bostäder, handel och nöjen. Gestaltningen ska ha ett
modernt uttryck som knyter an till stadens historia.
Visionen slår fast att utvecklingen av Mölndal ska verka för en socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad.

Kommunala beslut i övrigt
Utvecklingen av Mölndals innerstad har även sin grund i visionen för
Mölndals innerstad 2004 vilken anger att det ska bli en innerstad med
stadens kvaliteter, en knutpunkt för resande, förtätning av bebyggelse
samt en plats för forskning och utveckling.
Arbetet med en upprustning och förnyelse av Mölndals innerstad har pågått sedan början av 2000-talet. Ett planarbete pågick 2005-2011 där förslaget till detaljplan var färdig för ett antagande 2011. Innan planen
skulle antas drog sig den dåvarande intressenten ur projektet. Eftersom
detaljplanen var så pass specifik var det svårt att hitta en ny intressent.
Kommunstyrelsen avbröt det tidigare planarbetet för Mölndals centrum
(Dnr PU 3/05) 2013-05-29 § 164. Samtidigt beslutades att påbörja tre
nya detaljplaner. Detaljplan för Mölndals innerstad, söder om Brogatan
§ 165 (Dnr PU 49/13), § 166 Detaljplan för Mölndals innerstad, norr om
Brogatan (Dnr PU 10/13) samt Detaljplan för Mölndals innerstad, kontor öster om Nygatan § 167 (Dnr PU 51/13).
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Yttranden och synpunkter som inkommit under tidigare planarbete har
ingen formell betydelse i aktuell plan.

Figur 3 Parallellt med aktuell plan (1) pågår arbetet med en annan detaljplan som omfattar kvarteren söder om Brogatan (2), där handel och kontor utökas och kompletteras
med bostäder. Detaljplanen för kontorsbyggnad öster om Nygatan har vunnit laga
kraft och byggnation pågår. Planen omfattar en kontorsbyggnad öster om Nygatan
ovanför befintlig spårvagnsvändslinga (3). På sikt avser Mölndals stad också upprätta
nya detaljplaner för kvarteren norr om Åbybergsgatan (4) samt för kvarteret Kungsfisken vid Knutpunkten (5).

FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation
Planområdet är relativt flackt med nivåskillnader på ca 4,5 meter. Marken sluttar neråt från väster mot öster med marknivåer kring +8.0 i väster och kring +3,4 i öster. Vegetationen är av mycket begränsad omfattning och återfinns i form av enstaka träd och buskar längs gator och torg
samt på gården inom kvarteret Gråsejen 6.
Trafikområdet närmast E6/E20 söder och norr om Mölndalsbro har
gestaltats av Håkan Johnsson och Mats Theselius inom ramen för ett
konstprojekt kallat ”Det böljande landskapet”. I förlängningen har
platsen varit avsedd att bebyggas och utformningen har justerats då
spårvägens vändslinga byggdes om. Staden har haft en första kontakt
med Håkan Johnsson för en diskussion om hur de återstående delarna av
verket ska hanteras i samband med förändringen av Mölndals innerstad.
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Geotekniska förhållanden
De geotekniska förutsättningarna har studerats och finns mer utförligt
beskrivna i det geotekniska PM som bifogas planhandlingarna. Stabiliteten för befintliga förhållanden uppfyller rekommenderad säkerhetsnivå
enligt IEG rapport 4:2010.
Jordlagerföljden inom utredningsområdet utgörs generellt överst av fyllnadsmaterial med ca 0,5-3 m mäktighet. De större mäktigheterna påträffas inom den östra delen av området. Fyllnadsmaterialet utgörs främst av
friktionsmaterial, men innehåller även gatsten, bygg- och grundrester
och större stenar. Den naturliga jordlagerföljden, under fyllnadsmassorna, utgörs överst av ca 1-2 m lera med torrskorpekaraktär. Där under
följer ett lager av gyttjig lera med ca 2-6 m mäktighet ovan ett mäktigt
lager lös lera eller siltig lera med kvicklerakaraktär som successivt blir
fastare med djupet. Lerans mäktighet ökar generellt i östlig riktning, från
ca 10m i väster till ca 25 m i öster. Leran underlagras av ett relativt mäktigt fast lager friktionsjord innan berget tar vid. Friktionsjordens mäktighet är ca 10-25 m, med ökande mäktighet från väster till öster. Kvicklera
förekommer i enstaka punkter.
Grundvattenytan bedöms generellt befinna sig relativt nära markytan på
ca 0,5-1,0 m djup. Under perioder med stor nederbörd ligger grundvattenytan i princip i nivå med befintlig markyta. Området kring Mölndalsån, där den ej är kulverterad, har historiskt sett översvämmats vid
extrema vattennivåer. Portrycket i leran på större djup och grundvattentrycket i det undre grundvattenmagasinet (i friktionsjorden som underlagrar leran) har något högre trycknivå än angiven grundvattennivå.
Trycknivån är mot djupet i nivå med markytan eller strax däröver.
Sättningsförhållanden
I områdets östra del, kring Göteborgsvägen och Mölndalsåns gamla
åfåra, pågår sättningar (som idag till största delen utgörs av krypsättningar) i storleksordningen 0,5-1 cm/år. Storleken på den pågående
krypsättningen har hämtats från äldre utredningar men har även bekräftats genom jämförelser mellan nya och tidigare utförda mätpunkter i området. Variationer kan dock förekomma inom området. Sättningsdifferenserna är speciellt påtagliga i anslutning till pålade konstruktioner. Innan ombyggnaden av knutpunkt Mölndal utfördes (år 2001) noterades
omfattande sättningar, speciellt i anslutning till Mölndalsåns pålade kulvert.
Leran är generellt mer överkonsoliderad inom den västra delen av området än inom den östra delen. Leran inom denna del av planområdet är så12

ledes endast normalkonsoliderad eller svagt överkonsoliderad under rådande portrycks- och belastningssituation och är därmed att betrakta som
mycket sättningskänslig.
Stabilitetsförhållanden
Stabilitetssituationen för befintliga förhållanden för planområdet uppfyller rekommenderad säkerhetsnivå enligt IEG rapport 4:2010, då marken är relativt plan med endast några mindre nivåskillnader och Mölndalsån är kulverterad förbi planområdet.

Förorenad mark
Det finns inga markföroreningar i planområdet, men eftersom området
har utgjort urban miljö, och fyllnadsmassor har körts dit, så bör en översiktlig markundersökning göras innan bygglov beviljas.
I en historisk inventering framgår att:
Havskatten 17 kan innehålla misstänkta föroreningar eftersom en rörelse
med snickeri och plåtslager har legat i fastigheten. Det hus som finns på
fstigheten kommer inte rivas vilket innebär att fri mark inte kommer att
nås.
Vidare har det funnits en kemtvätt på fastigheten Gråsejen 2 men enligt
byggnadsritningarna har den verksamheten inte legat i den del som ingår
i planen. Om marken kommer att bli aktuell för markbearbetning så bör
miljöförvaltningen kontaktas först för att ta ställning till hur hanteringen
ska ske. Om Schaktmassor uppstår ska dessa hållas separerade utifrån
föroreningsgrad. För övrigt gäller upplysningsplikt till miljöförvaltningen vid upptäckt av förorening 10 kap 11§ (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

Radon
Marken inom det aktuella området utgörs av mäktig lera (ca 15-35 m)
och därmed är strålningen från radon i berggrunden låg. Med avseende
på detta kan utredningsområdet därmed klassas som lågriskområde.

Risk för höga vattenstånd
Området kring det nya Mölndals innerstad är känsligt för kraftig nederbörd i kombination med risk för höga nivåer i Mölndalsån. Mölndalsån
är kulverterad förbi större delen av de centrala delarna, från cirkulationen vid Tempelgatan till öster om cirkulationen vid Baazgatan. Vattennivån i Mölndalsån är sedan lång tid tillbaka reglerad. Under våren 2013
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har en tillståndsansökan inlämnats till Miljödomstolen för ombyggnad
av Stensjödämme och Grevedämmet samt rensningar m.m. Tillstånd har
även begärts för anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndalsån.
Med ny ansökan, tidigare genomförda åtgärder (muddring, rensning,
mm.) och förnyade tillstånd som erhållits för Mölndalsån på senare år
avser man att vid optimal reglering kunna reglera Mölndalsån så att nivån +2.9 inte överskrids. Normalnivån som eftersträvas att upprätthållas
i Mölndalsån är +1.55 vid kulvertens utlopp. De planerade förändringarna och kvarstående åtgärderna i Mölndalsån planeras under de kommande åren. Det är svårt att ange exakt tidpunkt när de är helt implementerade, men ett rimligt antagande kan vara senast 2016.
I den till planen hörande översvämningsutredningen har förutsatts att
dessa åtgärder är helt genomförda. Se vidare under Risk och Räddningsfrågor.

Fornlämningar och kulturhistoria
Planområdet innehåller inga kända fornlämningar och inte heller någon
bebyggelse av stort kulturhistoriskt värde. Under 1920-talet växte ett
centrum fram vid Mölndalsbro. År 1925 kom ”nya” Torget till mellan
Gamla torget och Mölndalsbro. På 1960-talet byggdes Folkets Hus, det
som numera heter kulturhuset Möllan samt stadshuset utmed Göteborgsvägen. Trafiksituationen omöjliggjorde dock för centrum att växa öster
ut. I samband med motorvägens tillkomst på 1970-talet beslutades därför
att utveckla centrum väster ut. Flera handelsbyggnader byggdes och
1984 invigdes torget i dess nuvarande läge.

Bebyggelseområden
Planområdet är till stora delar bebyggt med byggnader för handel och
bostäder. Omgivande mark används (bortsett från trafikområden) huvudsakligen för byggnadernas behov av parkerings- och lastytor. Inom området mellan Tempelgatan och Bergmansgatan, kvarteret Gråsejen finns
en större gård med gräsytor, sittplatser och lekplats.
Bebyggelsen längs Tempelgatan byggdes under 1950-talet och består av
bostadsbebyggelse i tre till fyra våningar. Dessa är kulturhistoriskt intressanta och väl bevarade. Delar av bebyggelsen har mindre verksamhetslokaler i bottenplan. Längs Bergmansgatans norra sida är största delen av bebyggelsen från 1970-talet med bostäder i tre till fyra våningar
och handel i bottenplan. Kvarteret mellan Brogatan och Bergmansgatan
(kvarteret Hajen) byggdes år 1979 med en ombyggnad av entréer och
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bottenvåning 1994. Bottenvåningen är i betong och rymmer handelslokaler. Andra och tredje våningen inrymde tidigare ett servicehus, som
hade sina uteplatser ovanpå handelsbyggnaden. Byggnaden öster om
torget, fastigheten, Havskatten 17, är uppförd 1988-89. Senare ändringar
är gjorda av entréer, skyltfönster och skärmtak. Byggnaden är i fem våningar med handel och verksamheter i de två nedre planen och bostäder
ovanpå. Fasaden är i rödgult tegel, mörkgröna burspråk och tegelfärgade
betongpannor på taket.

