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Icke-teknisk sammanfattning

Mölndal stad planerar för en modernisering och omvandling av
Mölndals centrum. Målet är att skapa en levande och attraktiv
Mölndals innerstad med fler butiker, bostäder och mötesplatser. Den

Generellt kan sägas att miljöeffekterna av nollalternativet i första hand innebär sämre möjligheter att tillvarata centrums möjligheter att gynna minskade personbilstransporter. Antalet
transporter på E6/E20 bedöms öka till år 2020 både i nollalternativ och i planförslaget vilket
både i nollalternativ och i planförslaget innebär störningar i form av främst buller och luftföroreningar.

här miljökonsekvensbeskrivningen behandlar detaljplan 2, söder om
Brogatan.
Detaljplanen medger tre byggnader med inriktningen handel,

Centrumbyggnad med handel i två plan. Parkering sker i 2 garageplan
ovan handeln. Byggnaden är ihopkopplad med det sydvästra kvarteret
under Mölndalsbro, vilket skapar en stor sammanhängande
handelsgalleria. Logistik hanteras inom byggnaden.
B

bostäder samt parkering. Detaljplaneområdet omfattar totalt cirka

C

78 500 kvm i centrala Mölndal.
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I en miljökonsekvensbeskrivning jämförs miljöeffekter av planförslaSTO

get med ett nollalternativ. Nollalternativet innebär i det här fallet
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att ingen ny detaljplan kommer till stånd och följaktligen att centrumbyggnaden inte byggs liksom inte heller övriga byggnader för
bostäder, kontor och parkering.
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IX

faktorer som utbyggnaden av centrum direkt eller indirekt ger upp-
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För jämförelsen mellan nollalternativ och planförslag har ett antal
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hov till, identifierats. Dessa faktorer är främst:
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•

Ökad andel av regionens handel/inköp förläggs till Mölndals

V

innerstad
•

B

Större möjligheter att nå handel med gång, cykel och kolletiv-

C

trafik
•

Ökat antal boende och personer som vistas inom Mölndals innerstad

•

Ökat antal fordonstransporter som följd av höjd attraktionskraft
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Bostadskvarter med ett parkeringsplan längst
ned. Bostäder medges i 5-9 våningar. Planen
medger centrumändamål mot lokal- och huvudgata i gatunivå med parkeringen inordnad i
kvarterets kärna.

Kvarter med handel i bottenvåningen, parkering i
tre våningar och ovan dessa bostäder i tre
huskroppar på 4, 6 respektive 8 våningar.

för Mölndals innerstad
Figur 1-1 Översikt Mölndals innerstad (utsnitt illustrationskarta)
SKALA 1:1000
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N

Mölndals stad

Centrumbyggnad

G 1,7+C 2,3

S 1,7 Angöring 2,5

Körbana 7,0

Total bredd 19,2 m

S 1,2+G 2,5

GC 3,5

Körbana 6,25

0,3

Körbana 6,25

Bussficka 3,0-5,0

Totalbredd 19,8-21,8 m
Totalbredd 33,6-35,6 m
Totalbredd 38-40 m

Plattform

Bussficka 7,0-9,0

G 4,4
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Genomförande av detaljplanen får miljöeffekter som berör ett flertal om-

Risker från transport av farligt gods på transportlederna har bedömts. Såväl

råden. Av de nationella miljömålen berörs främst Begränsad klimatpåverkan,

den förbipasserande motorvägen E6/E20 som Västkustbanan är primära

Frisk luft samt God bebyggd miljö.

leder för transporter av farligt gods. Utifrån de skyddsavstånd som Mölndals
stad i dagsläget tillämpar för den nya bebyggelsen är det endast ett fåtal

Planförslaget innebär förtätning av Mölndals centrum med placering av

mycket osannolika olycksscenarier som kan tänkas påverka planområdet.

bostäder, handel och verksamheter i anslutning till den viktiga kollektivtrafik-

Med nuvarande skyddsavstånd bedöms endast riskreducerande åtgärder för

knutpunkten vid Mölndals station (Knutpunkt Mölndalsbro). På detta sätt

att förhindra spridning av giftig gas i byggnaderna vara motiverade. Planen

skapas möjlighet för en hållbar stadsutveckling med en ökande andel av

föreslår bl.a. att ventilationssystem utformas så att friskluftsintag inte plac-

kollektiva transportmedel vilket innebär ett hushållande med naturresurser

eras mot E6E20/Västkustbanan samt att möjlighet finns att manuellt stänga

och en positiv effekt ur klimat- och luftkvalitetssynpunkt jämfört med nuläget

av ventilationen vid en eventuell olycka.

och nollalternativet. För att uppnå denna effekt är det mycket viktigt att omhänderta möjligheten att gynna miljöanpassade resmönster.