Service
I Mölndals innerstad finns idag ett brett utbud av affärer, ett livligt torg,
kommunal service, vårdcentraler och en hel del övriga verksamheter.
Knutpunkt för järnväg, spårväg och ett stort antal busslinjer ligger också
i nära anslutning till detaljplaneområdet. Mölndals sjukhus ligger ca 500
meter norr om planområdet.
Nordväst om planområdet finns förskolor och grundskolor på Bosgårdsskolan och Jungfrustigen. Söder om planområdet finns Broslätts förskola
och Katrinebergsskolan. Österut ligger Kvarnbyskolan. En gymnasieskola finns i kommunen.

Trafik

Figur 4 Planområdet markerat i gult. Ej skalenligt.
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Bil
Planområdet nås idag huvudsakligen från Storgatan och Tempelgatan.
Bergmansgatan är en lokalgata med enkelriktad biltrafik i riktning mot
Storgatan men med dubbelriktad cykeltrafik. Brogatan är idag en gågata.
Cykel
Det finns ca 300 cykelparkeringar i innerstaden idag, exklusive övre
plan i knutpunkten och cykelgarage med förhyrda platser. Dessa bedöms
täcka behovet för dagens situation.
Längs Tempelgatan löper ett huvudstråk för cyklister i båda riktningarna. Idag tillåts även cykeltrafik längs Bergmansgatan.
Parkering
I Mölndals innerstad används ett parkeringsköpsystem för bilparkering
som innebär att parkeringarna som finns har samnyttjan inom ramen för
gällande avgiftssystem. Om någon behöver stå en längre tid kan särskilda tillstånd köpas, – boende, hotellgäster, kontorsanställda etc. Det
innebär att antalet platser i innerstaden kan hållas nere och att de kan
nyttjas effektivare. Systemet innebär också i viss mån att fastigheter i innerstaden kan utvecklas trots att parkeringsbehovet inte fullt ut kan lösas
inom den egna fastigheten.
Antalet parkeringsplatser i innerstaden bedöms idag täcka behovet. Inga
större parkeringsytor finns idag inom planområdet. Längs med Bergmansgatan finns idag ca 25 parkeringsplatser.
Kollektivtrafik
Tillgängligheten till kollektivtrafik är mycket god. Mölndals innerstad/
Mölndals station är regionens näst största kollektivtrafikknutpunkt, med
såväl spårvagn som bussar och pendeltåg.
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FÖRÄNDRINGAR
Mölndals stadskärna ska vara en naturlig målpunkt för boende och besökare i Mölndal – en attraktiv och levande stad. Mölndals innerstad ska
ha tydliga entrépunkter från samtliga håll. Järnvägen och väg E6/E20
upplevs idag som en barriär som tudelar centrala Mölndal. I projekt
Mölndals innerstad skapas större byggnadsvolymer med egen identitet
som kan möta motorvägens storskaliga trafikrum och annonsera staden
utåt och visa att man rör sig genom staden. Samtidigt skärmar de högre
och tätare byggnaderna av och ger utrymme inne i stadskärnan för attraktiva, intima torg- och gatumiljöer med en mänsklig skala där människor kan vistas, mötas, flanera och handla.
Mölndalsbro är idag, och kommer i en framtid när även Forsåker och
andra planerade områden blivit utbyggda, vara en viktig entré och länk
mellan östra och västra Mölndal för gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister. Med förtätning på och intill Mölndalsbro kan upplevelsen av väg E6/E20 och järnvägen som barriär minska och bron bli en
del i ett stadsrum som till större delen upplevs som en stadsgata. I förslagen till ny bebyggelse finns flera kopplingar och möjligheter att förflytta sig mellan stadens olika nivåer, på och under bron, både inomhus
och utomhus, vilket också ger en urban karaktär som hör till en stad med
flera kvaliteter och funktioner. Med Knutpunkten, Västsveriges näst
största kollektivtrafikpunkt, kan Mölndal dra nytta av sitt goda läge och
dels knyta ihop stadens östra och västra delar, men också koppla ihop
Mölndal med Göteborg, Halland, Malmö och Köpenhamn, vilket ger
goda förutsättningar för ett stadsliv dygnets alla timmar. Vid planeringen
av Götalandsbanan förutsätter Mölndals Stad ett stationsläge i knutpunkten vilket innebär att staden blir än mer strategiskt belägen och attraktiv
för en bredare målgrupp av både boende och näringsidkare.
Totalt innebär förslaget att det inom planområdet kommer rymmas
ca 330 lgh ett tillskott på 140 lgh, ca 10000 kvm för handel, ett tillskott
på ca 2500 kvm samt ca 6700 kvm för kontor och verksamheter, ett tillskott på ca 6600kvm.
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Bebyggelseområden

Figur 5 Illustrationskarta.

Detaljplanen reglerar huvudsakligen markanvändningen för kvartersmark till centrumändamål och bostäder. Centrumändamål anges huvudsakligen för de nedre våningarna där det är av stor vikt att fasaderna är
livfulla och har en gestaltning som skapar kontakt mellan inne och ute.
För att skapa en levande stadskärna krävs boende varför bostadsändamål
är ett mycket viktigt inslag i detaljplanen.
Detaljplanen medger centrumändamål i både större och mindre lokaler,
vilket kan ge en variation i utbud och hyresnivå. För att skapa en innerstadskaraktär i enlighet med Vision Mölndal 2022 är det viktigt att ge
förutsättningar för ett stadsliv på gator och torg. För att uppnå detta har
detaljplanen en bestämmelse om minsta antal entréer i fasadliv mot angränsande gata.
Stadslivet med en innerstadskaraktär handlar till stor del om människans
skala och hur vi upplever miljön runt omkring oss. För att skapa en
mänsklig skala, variationsrik och intressant miljö är en vertikalitet i
byggnadernas utformning viktigt. Långa monotona miljöer upplevs ofta
oattraktiva. Därför har en bestämmelse om vertikalitet i fasaderna införts. Som ett led i detta tillåter planen utskjutande byggnadsdelar över
allmänplatsmark, omfattningen av dessa regleras genom planbestämmelse. Konsekvenserna för social hållbarhet beskrivs under rubriken
Konsekvenser.
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För att bidra till en ekologisk hållbarhet där så är möjligt ska det väljas
lösningar som främjar miljön, exempelvis genom ekosystemtjänster och
kompensationsåtgärder. Därför har detaljplanen bestämmelser om att
komplementbyggnader, teknikutrymmen samt vissa huvudbyggnader ska
uppföras med vegetationstak. Konsekvenserna för ekologisk hållbarhet
beskrivs under rubriken Konsekvenser.
En viktig aspekt är den långsiktiga ekonomiska hållbarheten där planen
genom bestämmelser avser att reglera markanvändningen och utformningen av denna på ett robust sätt som klarar förändringar i bl.a. boendeoch köpmönster över tid. Konsekvenserna för ekonomisk hållbarhet beskrivs under rubriken Konsekvenser.
Nedan följer beskrivningar av förändringar inom respektive fastighet.
Kvarteret Hajen
Kvarteret Hajen, beläget mellan Brogatan och Bergmansgatan, byggs om
och till för att skapa en byggnad med handel, kontor, bostäder och
Stadsbibliotek. Butikerna i markplan avses få entréer från Brogatan,
Bergmansgatan och Medborgaregatan. I plan två rivs befintliga bostäder
och ger plats åt ett helt våningsplan med kontors- och verksamhetslokaler som också kan få egna entréer direkt från gatan. Mot Medborgaregatan är byggnaden indragen redan i plan två för att skapa en så luftig
miljö som möjligt mot angränsande bostadsbebyggelse.
Från plan tre och uppåt planeras fem våningar med bostäder som får entréer mot Bergmansgatan och Brogatan. I kvarterets västra del planeras
ett höghus i 14-15 bostadsvåningar ovan på två handels- och kontorsvåningar. Stor vikt har lagts på utformning av höghuset för att ge byggnaden en tydlig volym som upplevs som slank och frikopplad från lamellerna och den gemensamma kontors- och handelsdelen.
Kv. Hajen byggs om och till, men utgår från den befintliga strukturen
och konstruktionen. Det är viktigt att den nya byggnaden i sin form och
gestaltning uttrycker variation. Detta är allra viktigast i mötet mellan
allmänplats och de två nedersta våningarna med handel, kontor och
verksamheter. Fasaderna ska ha en vertikal indelning och en variation i
material och fönstersättning. Fasaderna ska utgöras av robusta material
som anses vara motståndskraftigt för det slitage som kan förväntas i en
innerstad. Mot trafikerade gator har byggnaderna med fördel en hållbar
sockel som minskar risken för skador vid påkörning, renhållning eller
liknande. Längs gågatorna kan exempelvis fönster ner till markplan vara
en annan lösning. Även här är det viktigt att anslutningen tål slitage.
Skivmaterial som lätt spricker ska undvikas. Fönstersättningen och en19

tréer ska utformas och placeras så att de bidrar till att skapa en god kontakt mellan inne och ute och bidrar till en känsla av en levande stadsmiljö och innerstadskaraktär.
Samtliga bostadsdelarna inom kvarteret kommer att få en framträdande
roll i stadsbilden varför det är viktigt att dessa utformas stadsmässigt.
Med detta avses att stor omsorg läggs på gestaltningen av fasaderna vad
gäller material med hög kvalitet, detaljer samt variation. Inte minst viktigt är detta för den högsta byggnadsdelen inom kvarteret som tillsammans med ”Sahlins terrass” och Fässbergs kyrka kommer att bli en port
till innerstaden och ett landmärke på håll. Det är viktigt att höghuset utformas så att den upplevs så slank och smäcker som möjligt. Fasaden på
höghusets norra del ska landa obruten i marknivå för att bidra till en variation i fasaden samt tydliggöra volymen.
Del av Kv. Hajen som inte har en bestämmelse om vertikal indelning av
de nedre våningsplanen avser utformas på ett sådant sätt att verksamheten, Stadsbiblioteket, i denna del annonseras och tydliggörs. Det är viktigt att utformning av fasader sker i samarbete med verksamheten, dvs.
Stadsbiblioteket.
Då balkongerna i stor utsträckning kommer att utformas med möjlighet
till delvis inglasning, är det av stor vikt att dessa hanteras och studeras
som volymer. Balkonger ska både med sin volym och gestaltning bidra
till den stadsmässighet i byggnaderna som Mölndals innerstad ska signalera.
Mellan bostadshusen ska bostadsgårdarna utformas med hög kvalitet och
med funktioner och material som håller över tid. Taken på lamellerna
ska vara ”gröna tak” dvs. ett vegetationstak. Ett vegetationstak bidrar till
att fördröja och till viss del omhänderta regnvatten, samt till en positiv
stadsbild. Det kan också bidra till lägre bullernivåer och ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster beskrivs under rubriken Ekologiska konsekvenser. Bostäderna ska ha en lugn gårdsmiljö med grönska som kompenserar den livligare stadsmiljön som omgärdar kvarteret. Gården ska ge
möjlighet till utevistelse och lek nära hemmet.
Sammantaget ger detta inom kvarteret ca 200 lgh ett tillskott på ca 115
lgh. Ca 5850 kvm för handel ett tillskott på ca 540 kvm samt 5550kvm
för kontor och verksamheter ett tillskott på ca 5300kvm.
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Figur 6 Västra delen av kvarteret Hajen sett från Storgatan (Fredblad arkitekter)

Figur 7 Brogatan och Kvarteret Hajen (Fredblad arkitekter)
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Kvarteret Gråsejen
Tre av byggnaderna i kv. Gråsejen längs Bergmansgatans norra sida
byggs om. Byggnaderna byggs ut mot Bergmansgatan och byggs på med
två våningar. Genom att gatan blir smalare och får en ny utformning
skapas en innerstadsgata, med låga hastigheter för bil och med god
framkomlighet för gående och cyklister. Bottenvåningarna innehåller
handel, service, restauranger etc. och de övre våningarna bostäder. Fasader ska utformas och gestaltas så att de håller över tid. Fasader mot allmänplats ska i bottenplan/markplan bestå av material som åldras på ett
värdigt sätt exempelvis tegel eller puts.

Figur 8 Kvarteret Gråsejen sett från torget (Fredblad arkitekter)

Mötet mellan mark och byggnad ska utformas på ett sådant sätt och med
ett material som är motståndskraftigt för det slitage som kan förväntas i
en innerstad. Mot trafikerade gator har byggnaderna med fördel en hållbar sockel som minskar risken för skador vid påkörning, renhållning eller liknande. Längs gågatorna kan exempelvis fönster ner till markplan
vara en annan lösning. Även här är det viktigt att anslutningen tål slitage.
Skivmaterial som lätt spricker ska undvikas. Bottenvåningarnas fasader
mot Bergmansgatan ska utformas så att de bidrar till en känsla av innerstads- karaktär och fönster och entréer ska utformas och placeras så
att god kontakt skapas mellan ute och inne vilket bidrar till en känsla av
en levande stadsmiljö. Bostäderna ska ha en lugn gårdsmiljö med
grönska som kompenserar den miljö av mycket hårdgjorda ytor som
omgärdar kvarteret. Gården ska ge möjlighet till utevistelse och lek nära
hemmet.
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Sammantaget ger detta inom kvarteret ca 70 lgh ett tillskott på ca 12 lgh
samt ca 2700 kvm för handel ett tillskott på ca 1800kvm.

Figur 9 Kvarteret Gråsejen sett från Stadshusparken i norr (Fredblad arkitekter)

I den västra delen av kv. Gråsejen finns idag en öppning i storgårdskvarteret. En byggnad på den här platsen ska på ett positivt sätt bidra till att
sluta kvarteret och ge en lugnare och tryggare gårdsmiljö. Byggnaden
ska genom volym och uttryck samspela såväl med befintlig, tidstypisk
kvartersbebyggelse som med det moderna parkeringshuset väster om
Storgatan/Tempelgatan. Byggnaden ska bidra till ett mer levande gaturum genom öppningar t.ex. fönster som ger möjlighet till genomsikt i
bottenvåningens fasad mot gata. Byggnaden kan innehålla handel eller
kontor och/eller bostäder. Fasadmaterialet ska samspela med befintliga
fasader inom kvarteret, i första hand gult tegel, gärna i form av ett raster
enligt arkitektens förslag. Byggnadens tak ska vara ett ”grönt tak” dvs.
ett vegetationstak.
Sammantaget ger detta inom kvarteret ett tillskott på ca 300 kvm handel
och ca 1000 kvm kontor.
Kvarteret Havskatten
Mellan torget och Bergmansgången ligger den västra delen av kvarteret
Havskatten, Havskatten 17. Befintligt hus avses att byggas på med en
våning med bostäder som vänder sig ut mot torget. De nedre våningarna
medger fortsatt centrumändamål med bland annat handel, kontor och
vårdcentral. Tillbyggnaden ska ske så att den följer husets övriga gestaltning och upplevs som en del av befintlig byggnad, i linje med arkitektens skisser.
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Sammantaget ger detta inom kvarteret ca 60 lgh ett tillskott på ca 12 lgh.
Kvarteret innehåller redan idag även ca 1250 kvm för handel och ca
1150 kvm för kontor och verksamheter.

Figur 10 Föreslagen påbyggnad på kvarteret Havskatten (Lohk arkitekter)

Gårdsmiljöer
Bostäder i innerstaden har många kvaliteter som närhet till handel, kollektivtrafik etc. Bostäderna bedöms vara utsatta för en relativt hög påfrestning i form av buller och trafik varför utformningarna av gårdarna
är extra viktiga. Miljön för de boende, liksom möjlighet att fördröja dagvatten är viktiga att tillgodose vid utformning av gårdsmiljöerna.
Grönska bidrar också till bättre luftkvalitet.
Inom östra kvarteret Gråsejen ges en byggrätt för möjlighet att bygga ut
eller om befintlig komplementbyggnad. Avsikten är att skapa yta för att
tillhandahålla cykelparkeringar. På det västra kvarterets gård ges en
byggrätt för en fastighetsskötarlokal. I övrigt bör gårdarna utformas så
att lek och vistelse uppmuntras och så att lokala transporter trafikerar
gårdarna i så liten utsträckning som möjligt.
Tillgänglighet
Utbyggnaden och ombyggnaden av innerstaden skapar fler tillgängliga
bostäder och butikslokaler. Ny beläggning på gator och platser ska också
ge bättre tillgänglighet för så väl rörelsehindrade som personer med nedsatt syn.
Skyltning
En skyltpolicy finns antagen i kommunen som ska vara vägledande vid
bygglovgivning. Den ger exempel på vilken typ av skyltning som kan
vara lämplig i en innerstadsmiljö och förordar också att ett skyltprogram
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upprättas av fastighetsägaren med syftet att ge vägledning för sina hyresgäster för samordnad skyltning. Skyltning och reklam som innebär att
öppna och glasade delar av fasaden täcks bör undvikas helt.
Beskrivning av planbestämmelser
För att säkerställa planens intentioner och bebyggelsens gestaltningsmässiga ambitioner beskrivs syftet med några av planbestämmelserna
nedan:
n2

Höst 60 % av markytan får beläggas med asfalt eller annat
ogenomsläppligt material.

Då Mölndal har problem med höga vattennivåer och dagvattenhanteringen i innerstaden ska så stora ytor som möjligt vara genomsläppliga
för dagvatten och befintlig situation helst förbättras genom förändringar
av t.ex. gårdsmiljöerna.
entré 00

Minsta antal entréer som ska placeras mot allmän plats.

En tydlig kontakt mellan ute och inne ger förutsättningar för en trygg,
attraktiv och livfull innerstad. Antal entréer i fasadliv påverkar karaktären och bidrar till den mänskliga skalan och den variationsrikedom som
eftersträvas i innerstaden.
v1

Räcke får skjuta upp över angiven byggnadshöjd, men ska ut‐
föras i från fasaden avvikande utformning så att takfoten kan
avläsas därunder.

Räcken som behövs på till exempel upphöjda bostadsgårdar ska vara i en
avvikande utformning än fasaden så att takfoten kan avläsas.
v2
Utkragningar, burspråk, entrétak etc. tillåts sticka ut max 1,5
meter med en fri höjd på minst 7 m över Brogatan resp. Bergmansgatan.

Utkragningarna som tillåts längs delar av kvarteret Hajen är en del av
den vertikalitet som eftersträvas i bebyggelsen längs Brogatan och
Bergmansgatan. Dessa tillåts längs kortsidan på de lameller som reser
sig ovanpå handels- och kontorsvåningarna.
f1

Fasader ska ha en utformning med vertikal indelning.

En vertikalitet eftersträvas i bebyggelsen längs Brogatan, Medborgaregatan och Bergmansgatan längs kvarteret Hajen. Syftet med denna bestämmelse är att undvika de monotona miljöer som stora fastigheter annars kan innebära. Bestämmelsen innebär att fasadens gestaltning ska
bidra till att visuellt bryta upp längden på fasaden och bidra till en variation i gaturummet. Detta kan t.ex. vara en variation i fasadmaterial, färg
och entréutformning.
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f2

Taktäckning ska utföras med vegetationstak.

f5

Ytan ska ordnas med terasser och/eller vegetationstak eller
annan växtlighet.

• Bostadskomplement ska utföras med vegetationstak.

Liksom bestämmelsen n2 bidrar dessa bestämmelser till att minska påfrestningen på dagvattensystemet. En vegetations tak gör att ca 50 % av
dagvattnet aldrig når dagvattennätet utan dunstar vilket ger en avsevärd
skillnad för belastningen på dagvattennätet. Vegetationstaken kan också
bidra till att sänka bullernivåerna i staden och vara en del i ekosystemtjänsterna. Med vegetationstak menas takbeläggning med växtlighet på
som exempelvis sedum, gräs mm. Med bostadskomplement menas
mindre byggnader som uthus, förråd, soprum etc. Bestämmelsen ska inte
hindra möjligheten till terasser.
f3

Gårdar ska anordnas med lämpliga vistelseytor för boende.

Bostadsgårdarna inom kvarteret Hajen ska utformas så att de fungerar
som utemiljö för både små barn, vuxna och äldre. Gårdarna är viktig
närmiljö och som plats för möten mellan boende, men också en förlängning av den egna bostaden. En grön bostadsgård upplever de flesta som
positivt och är extra viktigt i en innerstadsmiljö med mycket hårdgjorda
ytor. Att kunna nyttja bostadsgården för plantering av växter och grödor
bidrar positivt till dagvattenfördröjningen och till de boendes möjlighet
att forma sin närmiljö.
f4

Fasaden på höghuset ska landa obruten i marknivå

Höghuset ska utformas så att vertikaliteten och uppbrutenheten förstärks
och upplevs som en stadsmässig volym.
f6

Fast rasterför fönster och fasader får endast uppföras för
centrumändamål och till högst 60% på respektive våning.
Rastret ska vara transparent/öppet till 60% och får ej utgöras
av metall. Vid en konstruktion med utanpåliggande raster får
detta ligga högst 0,5 meter från fasaden.

f7

Fast rasterför fönster och fasader får endast uppföras för
centrumändamål. Rastret ska vara transparent/öppet till 60%
och får ej utgöras av metall. Vid en konstruktion med utanpå‐
liggande raster får detta ligga högst 0,5 meter från fasaden.