Den sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. Bedömningen av sociala aspekter

Haltnivåerna av kvävedioxid överskrider i perioder miljökvalitetsnormerna

visar att ett par områden är särskilt avgörande för hur människor kommer att

utmed de stora trafiklederna i stor-Göteborg. Dygns- och timmedelvärden

uppleva planområdet efter genomförandet. Dessa områden är:

riskerar att överskridas för kvävedioxider för år 2020 med framtida bebyggelse. Haltnivåerna av kvävedioxid bedöms dock bli lägre jämfört med

•

Grönska bör bli ett tydligare inslag i den offentliga miljön.

halterna för nuläget (år 2011). Det beror främst på att fordonsparken blir

•

Fler lekmiljöer bör tillskapas för barn.

modernare vilket leder till lägre utsläpp. Planbestämmelser föreslås för plac-

•

Miljön under och i anslutning till Mölndals bro.

ering av friskluftsintag. Halterna av partiklar ligger klart under gällande och

•

Fasaders utformning och gatumiljön i övrigt längs med Mölndals bro

kommande miljökvalitetsnormer både för PM10 och PM2,5.

och Brogatan.

Riktvärdet 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå överskrids utomhus vid plane-

Om de konsekvenser och åtgärdsförslag som lagts fram i denna miljökon-

rad bebyggelse inom större delen av planområdet. Utförda bullerberäkningar

sekvensbeskrivning beaktas har planförslaget goda förutsättningar att

redovisar nivåer om som mest 56-65 dB(A) med prognostiserad trafikmängd.

bidra till att Mölndals innerstad får en socialt hållbar stadsmiljö med goda

Avsteg och tillämpning av möjliga skyddsåtgärder enligt Boverkets allmänna

förutsättningar för ett rikt stadsliv.

råd har setts över och bedöms bli tillgodosedda. I planbestämmelserna
föreslås bestämmelser som reglerar tillgång till ljuddämpad sida i bostäder-

Bedömningen av sociala konsekvenser för Mölndals innerstad som helhet

na.

kan inte isoleras till denna detaljplan utan beskrivs i en social konsekvensanalys som inkluderar de angränsande detaljplaneområdena.
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Miljökonsekvensbeskrivning

Inledning
K o n c e p t 2013-11-12

2

Inledning

Mölndals stad är lokaliserad sydöst om Göteborg och
ingår som en del i Västragötalands-regionen. Mölndal stad
planerar för en modernisering av hela Mölndals centrum.
Målet är att skapa en levande och attraktiv innerstadskärna
med fler butiker, bostäder och mötesplatser. För närvarande
pågår flera parallella detaljplanearbeten för kvarteren norr
om Brogatan (detaljplan 1), söder om Brogatan (detaljplan
2) samt Kontorshuset (detaljplan 3). På sikt avser Mölndals
stad också upprätta nya detaljplaner för kvarteren norr om
Åbybergsgatan (detaljplan 4) samt för kvarteret Kungsfisken
(detaljplan 5) vid Knutpunkten. Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning behandlar detaljplan 2, söder om
Brogatan.
Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra en utveckling av
Mölndals centrum till Mölndals innerstad med stadsfunktioner som handel, kultur, kontor och bostäder. Kvarteret
norr om Brogatan utvecklas med såväl bostäder som handel
och offentliga lokaler, kvarteren söder om Brogatan utökas
med handel och kontor och kompletteras med bostäder. I
kvarteret öster om Nygatan planeras ett nytt kontorshus.
Detaljplanen har bedömts kunna medföra en betydande
miljöverkan i enlighet med miljöbalkens 6 kapitel och planoch bygglagens 4 kapitel. Därmed har en miljöbedömning
genomförts och den här miljökonsekvensbeskrivningen

Figur 2-1 Översikt Mölndals stads detaljplanearbete (Mölndals stad)

Parallellt med aktuell plan (2) pågår två andra detaljplaner; en plan
omfattar kvarteren norr om Brogatan (1), där andelen handel och
kontor utökas och kompletteras med nya bostäder. Den andra planen
innehåller en kontorsbyggnad öster om Nygatan ovanför befintlig
spårvagnsvändslinga (2). På sikt avser Mölndals stad också upprätta
nya detaljplaner för kvarteren norr om Åbybergsgatan (4) samt för
kvarteret Kungsfisken vid Knutpunkten (5).