• Minst 30 % av fasadytan i botten/marknivå mot allmänplatsmark ska utgö‐
ras av fönster eller entréer.
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• Fönster och fasader får ej täckas med fast raster för sol‐ och/eller värme‐
avskärmning

Fasader, fönstersättningen och entréer ska utformas och placeras så att
de bidrar till att skapa en god kontakt mellan inne och ute och bidrar till
en känsla av en öppen, levande stadsmiljö och innerstadskaraktär.

Service
Föreslagen utveckling av innerstaden med fler bostäder, verksamheter
och kultur kompletterar det redan stora utbudet av offentlig service, affärer och myndigheter som finns idag.
Staden bedömer att barn inom planområdet i första hand kommer att tillhöra upptagningsområdet för Broslätts förskola och Katrinebergsskolan,
men det finns även andra valmöjligheter i närområdet.

Offentliga rum
All allmän plats inom planområdet kommer ingå i ett till planen hörande
gestaltningsprogram för innerstaden. Avsikten är att genom att analysera
olika platser och gators funktioner ge dem en gestaltning som gynnar
användningen samt ger dem en tydlig karaktär och identitet.
Gestaltningsprogrammet föreslår attraktiva offentliga platser som inbjuder till vistelse och som upplevs trygga. I planen införs bestämmelser
som reglerar användingen av allmän plats samt höjdnivåer för denna.
Gestaltning och utformning av allmänna platser regleras inte genom
planbestämmelser. Utformningen av allmänna platser beskrivs i gestaltningsprogrammet.
En ny gestaltning av stråk och gator i innerstaden syftar bland annat till
att förstärka och tydliggöra kopplingarna till omgivningen. Entréerna ska
annonsera Mölndals innerstad och välkomna besökare från alla håll.
Stadshustorget och Stadshusparken är två viktiga stadsrum i innerstaden
som genom nya tydligare stråk och kopplingar ges en större betydelse
och vikt i staden. För att skapa en socialt hållbar stadskärna reglerar planen såväl markanvändning, funktioner som tillgänglighet genom bl.a.
entréer samt utformning och tillgänglighet på allmän plats. Konsekvenserna för social hållbarhet beskrivs under rubriken Konsekvenser.
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Figur 11 Stråk och entrépunkter till Mölndals innerstad.

Entréer
Det är viktigt att innerstaden öppnar sig mot hela Mölndal och att planområdet har flera tydliga och välkomnande entrépunkter in mot stadskärnan. Den tydligaste entrén från väster är via Storgatan in på Brogatan
eller Bergmansgatan. Från norr är stråken genom kvarteret Gråsejen viktiga entréer.
Det är viktigt att entréerna utformas tydligt och välkomnande. För stråken genom kvarteret Gråsejen är det av stor vikt att de gestaltas så att det
finns en tydlighet och trygghet i vart stråken leder samt vad som är allmän plats och vad som är privat kvartersmark. Utformningen av dessa
beskrivs i gestaltningsprogrammet.
Torg och platser
Brogatans västra del öppnar upp sig i en plats ”Sahlins plats” som förstärker entréerna till innerstaden. Nivåskillnaderna skapar en samlad
plats som ansluter till Storgatan med trappor och ramp i Brogatans förlängning. På båda sidorna av platsen blir det ytor som kan användas för
uteservering eller andra evenemang.
Torgstigen är ett viktigt stråk i staden som utgör en förlängning av Nygatan och torget vidare mot stadshuset och Stadshusparken. Torgstigen
breddar sig på mitten och bildar en lugn plats i gårdsmiljön.
Stråkanalys
En stråkanalys av innerstaden efter föreslagen ombyggnad visar att det
finns tydliga stråk som starkt binder samman den med bebyggelsen di28

rekt söder om innerstaden, främst Storgatan och Nygatan. Även Brogatan och Bergmansgatan är välintegrerade och naturligt centrala gator i
Mölndal. Mölndalsbro visar sig enligt analysen fortsatt vara dåligt kopplad till omgivande stadsbebyggelse, vilket främst beror på nivåskillnader
till omgivande gator och att det därför är svårt att koppla samman den
med övriga gatunätet. Mölndalsbro är en viktig länk med en viktig målpunkt varför kopplingarna hit bör stärkas på olika sätt för att integrera
den bättre i systemet.
Medborgarstigen och Torgstigen är relativt lågt integrerade i stadsnätet
men binder ihop viktiga funktioner. Därför är det viktigt att stötta upp
dessa stråk genom andra funktioner bland annat genom tydlighet i gestaltning och utformning.

Figur 12 Kartbild från Stråkanalysen. Färgerna visar stråkens integrering i fallande
skala från rött till blått.
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Gator och trafik
Tillfart till området kommer fortsatt att ske från Storgatan och Tempelgatan. Bergmansgatan kommer fortsatt vara en lokalgata med enkelriktad biltrafik i riktning mot Storgatan. Bergmansgatan kommer att ges en
stadsmässig gestaltning med låga hastigheter för bil och cykel. Goda utrymmen för stadsliv, fotgängare och trivsel skapas. Bilar kör på fotgängares villkor och gatan ges en väl gestaltad miljö gällande material och
möblering. För att hantera dagvattnet utformas gatan med ”raingardens”.
(se bild under ”dagvatten”). Möjlighet för parkering föreslås även längs
med gatan.

Figur 13 Sektion av möjlig utformning av Bergmansgatan.

Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik
Huvudcykelstråk i området löper längs Storgatan och Tempelgatan samt
längs Göteborgsvägen i planområdets östra del. På Bergmansgatan sker
cykling i båda riktningarna på gåendes villkor.
Gågator
Medborgaregatan, Medborgarestigen och Brogatan regleras och utformas som gågator med plats för kommers och stadsliv. Regleringen innebär att cykling är tillåten men endast i gångfart och på gåendes villkor.
Varuleveranser eller motsvarande, tranport av gods eller boende till eller
från adress vid gatan samt transporter av sjuka och rörelsehindrade är
tillåtna på samma villkor. Bergmansgången regleras som gångväg, det
vill säga enbart för gående. Den planerade bebyggelsen i kvarteret Hajen
ska ha minst tre entréer mot Medborgaregatan vilket regleras med en
särskild planbestämmelse.
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Konstverket ”det böljande landskapet”
Konstverket ”Det böljande landskapet” ska bevaras i de delar av planområdet som är betecknat som n1.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken beräknas bli kraftfullt utbyggd då K2020, ett samverkansprojekt för utvecklingen av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen,
genomförs. Målbilden för K2020 är att kollektivtrafikens andel av det
totala resandet i Göteborgsregionen (gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik) ska öka från ca 23 % till ca 33 % år 2025. Mölndal har en målsättning att de hållbara resorna (gång-, cykel- och kollektivtrafik) ska öka
från ca 35 % till att utgöra minst hälften av resorna år 2022. Även effekterna av trängselskattens införande har studerats. Påverkan på Mölndals
innerstad är liten. Däremot har trafiken på E6 reducerats något, 3-4 %
eller ca 3-4 000 fordon från cirka 100 000 fordon förbi Mölndals innerstad.

Parkering
Parkeringsbehov
Nedanstående parkeringstal har tagits fram inom ramen för planarbetet
för Mölndals innerstad. Talen utgår från dagens uppskattade behov och
jämförelser med Göteborgs stads parkeringstal. En mer utförlig beskrivning av parkeringstal och parkeringsberäkningar finns i Parkerings PM,
bilaga till Trafiktekniskt PM.
Parkeringstalen som föreslås är:
Parkeringstal
Handel livs

41,5 per 1000 kvm BTA

Handel övrigt

31,5 per 1000 kvm BTA

Kontor

15 per 1000 kvm BTA

Lägenheter över 55 kvm

0,65 per lgh

Lägenheter upp till 55 kvm

0,2 per lgh

Tabell 1Föreslagna parkeringstal.
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Parkeringstalen för bostäder är framtagna i samverkan med byggherrarna
och är lägre än i Mölndals parkeringsnorm från 1988. Talen innebär att
krav på åtgärder för att minska behovet av egen bil behöver ställas på
byggherrarna, som t ex tillhandahållande av bilpool och kollektivtrafikkort till de inflyttande, särskild omsorg om cykelparkering samt kraftfull
marknadsföring av bostadsområdets goda förutsättningar för hållbart resande.
I Mölndals innerstad används sedan tidigare ett parkeringsköpsystem
som innebär att parkeringarna samutnyttjas av boende, sysselsatta och
besökande till innerstaden. I arbetet med de tre detaljplanerna i Mölndals
innerstad finns en ambition om samutnyttjande även i de nya parkeringsanläggningarna som behöver byggas för det tillkommande parkeringsbehovet. Den planerade blandningen av framför allt kontor och handel ger
goda förutsättningar för samutnyttjande.
Behovet av parkering för de nya bostäderna och verksamheterna är totalt
323 platser, enligt de ytor som redovisas i detta skede. Behovet kan inte
tillgodoses inom egen fastighet och parkeringsplatser behöver därför
byggas i de gemensamma anläggningarna inom de tre detaljplanerna.
Men eftersom vissa befintliga bostäder och lägenheter rivs så kan delar
av behovet – 85 platser - inrymmas i frigjorda platser i det befintliga
parkeringsköpssystemet (se siffror inom parentes i tabellen). Resten av
behovet behöver tillgodoses i de gemensamma anläggningarna, men kan
reduceras med den samutnyttjandegrad som beräknats (ca 32 %). Det innebär att ca 160 platser behöver byggas i gemensamhetsanläggningarna.
Havskattens behov på fem nya platser (efter samutnyttjandeberäkning)
är så litet att det lämpligen tillgodoses i det befintliga parkeringsköpssystemet.
Avtal behöver skrivas mellan de ingående exploatörerna för att reglera
bland annat finansiering av de gemensamma parkeringsanläggningarna.
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Ändamål

Bostäder Gråsejen
över 55 kvm

BTA (kontor,
handel)
Lgh (bostäder)

Behov av parkering
(tillgodoses genom
frigjorda platser på
bef. parkeringar)

Behov av nya pplatser, efter reducering för
samutnyttjande
(32,3%)

24 lgh

6 (10)

4

(varav 12 nya
lgh)
Butiker Gråsejen

1795 kvm

56

38

Bostäder Hajen över
55 kvm

174 lgh

42 (70)

29

(varav 91 nya
lgh)
Bostäder Hajen upp till
55 kvm

24 lgh

5

3

Butiker Hajen

541kvm

17

12

Kontor Hajen

5562 kvm

79 (5)

53

Butiker Triangelhuset

325 kvm

10

7

Kontor Triangelhuset

975 kvm

15

10

Bostäder Havskatten
över 55 kvm

12 lgh

8

5

238 (85)