upprättats.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation
Planområdet är relativt flackt med nivåskillnader på ca 4 meter. Marken
Mölndals stad
sluttar från väster mot öster med marknivåer kring +7,5 i väster och
kring +3,4 i öster. Vegetationen är sparsam och återfinns i form av en-
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Avgränsning
3

Avgränsning

Studerade alternativ
4

Studerade alternativ

Denna miljökonsekvensbeskrivning beskriver miljökonsekvenserna av de-

4.1 Nollalternativ

taljplan 2 (söder om Brogatan) för Mölndals innerstad. Planområdet berör

Ett nollalternativ innebär i det här fallet att ingen ny detaljplan kommer till

utveckling av området med nya ytor för handel, bostäder, kontor och parker-

stånd och följaktligen att centrumbyggnaden inte byggs ut liksom inte heller

ing. Detaljplan 2 är en del av en större omvandling av Mölndals centrum till

övriga byggnader för bostäder, kontor och parkering.

Mölndal innerstad med flera parallella pågående planer.
För jämförelsen mellan nollalternativ och planförslag har ett antal faktorer
De konsekvenser av planen som bedömts vara viktigast att belysa i miljökon-

som utbyggnaden av centrum direkt eller indirekt ger upphov till, identifi-

sekvensbeskrivningen är buller, luftkvalitet, risk för olyckor samt sociala kon-

erats. Dessa faktorer är främst:

sekvenser. Ur ett naturresursperspektiv har även möjligheten att med planen
gynna hållbara transporter bedömts vara viktigt att belysa.

•

Ökad andel av regionens handel/inköp förläggs till Mölndals innerstad

•

Större möjligheter att nå handel med gång, cykel och kollektivtrafik

Möjligheten är begränsad att i en MKB för ett mindre planområde belysa och

•

Ökat antal boende och personer som vistas inom Mölndals innerstad

behandla för miljön viktiga strategiska frågor inom t ex väg- och trafiksys-

•

Ökat antal fordonstransporter som följd av höjd attraktionskraft för

tem, energi, avfall och vatten/avlopp. Strategivalen beträffande dessa sa-

Mölndals innerstad

kområden förutsätts vara behandlade i översiktsplanen eller andra överordnade dokument. Trots detta, kommer en översiktlig bedömning av planens

Generellt kan sägas att miljöeffekterna av nollalternativet i första hand inne-

innehåll att göras mot mer strategiska resurshushållningsfrågor, exempelvis

bär minskade möjligheter att tillvarata centrums potential att gynna min-

för hållbara transportlösningar. I MKB:n kommer också viktiga styrdokument

skade personbilstransporter. Antalet transport på E6/E20 bedöms öka till år

som berör detaljplanen att identifieras och planens konsekvenser bedöms

2020 både i nollalternativ och i planförslaget vilket både i nollalternativ och i

övergripande i förhållande till dessa.

planförslaget innebär störningar i form av främst luftföroreningar och buller,
se avsnitt 6.1 respektive 6.2.

Miljöeffekterna för detaljplanen beskrivs i första hand för år 2020 då huvuddelen av utbyggnaden bedöms stå klar.

Effekterna av nollalternativet jämförs under varje rubrik med effekterna av
föreslagen detaljplaneändring. För vissa avsnitt är huvudfokus på utredn-

Miljöaspekten stadsbild/landskapsbild behandlas inte i miljökonsekvens-

ing och bedömning dock effekter av planerad verksamhet, och effekterna

beskrivningen utan i planbeskrivningen och i gestaltningsprogrammet för

i nollalternativet kommer då att behandlas mycket översiktligt. Liksom för

området. Sociala konsekvenser av planförslaget behandlas i avsnitt 7.

planförslaget sätts tidsramarna för bedömningen till år 2020. Övriga omvärldsaspekter som befolkningstillväxt m.m. förutsätts vara jämförbara i noll-

8
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Studerade alternativ
alternativet och i planförslaget. För trafikberäkningar, vilka ligger till grund
för bl.a. bedömningar inom luftkvalitet och buller, har en justering gjorts för
effekterna av verksamheter i detaljplanen i jämförelse med nollalternativet.
Hur centrum även i nollalternativet eventuellt kan komma att förändras
jämfört med nuläget vad avser innehåll, förnyelse och attraktivitet är en fråga
som inte behandlas i MKB:n.