161

Totalt

Handikapparkering för boende ska lösas inom kvartersmark max 25 m
Tabell 2 Parkeringsbehov och behov av nya platser i gemensamhetsanläggningar ovanför gallerian
och livsmedelshandeln. Siffrorna inom parentes tillgodoses inom befintligt parkeringsköpssystem.

från entré. Besöksparkering för handikapp kan för samtliga fastigheter
inom planområdet lösas på Bergmansgatan. Övrig boendeparkering löses
inom Detaljplan söder om Brogatan.
Styrning av parkering i innerstaden
Om samutnyttjandet ska fungera så får inte platser reserveras för något
särskilt ändamål. Till viss del kan man dock styra parkeringen för olika
ändamål. Till exempel genom att parkering för sysselsatta och boende
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(som behöver stå längre tid än handelns kunder) får parkeringstillstånd
som endast gäller på de platser i parkeringsanläggningarna som är minst
attraktiva för kunder. För att kunna hantera parkeringen i hela innerstaden behövs det en aktör som har ett samlat ansvar och tar fram en strategi för optimal styrning av parkeringen, t ex via tidsbegränsningar, avgifter, tilldelning av parkeringskort, övervakning etc.
Cykelparkering
Mölndals stad har inga parkeringstal för cykel i den gällande parkeringsnormen, men för att öka förutsättningarna för hållbart resande är det viktigt att ställa krav på cykelparkeringar. Utgångspunkten är att det i detta
centrala läge i snitt kommer finnas behov för en cykel per boende, samt
ungefär en besöksparkering per fem lägenheter. För kontor och handel
föreslås parkeringstal för cykel motsvarande det som används i Göteborg
i motsvarande lägen.
Boende/sysselsatta

Besökande

Butiker och livs

4 per 1000 BTA

9 per 1000 BTA

Kontor

13 per 1000 BTA

2 per 1000 BTA

Lgh upp till 55 kvm

1,5 per lgh

0,2 per lgh

Lgh över 55 kvm

2 per lgh

0,2 per lgh

Seniorbostäder

2 per lgh

0,2 per lgh

Tabell 3 Parkeringstal för cykel

Besökande till innerstaden har behov av att parkera sin cykel på allmän
plats i anslutning till affärer och verksamheter. Samutnyttjande kan ske
mellan cykelparkeringar för handelns kunder och besökande till bostäder/verksamheter. Behovet av cykelparkeringar på allmän platsmark blir
då cirka 280 platser inom hela Mölndals innerstad, vilket byggs ut av
staden och fördelas på lämpliga platser.
Behovet för cykelparkering för sysselsatta och boende ska i första hand
tillgodoses inomhus/väderskyddat inom respektive fastighet.
Behovet för bostäder i Gråsejen är ca 50 platser och 5 besöksplatser. I
Havskatten blir behovet ca 25 platser för boende och 2 besöksplatser. I
Hajen ca 380 platser för boende och 40 besöksplatser. Besöksplatserna
för Hajen behöver samutnyttjas med cykelparkering på allmän plats, eftersom det inte finns någon mark inom fastigheten som på ett enkelt sätt
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kan användas till cykelparkering för besökare. För sysselsatta i kontor
och handel i hela planområdet är behovet knappt 100 platser.
Varumottagning och utfarter
Distributionstrafik till fastigheterna mellan Brogatan och Bergmansgatan
angör vid Bergmansgatan.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp finns väl utbyggt i och i
anslutning till planområdet. Viss ombyggnad av va-systemet krävs dock
för innerstadens omvandling.
Ny huvudvattenledning är anlagd från Göteborgsvägen via Tempelgatan,
Häradsgatan, Storgatan samt Åbybergsgatan till Gamla Kungsbackavägen, vilket ger innerstaden en betydligt säkrare vattenförsörjning än
idag. Ledningen är idag delvis utbyggd i Bergmansgatan/Storgatan. Anslutningen av ny huvudvattenledning från korsningen Tempelgatan/Göteborgsvägen och norrut utförs i ett annat projekt.
Spillvatten
Spillvattenavledningen sker norrut till Ågatans pumpstation. Befintlig
spillvattenledning i Bergmansgatan ersätts med en ny och får därmed
högre kapacitet. Befintliga spillvattenserviser bibehålls och ansluts.
Dagvatten
Den planerade utbyggnaden av Mölndals innerstad innebär en viss ytterligare förtätning i ett redan tätbebyggt och exploaterat, hårdgjort område
men ger ingen betydande ökning med avseende på ökad tillrinning till
dagvattenledningsnätet.
Nya dagvattenledningar dimensioneras för 10-årsregn. Vid kraftigare
nederbörd finns risk för marköversvämningar även vid normala nivåer i
Mölndalsån. Det ska skapas sekundära vattenvägar genom att gator utformas så att ytvattnet kan rinna fritt ner mot Mölndalsån alternativt till
ytor där tillfällig uppdämning kan ske utan skador på byggnader och anläggningar. Inströmning till lågpunkter på kvartersmark ska undvikas.
Åtgärder ska utföras för att minska dagvattenflödet vid kraftiga regn.
För planområdet gäller att dag- och dräneringsvatten normalt ska tas om
hand lokalt inom kvartersmark genom infiltration eller fördröjas i magasin före vidare avledning till allmän dagvattenledning. För planerad
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byggnation har flera åtgärder föreslagits som innebär att utgående flöde
från fastigheten inte ökar jämfört med den naturliga avrinningen vid ett
10-årsregn utan snarare minskas. Längs Bergmansgatan föreslås regnträdgårdar med kapacitet att hantera dagvatten från gatan och från kvarteret Gråsejen. Bostadsgårdar bör utformas med grönska dels för att bli
attraktiva men också för att kunna fördröja dagvatten. Komplementbyggnader ska utföras med sedumtak som kan minska den totala avrunna
mängden på årsbasis med upp till 50 %. Befintlig dagvattenledning i
Bergmansgatan mellan Medborgaregatan och Göteborgsvägen ersätts
med en ny större ledning. Berörda dagvattenserviser ansluts.

Figur 14 Exempel på ”raingarden” i gatumiljö.

Släckvatten
Mölndals stad tillhandahåller ej direktkopplad sprinkler. Ev. sprinklerbehov löses internt inom respektive detaljplaneområde med magasinering och tryckstegring. Brandposter kompletteras i området så att brandposter finns med inbördes avstånd på max 150 meter.
Fjärrvärme/Fjärrkyla
Fastigheterna ska anslutas till fjärrvärmenätet, viss ombyggnation av
fjärrvärmenätet kommer att göras för att kunna ansluta fastigheterna.
En ny fjärrkyla station kommer att byggas utanför planområdet, ett nytt
ledningsnät kommer försörja hela Mölndals innerstad med fjärrkyla.
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El och tele
Ledningsnät för elkraft liksom för tele finns utbyggt i anslutning till
planområdet.
Avfall
Byggnader ska förses med traditionell avfallshantering i miljörum och
sortering av avfall ska kunna ske med minst åtta fraktioner.
Inom kvarteret Hajen kommer de boende att ha nedkast för de tre eller
fyra vanligaste fraktionerna(restavfall, matavfall, pappersförpackningar
samt tidningar) övriga fraktioner sorteras i Mölndalsbostäders miljöhus
på Bergmansgatan/Tempelgatan.
Verksamheterna på bottenplanet kommer ha tillgång till ett miljörum
med komprimatorer och kärl för sortering.För hämtning av avfall sker
angöring från närmaste gata.
Återvinningsstation i kommunal regi planeras inte inom planområdet.

Övriga åtgärder
Geotekniska åtgärder
En geoteknisk utredning har genomförts i samband med planarbetet
(Geotekniskt PM, Sweco 2013-10-15, rev. 2014-04-29).
Grundläggning och sättningar

Marken inom planområdet är mycket sättningsbenägen. All form av
ökade markbelastningar, till exempel genom uppfyllnader eller grundvattensänkning, medför långtidsbundna sättningar. I området pågår sättningar idag i storleksordningen 0,5-1 cm/år. Belastningsökningar för
permanenta och temporära skeden inom området ska undvikas med avseende på risken för att oönskade sättningar och sättningsdifferenser
uppstår för planerade eller befintliga byggnader och anläggningar. Nya
byggnader och tyngre sättningskänsliga konstruktioner inom planområdet ska grundläggas på pålar som slås till fast botten. Befintliga källare
som rivs ska fyllas igen och tätas för att inte sänka grundvattnet. Källarvåningar ska utföras vattentäta för att undvika grundvattensänkning. En
planbestämmelse om detta har införts på plankartan.
Övergångar mellan pålade konstruktioner och omgivande mark där sättning pågår, vid exempelvis entréer eller inom trafikerade ytor, rekommenderas att utföras med länkplattor för att undvika för stora sättnings-

37

differenser. Ledningar som ska anslutas till byggnader måste utformas så
att de klarar vissa rörelser.
Med djupa källarvåningar och en grundvattenyta nära markytan blir
byggnaden utsatt för lyftkrafter på grund av vattentrycket. Vid detaljprojektering ska detta beaktas. Åtgärder för att undvika upplyftning kan utgöras av en tyngre konstruktion eller genom dragförankrade pålar. Vid
detaljprojektering av pålgrundläggning ska negativ mantelfriktion beaktas till följd av pågående sättningar. Storleken på påhängslasterna ska
bestämmas i kommande projekteringsskeden. Lerproppar ska dras, med
anledning av massundanträngning, vid pålning i anslutning till intilliggande ledningar och byggnader. Pålning inom området försvåras av den
mäktiga, fasta friktionsjorden under leran. Vid kompensationsgrundläggning med lättfyllnadsmaterial ska risken för upplyftning, med anledning av höga grundvattennivåer, beaktas.
Då gator höjdsätts så att de kan fungera som ytliga rinnvägar bör förstärkningsåtgärder på gatorna utföras för att säkerställa att avsedda marknivåer bibehålls långsiktigt.
Ledningar och pumpstationer

I samband med anläggande och nivåsättning av området ska hänsyn tas
till befintliga ledningar inom det aktuella området så att dessa inte kommer till skada till följd av belastningar och sättningar från markuppfyllnader.
Nya ledningar kan i allmänhet utföras utan speciell grundläggning. För
schakter över två meter erfordras spont, alternativt flacka slänter. Pumpstationer som inte medför en ökad last på undergrunden kan grundläggas
direkt i mark. Anslutning till pumpstationer ska utformas flexibla så att
eventuella rörelser i ledning eller pumpstation kan tillåtas utan att problem uppstår.
Schakt- och fyllnadsarbeten

Generellt gäller att schakter djupare än cirka två meter bör utföras inom
spont. Vid schaktarbeten med och utan spont samt fyllnadsarbeten ska
hänsyn tas till risken för stabilitetsbrott. Schaktslänter och sponter ska
anpassas efter jordlagrens uppbyggnad och hållfasthet, samt med beaktande av förekommande belastningar och pågående trafik intill schakt.
Radon
Om framtida byggnader planeras utföras med flera källarplan så att lertäckningen över underliggande friktionsjordslager helt bortschaktas eller
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är mindre än tre meter bör, i projekteringsskedet, en markradonundersökning utföras för de delarna av området.
Markföroreningar
I en historisk inventering framgår att:
Havskatten 17 kan innehålla misstänkta föroreningar eftersom en rörelse
med snickeri och plåtslageri har legat i fastigheten. Det hus som finns på
fastigheten kommer inte att rivas vilket innebär att fri mark inte kommer
att nås.
Vidare har det funnits en kemtvätt på fastigheten Gråsejen 2 men enligt
byggnadsritningar har den verksamheten inte legat i den del som ingår i
planen. Om marken kommer att bli aktuell for markbearbetning så bör
miljöförvaltningen kontaktas först för att ta ställning till hur hanteringen
ska ske. Om schaktmassor uppstår ska dessa hållas separerade utifrån
föroreningsgrad.
För övrigt gäller upplysningsplikt till miljöförvaltningen vid upptäckt av
förorening, 10 kap11§ (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Buller
En bullerutredning för Mölndals innerstad har genomförts för detaljplaneområdet (Trafikbullerutredning, ÅF, 2013-10-25 rev. 2014-03-20). I
beräkningen har det förutsatts att befintlig bullerskärm mot E6/E20 höjs
till 3,0 meter respektive 4,5 meter fram till bron. Planbestämmelse om
detta har införts. Under bron kommer bullerskydd att ansluta till undersida bron.
Bakgrundsnivån från trafikleder innebär att värden under riktvärdet för
bostäder, 55 dB(A), sällan förekommer inom denna del av Mölndal. Förlängning av befintligt bullerskydd längs E6:an, bedöms ha liten inverkan
på ljudmiljön för kvarteret sett till ljudkällor på långa avstånd
(E6/tågtrafik). Enligt Boverkets råd kan det i vissa fall vara motiverat att
göra avsteg från huvudregeln 55 dB(A). Ett av planens syften är att förtäta Mölndals innerstad med fler boende och verksamma i nära anslutning till kollektivtrafikknutpunkten. En högre exploatering i innerstaden
krävs även för att uppnå planens övriga syften. I och med planområdets
strategiska läge med mycket god kollektivtrafikförsörjning och som del
av en innerstad bedöms avsteg från huvudregeln vara motiverat.
I de fall avsteg från huvudregeln görs, bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot tyst sida (högst 45 dB(A)vid fasad) eller ljuddäm39

pad sida (45-50 dB(A) vid fasad). För högst 5 % av totala antalet lägenheter i planen kan inglasad balkong som är öppen till ¼ räknas som ljuddämpad sida för bostadsrum. Det finns därför en bestämmelse på kartan
som reglerar detta.
Med bostadsrum avses alla rum i permanentbostäder och fritidshus där
en låg ljudnivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och vila och rum för
daglig samvaro. Kök och kök med matplats räknas dock inte som bostadsrum.

Figur 15 Dygnsekvivalent ljudnivå
Kvarteret Hajen

För höghuset visar beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer på nivåer upp
till 63 dB(A) på de första tre våningarna mot väst (Storgatan). Nivåerna
avtar med höjden till 59 dB(A) på översta våningen mot väst. I norr beräknas nivåer till som mest till 59 dB(A), i syd 60 dB(A). Mot öst beräknas nivåer upp till 55 dB(A) till och med våning 8, för att sedan öka upp
till 58 dB(A) på översta våningen.
Då ljudnivåerna vid fasad överskrider ställt riktvärde om 55 dB(A) i
flera fall har planen för höghuset studerats så att samtliga sidor och rum
kan nå sida om högst 55 dB(A) genom vinklar, balkongindrag och eller
delvis inglasning av balkong. En delvis inglasad balkong räknas då som
fasad. Vid skärmning mot Storgatan ges möjlighet till uteplats/rekreation
utomhus ovan befintlig stomme (förhöjd gårdsyta), sett till ställda riktvärden. Skärmning behöver studeras i detalj i slutlig utformning.
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De två lamellhusen i öst klarar ställda riktvärden på samtliga sidor utan
undantag. Lamellhuset i väst, närmast höghuset och Storgatan, beräknas
marginellt överskrida ställt riktvärde och få nivåer upp till 57 dB(A) mot
väst. Detta medför att lägenheter på de översta våningarna mot väst bör
få tillgång till tyst/ljuddämpad sida, alternativt att lösningar för att nå
sida om 55 dB(A) för samtliga rum genomförs. Mellan lamellhusen
finns möjlighet till uteplats sett till ställda riktvärden.
Kvarteret Gråsejen

Samtliga hus beräknas klara ställt riktvärde om 55 dB(A) vid fasad utan
undantag. Möjlighet till uteplats som möter ställt riktvärde finns i direkt
närhet till samtliga hus inom kvarteret.
Kvarteret Havskatten

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för planerad påbyggnad i sydöstra delen av huskroppen når som mest 60 dB(A) vid fasad. Tre lägenheter av
planerade tolv på översta planet når inte tyst sida på grund av ljudkällor
på långt håll (E6/tågtrafik). Totalt utgör de tre lägenheterna uppskattat 5
% av lägenheterna i fastigheten totalt. Övriga lägenheter bedöms nå sida
om ljudnivåer om 55 dB(A) eller lägre in mot torget eller innergård på
de lägre planen. Möjlighet till uteplats med god ljudmiljö finns på innergården inom kvarteret.

Risk och räddningstjänstfrågor
Risk från farligt godsled
Såväl motorvägen E6/E20 som Västkustbanan är utpekade leder för
transporter av farligt gods. En riskberäkning samt ett risk PM, ÅF 201404-28 har tagits fram inom detaljplanearbetet.
Planområdet och två byggnader återfinns innanför den 150 meterszon
som kräver beaktande av riskhanteringsprocessen genom planarbetet,
kvarteret Gråsejen och kvarteret Havskatten. Utanför denna 150 meterszon krävs generellt inte ytterligare analyser. Tillbyggnaderna innebär ett
nettotillskott av personer som kontinuerligt kommer vistas i området.
Planerade bostäder uppfyller rekommendationerna då sammanhållen bostadsbebyggelse medges 100 meter från väg enligt ”FÖP Farligt gods
Göteborg.” Expanderingen av handelslokalerna sker på ett avstånd om
120 meter vilket får anses som lämplig placering med hänsyn till riskpolicyn. Utifrån de skyddsavstånd som Mölndals stad tillämpar för tillbyggnad av de befintliga byggnaderna är det endast ett fåtal mycket
osannolika olycksscenarier som kan tänkas påverka planområdet.
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Barriärer och fysiska skydd existerar i dagsläget och kommer att göra så
även i framtiden. Dessa utgörs av byggnader och bullerskärm och får anses utgöra skydd mot värmestrålning, explosioner och spridning av gas.
Byggnaderna som ryms inom denna detaljplan skyddas väl av dessa barriärer. Endast riskreducerande åtgärder för att förhindra intrång och
spridning av giftig gas i byggnaderna anses därför vara motiverade.
En planbestämmelse om att ventilationssystemet för byggnaderna utformas så att friskluftsintag placeras så högt upp på fasad som möjligt och
ej mot E6/E20 och Västkustbanan har införts på plankartan för kvarteret
Havskatten och för den östra byggnaden i kvarteret Gråsejen.
Risk för höga vattenstånd
En dagvattenutredning har genomförts i samband med detaljplanearbetet
(Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering, DHI 2014-0602).
De pågående och planerade framtida åtgärderna för Mölndalsån medför
en minskad risk för översvämning från åsystemet. Detaljplanen grundar
sig på det förslag till vattenreglering av Mölndalsån som finns framtaget.
(se formuleringar i DHI´s utredning d.v.s. hur de hänvisar till pågående
dom). Högsta högvatten beräknas då till +2.9 m enligt Mölndals höjdsystem RH 2000. För att skapa säkra miljöer och avrinning med självfall
anges färdigt golvnivå +0.5 m över högsta högvatten nivå. Nivåerna är
satta med hänsyn till den befintliga bebyggelsen, strukturen i centrala
Mölndal samt föreslagen markanvändning. Området som berörs omfattas
av en relativt begränsad om- och tillbyggnad. Möjligheter finns även att
evakuera boende och verksamheter i dessa byggnader på ett bra sätt.
Med hänsyn till att det är en ombyggnad av befintlig bebyggelse och en
beräknad livslängd för en byggnad bedöms området kunna fungera väl
enligt föreslagna golvnivåer.
En lägsta golvnivå på +3,4 m har införts på plankartan. Under denna
nivå krävs vattentäta konstruktioner. I källare får inga verksamheter finnas där människor stadigvarande vistas.
Sannolikheten för översvämningar från ledningsnätet bedöms inte förvärras av den planerade tillkommande byggnationen. Den bedömningen
bygger på att exploateringsgraden, andelen bidragande hårdgjord yta
som avvattnas till dagvattensystemet, blir ungefär densamma för det nya
Mölndals innerstad som dagens. Ombyggnad av ledningssystem kommer
dock medge en separering av de kombinerade ledningsdelarna i spilloch dagvatten vilket är positivt med hänsyn till ledningsnätets funktion
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och möjligheten till erforderlig dimensionering av nya dagvattenledningar.
För 20-årsregn med normal nivå i ån är det framförallt området utmed
Bergmansgatan och Barnhemsgatan som riskerar att drabbas av marköversvämningar. Översvämningsnivåerna är dock relativt låga och det är
endast ett fåtal platser där markvattennivåerna överskrider två decimeter.
För situationen med ett ännu kraftigare regn, motsvarande en 200årshändelse, så blir det stora marköversvämningar inom hela området.
Vattennivåerna är också betydligt högre och flera delområden får marköversvämningar med upp till fyra-sex decimeter. Värst drabbat blir området på Bergsmansgatan ner mot Mölndalsån, Barnhemsgatan ner mot
läge för nytt planerat kontorshus/spårvagnsspåren samt korsningen Storgatan/Brogatan.
Ytvatten från uppströms delar av avrinningsområdet utgör en risk för
nedströms belägna delar. Analysen som innefattar en beräkning av skyfallsmodelleringen visar på detta. Det är därför viktigt att den nya höjdsättningen av de ombyggda områdena/gatorna m.m. görs så att vatten vid
marköversvämning kan rinna fritt ner mot ån och inte ställer sig i långpunkter eller kan rinna in mot instängda lågpunkter i området.