4.2 Planförslaget
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 del 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 tydlig identitet
som stad. Det bostadsnära läget ger dessutom många invånare ett bra handels- och serviceutbud inom gång- och cykelavstånd vilket är viktigt både ur
tillgänglighets-, jämlikhets- och hållbarhetssynpunkt. Knutpunkt Mölndals
bro 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.

Figur 4-1 Plangränser för Detaljplan 1 (norr om Brogatan), Detaljplan
2 (söder om Brogatan) och Detaljplan 3 (Kontorshuset). Streckade linjer
anger avstånd från trafikleden.

Aktuellt planförslag är en del av en större omvandling av Mölndals centrum
med flera parallella pågående planer. Plangränser för detaljplan 2, söder om
Brogatan, framgår av nedanstående kartbild figur 4.1.

Mölndals stad

9

Studerade alternativ
Detaljplanen medger tre byggnader med inriktningen handel,
bostäder samt parkering. Planerade byggnader är markerade i figuren nedan för att skapa en övergripande förståelse för framtida
byggnaders placering och utformning. Detaljplaneområdet omfat-

Centrumbyggnad med handel i två plan. Parkering sker i 2 garageplan
ovan handeln. Byggnaden är ihopkopplad med det sydvästra kvarteret
under Mölndalsbro, vilket skapar en stor sammanhängande
handelsgalleria. Logistik hanteras inom byggnaden.
B

tar totalt cirka 78 500 kvadratmeter i centrala Mölndal.

C

Detaljplanen reglerar huvudsakligen markanvändningen för

N
GATA

STO

anges för de nedre våningarna där det är av stor vikt att fasad-
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kvartersmark till centrumändamål och bostäder. Centrumändamål

2
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erna är livfulla och att en rörlighet och samband finns mellan inne

N

och ute. För att skapa en levande stadskärna krävs boende varför
bostadsändamål är ett mycket viktigt inslag i detaljplanen. Plan-

4
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VII

Söder om Brogatan planeras en galleria att uppföras. Butikslokaler

I
A
IV

V

planeras i två plan. Ovanför dessa butiksplan återfinns två plan för

VII

teknikutrymme samt parkeringar. Totalt omfattar byggnaden fyra

V
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våningar. Se översiktskarta figur 4.2. Logistik hanteras inom bygg-

B

naden, vilken är ihopbyggd med det sydvästra kvarteret under

C

Mölndals bro.

Söder om den planerade gallerian planeras för ett kvarter med

A

ATAN

VI

IX

Galleria

Livsmedelsbutik och bostäder

VIII

ND

MÖL

NYG

förslaget ger följande förändringar av centrala Mölndal:

Bostadskvarter med ett parkeringsplan längst
ned. Bostäder medges i 5-9 våningar. Planen
medger centrumändamål mot lokal- och huvudgata i gatunivå med parkeringen inordnad i
kvarterets kärna.

Kvarter med handel i bottenvåningen, parkering i
tre våningar och ovan dessa bostäder i tre
huskroppar på 4, 6 respektive 8 våningar.

handel i bottenvåningen, parkering i tre våningar och ovan dessa
bostäder i upp till 9 våningar.