Figur 16 Översvämningsutbredning 200-årsregn med normal nivå i Mölndalsån, med
reviderad höjdsättning och hänsyn tagen till all ytavvattning. Figuren visar maximalt
erhållna vattendjup under hela den studerade regnhändelsen.

Utifrån de redovisade översvämningsutbredningarna framgår det att flera
gator kommer att översvämmas för den studerade s.k. 200-årshändelsen.
Åtgärd för att hantera detta och minska konsekvenserna bör vara en
höjdsättning så att gatorna kan fungera som sekundära ytliga rinnvägar,
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säkra viktiga in- och utfarter samt säkra att vatten inte kan rinna in mot
verksamheter och fastigheter med skador som följd.
Det är också lämpligt att i projekteringsskedet se över möjligheterna till
infiltration och fördröjning av ytligt rinnande vatten inom området. Detta
kan ske genom sedumtak på komplementbyggnader och genom att
minska andelen hårda ytor på till exempel gårdar. I planen har detta säkerställts genom reglering av hårdgjord yta samt att komplementbyggnader inom området ska uppföras med vegetationstak.
Räddningstjänst
Insatstiden till aktuellt området är under tio minuter.
Civilt försvar/skyddsrum
I kvarteret Hajen finns idag ett skyddsrum som avses tas bort. Fastighetsägaren ska till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) ansöka om avveckling av skyddsrummet. Vid ett godkännande
ska angivna åtgärder för att utrymmet inte längre ska uppfattas som ett
skyddsrum utföras och en avvecklingsbesiktning ska göras av en skyddsrumssakkunnig. När avvecklingsbesiktningen är gjord utfärdar MSB ett
bevis på avvecklingen.
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KONSEKVENSER
Solstudie
Solstudier har gjorts, för Medborgaregatans östra sida samt för västra delen av Bergmansgatans norra sida, för att studera solförhållandenas förändring efter ombyggnaden av kvarteret Hajen. Dessa visar att Bergmansgatans norra sida får skugga en större del av tiden mitt på dagen
men får precis som i dagsläget tillbaka solljus in på gatan på eftermiddag/kväll. Även Medborgaregatans östra fasad får förändrade förhållanden med skugga för hela fasaden från ca kl 14.00 jämfört med från kl
16.00 idag.

Social konsekvensanalys
En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i planeringsprocessen. Den sociala hållbarheten inkluderar värden
som jämlikhet, trygghet, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. Målet är ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls och där alla känner sig välkomna.
Gestaltning och utformning av allmänna platser regleras inte i planbestämmelser utan beskrivs istället i gestaltningsprogrammet. Det är därför
av stor betydelse att gestaltningsprogrammets intentioner följs.
Mölndals Stad är starkt kopplad till och nära belägen sin större granne
Göteborg vilket medför en större konkurrens i utbud, roll och identitet än
vad som varit fallet om avståndet varit större. Detta ställer högre krav på
tydlighet och innehåll i stadsmiljön för att resultatet skall få det vi kallar
innerstadskaraktär.
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Den tätare bebyggelsen med en förskjutning från relativt småskalig till
mer storskalig miljö behöver kompenseras med attraktiva publika platser. Den övergripande bedömningen är att redovisade förslag för utformning av offentliga platser bidrar till att skapa attraktiva utemiljöer.
Dock råder brist på grönska i stadsmiljön och planförslagen innehåller
inte fler exteriöra mötesplatser jämfört med idag. Föreslagna förändringar kommer medföra ett stort tillskott människor i området, framför allt
vissa tider på dygnet, vilket ökar behovet av attraktiva platser att mötas
och vistas på. Stråk och platser som är befolkade är också faktorer som
har en positiv påverkan på upplevd trygghet.
En stor ökning av antal bostäder medför ett ökat behov av lekplatser och
utemiljöer för barn. Planförslagen innehåller ingen utökning av utemiljöer för barn varför fler miljöer för barn bör utökas inom gångavstånd.
De föreslagna förändringarna kommer att bidra till en ökad täthet och
följaktligen att fler människor rör sig inom planområdet. Det är sannolikt
att grupper med goda inkomster ökar mer än grupper med mindre goda
inkomster. Förtätningen ökar inslaget av boende, handel och kontor men
inte rekreation. Inslaget av kultur ökar i begränsad omfattning som en
följd av att Stadsbiblioteket flyttas till en mer central plats och därmed
blir lättare tillgänglig för fler.
Ett minsta antal entréer längs vissa fasaders bottenvåningar har inarbetats i planbestämmelserna. Trots detta behöver vikten av fasaders utformning och gatumiljön i övrigt påpekas särskilt.
Det finns ett samband mellan attraktiviteten hos den byggda miljön, socialt hållbara stadsrum och ekonomisk hållbarhet. En väl utformad
stadsmiljö kan ha positiv påverkan på mängden skadegörelse och för den
ekonomiska bärkraften för planområdet.
Om de konsekvenser och åtgärdsförslag som lagts fram i denna rapport
beaktas har planförslaget goda förutsättningar att bidra till att Mölndals
innerstad får en socialt hållbar och attraktiv stadsmiljö med goda förutsättningar för ett rikt stadsliv.

Ekologisk konsekvensanalys
Trafikalstringen från den planerade bebyggelsen, och utsläppen av växthusgaser från denna, minimeras till följd av innerstadens mycket gynnsamma läge vid en stor knutpunkt för kollektivtrafiken, samt att såväl
bostäder som verksamheter byggs i direkt anslutning till handelsetableringen. Innerstaden omges även av en hög andel befintliga verksamheter
och bostäder inom gång- och cykelavstånd.
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Sammantaget innebär detaljplanen för Mölndals innerstad en lokalisering och utformning av bebyggelse i riktning mot ett hållbart samhälle,
samtidigt som innerstaden får en tillfredsställande miljö att bo, vistas
och arbeta i.
Genom planbeskrivningens intentioner och ekosystemtjänster samt
gröna inslag i stadsmiljön kan såväl bullernivåer, dagvatten samt ekologiska värden påverkas positivt. Ekosystemtjänster är de funktioner hos
ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Det är tjänster som kräver
förvaltning till exempel pollinerande insekter, skydd mot naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, vattenrening via våtmarker eller
musslor, naturliga skadedjursbekämpning, tillgång till grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt bildandet
av bördig jord.

Ekonomisk konsekvensanalys
Detaljplanens flexibilitet tillåter flera olika funktioner och bedöms därmed kunna möta olika önskemål som kan finnas i en stadskärna.
Planens ambition är att skapa ett projekt som attraherar butiker, verksamheter, boende och besökare både i närtid och på sikt. För att upprätthålla en långsiktig ekonomisk hållbarhet avser planen att reglera markanvändningen och utformningen av denna på ett robust sätt som klarar
förändringar i bland annat boende- och köpmönster över tid.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB
De förändringar som föreslås i detaljplanen innebär en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna. Planen medför
en förtätning i redan bebyggd miljö och bedöms inte påverka några riksintressen.

Miljökvalitetsnormer
En luftkvalitetsutredning för Mölndals innerstad har genomförts. ÅF
2013-11-08. Resultaten av beräkningarna visar att den förorening som
löper störst risk att överskrida miljökvalitetsnormerna inom det aktuella
området är kvävedioxid. Beräkningarna visar också att haltnivåerna av
kvävedioxid kommer att vara lägre år 2020 med den nya bebyggelsen
jämfört med dagens situation.
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Haltnivåerna av partiklar kommer att öka något fram till 2020 men från
resultaten av spridningsberäkningarna så bedöms ökningen vara liten
och inte överskrida miljökvalitetsnormerna.
För att minimera risken med höga haltnivåer i de nya byggnaderna så
bör man ta hänsyn till hur uteluftsintag och ventilation placeras, vilket
har reglerats med planbestämmelse.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Planens genomförandetid är fem år från det att den vinner laga kraft.

GENOMFÖRANDE
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs
för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandefrågorna ska förtydliga detaljplanens syfte
ur genomförandesynpunkt, men har ingen rättsverkan, utan detaljplanens
bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna.
Detaljplanen tas fram i samarbete med Mölndalsbostäder AB samt Forum Invest AB, vilka är att betrakta som exploatörer. Genomförandebeskrivningen ska klargöra ansvarsfördelningen mellan Mölndals stad och
exploatörerna samt hur genomförandet av detaljplanen ska ske.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Planarbetet beräknas ske enligt följande tidplan:
Samråd:

4: e kvartalet 2013

Granskning:

4: e kvartalet 2014

Antagande:

1: a kvartalet 2015

Laga kraft:

1: a kvartalet 2015

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

Mölndals stad är huvudman för gata och övrig allmän platsmark inom
planområdet. Det innebär att staden ansvarar för utbyggnad och framtida
drift och underhåll av allmän plats inom detaljplaneområdet. Allmän
plats som omfattas av detaljplanen är
-

Bergmansgatan, markerad som LOKALGATA

-

Medborgarestigen, markerad som GÅGATA

-

Medborgaregatan, markerad som GÅGATA

-

Torgstigen, markerad som GÅNGVÄG

-

”Sahlins plats”, markerad som GÅGATA

-

Gata mellan Kv. Havskatten 3 och kollektivtrafikområdet, markerad LOKALGATA

-

Del av Göteborgsvägen, markerad som HUVUDGATA

Anläggningar inom kvartersmark:

Respektive fastighetsägare inom planområdet ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark, samt nödvändiga anslutningar till allmän
plats, när det gäller utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll.
Detaljplanens genomförande kräver samverkan mellan staden och de boende i området.
Avtal
Ett samarbetsavtal, godkänt av Planeringsutskottet 2013-08-20, avtalsnummer 4-2013, har tecknats mellan Mölndals stad och exploatörerna.
Avtalet avser planläggning av Mölndals innerstad, norr om Brogatan.
Samarbetsavtalet ska följas upp av ett exploateringsavtal mellan staden
och exploatörerna. I exploateringsavtalet ska framgå bland annat erforderliga marköverlåtelser, anläggande av parkeringsplatser, skapande av
gemensamhetsanläggningar för parkering, ansvar för de olika delarna av
exploateringen och ekonomiska frågor.
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Exploateringsavtalet mellan staden och exploatörerna ska godkännas av
kommunfullmäktige senast vid samma tillfälle som detaljplanen antas.
Projektorganisation
Denna detaljplan är en av fem pågående eller planerade detaljplaner i
Mölndals innerstad. Det är av stor vikt att de olika delområdena samordnas, dels vad gäller utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar och
kvartersmark dels vad gäller etappindelningar och tidplaner. Det är
också väsentligt att en samordning sker avseende parkeringsbehov och
samutnyttjande av parkeringsplatser. För att uppnå denna samordning
har en genomförandegrupp och en gestaltningsgrupp inrättats med representanter från Mölndals stad och exploatörerna i de olika delområdena.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Samtliga erforderliga fastighetsbildningsåtgärder, bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätt ska vara genomförda innan bygglov kan beviljas för den enligt planen tillåtna bebyggelsen.
Fastighetsreglering
Rådande fastighetsindelning kommer att anpassas till planerad utbyggnad i huvudsak genom fastighetsregleringar.
Detaljplanen medför en rättighet samt skyldighet för staden att lösa in
mark utgörande allmän plats. Planen innebär att del av privatägda fastigheter tas i anspråk som allmän plats. Fastigheterna berörs enligt följande:
-

Del av Gråsejen 6 tas i anspråk som allmän plats GÅNGVÄG och
GÅGATA. Dessa åtgärder kan genomföras genom att mark överförs
till Bosgården 1:375 och Bosgården 1:45.

-

Del av Hajen 2 överförs till Bosgården 1:375.

-

Dela v Bosgården 1:375 tas i anspråk som kvartersmark
BOSTÄDER och CENTRUMÄNDAMÅL. Marken överförs till
Gråsejen 6.

-

Del av Bosgården 1:45 tas i anspråk som kvartersmark BOSTÄDER
och CENTRUMÄNDAMÅL. Marken överförs till Hajen 2.

Gällande fastighetsindelning framgår av grundkartan. Förslag till ny fastighetsindelning framgår av plankartan.
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Tredimensionell fastighetsindelning
Genom tredimensionell fastighetsbildning kan separata tredimensionella
fastigheter och utrymmen bildas inom kvartersmarken och allmänna
platsmarken för de olika ändamålen. För dessa fastigheter behöver nödvändiga rättigheter säkerställas genom bildande av gemensamhetsanläggningar och/eller servitut för exempelvis infarter, stomme, teknisk
försörjning och utrymningsvägar m.m.
Gemensamhetsanläggning
För att parkeringssituationen i Mölndals innerstad ska ordnas på ett
ändamålsenligt vis behöver samutnyttjande av parkeringsplatser ske
mellan de olika inblandade fastigheterna och deras inrymmande verksamheter. Nya parkeringsplatser anläggs utanför planområdet i samband
med detaljplanering av övriga delar av Mölndals innerstad. För dessa
parkeringsanläggningar kan gemensamhetsanläggningar skapas där fastigheterna Hajen 2, Gråsejen 6 och Havskatten 17 ingår.
Servitut
För de utskjutande delarna från Hajen 2 över Brogatan och Bergmansgatan kan servitut tillskapas för att säkerställa rätten att bygga och bibehålla dessa byggnadsdelar. Alternativt kan också tredimensionell fastighetsbildning tillämpas för de utskjutande delarna.
Ledningsrätt, servitut och nyttjanderätt
Exploatörerna ansvarar för att erforderliga avtal tecknas med befintliga
ledningsägare inom kvartersmarken.
Ansökan om lantmäteriförrättning
Staden och exploatörerna ska gemensamt ansöka om fastighetsbildning
för genomförande av detaljplanens intentioner.
Kostnaderna för de fastighetsrättsliga åtgärderna på allmän platsmark respektive kvartersmark regleras i avtal mellan staden och exploatörerna.
Ledningsägare inom planområdet ska om det erfordras ansöka om ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter, servitut och
andra nyttjanderätter.
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Tekniska frågor
Tekniska anläggningar
Längs E6/E20:ans västra sida finns idag ett befintligt bullerskydd som
föreslås höjas för att befintlig och ny bebyggelse ska klara de nationella
riktvärdena för buller. Planbestämmelse om detta har införts. Under bron
kommer bullerskydd att ansluta till undersida bron.
Gator
Den nya bebyggelsen ansluts till omkringliggande allmän platsmark. Åtgärder i det kommunala gatunätet kommer att projekteras och iordningsställas av staden. Gator och andra allmänna platser inom planområdet
kommer till viss del att ges en annan karaktär och utföras med ny typ av
beläggning. Åtaganden vad gäller kostnader och utförande kommer att
regleras i avtal mellan staden och exploatörerna.
Kvartersmark
Kvarteret Hajen byggs om och i plan två rivs befintliga bostäder och ger
plats åt ett helt våningsplan med kontors- och verksamhetslokaler som
också kan få egna entréer direkt från gatan. Mot Medborgaregatan är
byggnaden indragen i plan två. Från plan tre och uppåt planeras fem våningar med bostäder som får entréer mot Bergmansgatan och Brogatan. I
kvarterets västra del planeras ett punkthus i sexton våningar med entré
mot Storgatan.
Bebyggelse inom kvarteret Gråsejen byggs delvis om och till för att öka
handels- och bostadsytorna. För att utveckla möjligheten för handel föreslås en utbyggnad av första våningen längs med Bergmansgatan.
Del av bebyggelsen inom Havskatten 17 ska byggas till med en våning
bostäder.
Byggnadernas anslutning till befintliga gator ansvarar exploatörerna för.
Parkering/p-avlösen
Utöver det nya parkeringsbehov som uppstår i de tre detaljplanerna behöver man säkerställa att antalet parkeringsplatser i det befintliga parkeringsköpssystemet i Mölndals innerstad även fortsättningsvis motsvarar
det antal platser som är friköpta i systemet. När detaljplan 1-3 är genomförda kommer ett underskott på 161 platser finnas inom befintligt parkeringsköpssystem. Detta underskott måste lösas inom några av de parkeringsanläggningar som byggs.
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För att kunna hantera parkeringen i hela innerstaden kommer det behövas att en aktör har ett samlat ansvar och tar fram en strategi för hur man
kan styra parkeringen optimalt, till exempel via tidsbegränsningar, avgifter, tilldelning av parkeringskort, övervakning etc. Även frågan om drift
och ägande behöver lösas i det fortsatta arbetet. All parkering för den
tillkommande bebyggelsen i planförslaget planeras ske utanför detaljplaneområdet.
Grön resplan
Alstringstalen är ett avsteg från gällande parkeringsnorm. En förutsättning för att klara dessa lägre tal är att bostadsexploatören tar fram en
grön resplan som bifogas kommande exploateringsavtal. Resplanen kan
t.ex. innehålla ett samarbete med en bilpoolsaktör, att hållbart resande
lyfts fram i marknadsföringen av bostäderna, förslag på utformning av
cykelparkering samt att kollektivtrafikkort ingår i hyran under ett visst
antal år.
Vatten och avlopp samt dagvatten:
Va-anslutningsavgift kommer att debiteras, för den utökade byggrätt
som medges i detaljplanen, enligt vid debiteringstillfället gällande vataxa.
El-, tele- samt optokablar
Befintliga el- och teleledningar samt optokablar finns utbyggt i området.
Eventuell flytt av dessa ledningar för att möjliggöra den nya bebyggelsen ska bekostas av exploatörerna om inte annat följer av respektive avtal. Detta kommer att aktualiseras vid utbyggnad av handelslokaler inom
Gråsejen 6 längs med Bergmansgatan.
Provisorier, trafikomläggningar med mera under byggtiden
Ett dokument ska tas fram för hela Mölndals innerstad som beskriver hur
alla trafikslag ska fungera/flyta under byggtiden. Av dokumentet ska
också framgå etappindelning och tidplaner.
Fjärrvärmeledningar
I detaljplanen ingående fastigheter ska vara anslutna med fjärrvärme.
Befintligt fjärrvärmenät kommer kompletteras i vissa avseenden i och
med planerna för Mölndals innerstad.
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Ekonomiska frågor
Utgifter för staden
Staden ska bekosta del av utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar
inom allmän platsmark, inom och utanför planområdet.
Staden ska bekosta del av anläggandet av allmänna va-ledningar inom
planområdet i samband med iordningsställandet av allmän plats.
Inkomster för staden
Exploatörerna ska erlägga exploateringsbidrag och erforderliga avgifter
till staden. Exploateringsbidraget ska täcka delar av stadens kostnader
hänförliga till utbyggnad av anläggningar inom allmän plats.
Planekonomi och finansiering
Kostnaderna för de kommunaltekniska anläggningarna inom allmän
plats inom och utanför planområdet hanteras i exploateringsavtal mellan
staden och exploatörerna. I exploateringsavtalet ska bland annat även
kostnader för fastighetsbildning, vatten och avlopp och eventuellt nödvändiga marköverlåtelser ske.
Ett antagande av detaljplanen innebär för staden en direkt skyldighet att
lösa sådana fastigheter som ingår i allmän plats under förutsättning att
berörda fastighetsägare begär detta. Men det innebär också en rättighet
för staden att lösa mark som enligt detaljplanen utgörs av allmän plats.
Vidare kan ställas krav på att allmän plats iordningställs av staden inom
genomförandetiden.
Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna
Exploatörerna svarar för delar av utbyggnaden av allmän plats inom och
utanför planområdet genom erläggande av exploateringsbidrag vilket innebär att upprustning av gator och torg delvis kommer att skattefinansieras. Åtagandet regleras i exploateringsavtal med staden.
Vidare belastas exploatörerna av kostnader såsom all utbyggnad inom
kvartersmark, flyttning av befintliga ledningar inom kvartersmark och
allmän plats, fastighetsbildning, planavgift, mm. Exploatörerna får även
utgifter för bland annat anslutning av va, el, tele och fjärrvärme.
Exploatörerna befrias från erläggande av gatukostnader inom denna detaljplan till följd av åtaganden i avtal med staden.
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Den mark som i detaljplanen läggs ut som allmän plats förutsätts överlåtas till staden utan ersättning.
Exploatörerna bekostar upprättandet av detaljplanen genom erläggande
av planavgift.
Exploatörerna ska medverka till att anordna och delvis bekosta de parkeringsplatser som krävs för nyexploateringen inom planområdet. Exploatörerna ska dessutom bekosta alla de provisoriska trafiklösningar som
behövs under byggtiden.
Fördelningen av kostnaderna mellan exploatörerna framgår av tidigare
upprättat samarbetsavtal.
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MEDVERKANDE
Från kommunen har medverkat
Camilla Lidholm

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gustav Magnusson

Stadsbyggnadsförvaltningen

Johan Gerremo

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anne-Marie Ygge

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Jönsson

Tekniska förvaltningen

Sebastian Mattsson

Tekniska förvaltningen

Ulf Bredby

Tekniska förvaltningen

Gun Kriström

Miljöförvaltningen

Maria Modin

Tekniska förvaltningen

Eva Tenow

Radar arkitektur & planering AB

Alexandra Möllerström

Radar arkitektur & planering AB

För exploatören och konsulter har bl.a. medverkat
Per Uhlin

Fredbiad arkitekter

Krister Johansson

Mölndalsbostäder

Mats Andersson

Mölndalsbostäder

Jonas Gustavsson

Forum Invest

Kenneth Fondén

Camilla Lidholm

Planchef

Planarkitekt
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