Figur 4-2 Översikt Mölndals innerstad (utsnitt illustrationskarta)
SKALA 1:1000

Total LOA (lokalarea) för handel inom planen är ca 34 000 kvm.
S

N
Centrumbyggnad

G 1,7+C 2,3

S 1,7 Angöring 2,5

Körbana 7,0

S 1,2+G 2,5

GC 3,5

Körbana 6,25

0,3

Körbana 6,25

Bussficka 3,0-5,0

Plattform

Bussficka 7,0-9,0

G 4,4

Totalbredd 19,8-21,8 m
Totalbredd 33,6-35,6 m

Total bredd 19,2 m

Totalbredd 38-40 m

1. MÖLNDALSBRO

2. MÖLNDALBRO ( VID BUSSTERMINAL )

GALLERIA
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G 1,7+C 2,3

Allé 2,5

Körbana 6,5
Totalbredd 19 m

3. STORGATAN SÖDER

Allé 2,5

G+S 3,5

G 1,7+C 2,3

Träd 2,5

Körbana 7,0
Totalbredd 19 m

4. STORGATAN VID GALLERIANS GAVEL

Angöring 2,5

GC 3,0

Hotell Scandic

Körbana 6,5
Totalbredd 10,5 m

5. BRORAMP

GC 4,0

G 1,7+ C 2,3

Körbana 6,5

Allé/P 2,25 S0,7+G 2,5

Total bredd 15,95 m

6. BARNHEMSGATAN

K o n c e p tStuderade
2013-11-12

alternativ

Bostäder
I sydväst planeras bostadskvarter med parkeringsplan och lastzon längs ned.
Bostäder medges i upp till 10 våningar. Planen föreskriver centrumändamål
mot lokal- och huvudgata i gatunivå med parkeringen inordnad i kvarterets
kärna.
Total BTA (bruttototalarea) för bostäder bedöms vara ca 31 000 kvm i planförslaget.
Trafikleder och parkering
Planförslaget innebär att Mölndals bro byggs om mellan Storgatan och Järnvägsgatan. Korsningen med Storgatan byggs om och anpassas till ny infart
till P-hus och korsningen med rampen utformas som cirkulationsplats för att
klara förväntad trafik.
De nya parkeringshusen ovanpå gallerian och livsmedelshallen nås via cirkulationen i korsningen Storgatan - Mölndals bro respektive via Barnhemsgatan.
För att klara trafiken till de två större parkeringshusen föreslås en bro mellan

Figur 4-3 Trafikleder, Mölndals Centrum idag.




dem så att korsningen Storgatan- Mölndals bro inte blir överbelastad. Planerat P-däck under nytt kontorshus (detaljplan Mölndals centrum, öster om
Storgatan) nås från Göteborgsvägen.
Totalt antal parkeringsplatser inom planområdet beräknas bli ca 1100 st. Jämfört med dagsläget innebär detta ett nettotillskott på ca 600 platser.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Detaljplaneområdet omfattar inga riksintresseområden. Öster om planområdet går motorvägen E6/E20 samt Västkustbanan, vilka är utpekade
som riksintressen för kommunikationer. Projektets relation till dessa objekt behandlas i kapitlet Risk- och räddningstjänstfrågor. Väg E6/E20
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
anger också att området avses förtätas. Denna detaljplan bedöms vara
Mölndals stad
förenlig med översiktsplanen.
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Förutsättningar
Förutsättningar

gjorts med Västtrafik med slutsatsen att en utbyggnad inte ligger inom en
närliggande framtid. Konsekvenser av spårvägstrafik söderifrån har därför
inte ingått i bedömningen av trafikförsörjningen.

5.1 Planförutsättningar






Översiktsplan för Mölndals stad antogs av kommunfullmäktige den 29

 
gen är oförändrat. Den bygger på en större
befolkning och fler arbetsplatser

”Mölndals centrum planeras att göras till ett attraktivt centrum för boende,


men inte att befolkningen i snitt skulle göra
fler eller färre resor med bil


arbete och handel med mötesplatser för människor. Centrum i Mölndal bör


varje dag. Invånarantalet beräknas öka inom
kommunen till 69 300 personer


kompletteras med lokaler för kulturella ändamål, med tanke på dess goda


år 2020 varav 45 600 i Mölndals tätort. Utbyggnad
beräknas ske med 3050


kollektivtrafikläge och för att stärka dess funktion som kommuncentrum.”


lägenheter i Mölndal varav ca 480 i Mölndals
centrum.


Ett förslag till ny detaljplan för Mölndals centrum utarbetades redan år 2011,
men processen avbröts. Den här miljökonsekvensbeskrivningen beskriver
miljökonsekvenserna av detaljplan 2 (söder om Brogatan) för Mölndals innerstad. Detaljplan 2 är en del av en större omvandling av Mölndals centrum
till Mölndals innerstad med flera parallella pågående planer. För närvarande



pågår flera parallella detaljplanearbeten för kvarteren norr om Brogatan




(detaljplan 1), söder om Brogatan (detaljplan 2, vilken föreliggande miljökon-
sekvensbeskrivning behandlar) samt öster om Nygatan (detaljplan 3).






I figur 5.1 redovisas skattade trafikflöden
i Mölndal år 2020 en medelvardag


med jämförelse mot basåret 2011. Av totalt
353 000 fordon i Mölndal år 2020



så beräknas
ungefär 110 800 fordon (ungefär
39
%) vara genomfartstrafik.




43 600 fordon rör sig inom Mölndal kommun
medan
131 600 fordon pendlar


ut och in till Mölndal år 2020.








innerstad där de olika planerna visserligen är avgränsade, men ändå är beroende av och interagerar med varandra.

Mölndals stad
En viktig aspekt vid miljöbedömningen av planförslaget är framtida trafikförsörjning och trafikflöde. För att bedöma miljöeffekterna används trafik-





















den trafik söderut mot Åby/Fässbergsdalen. I planarbetet har en avstämning
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Figur 5-1 Resmatris bas, ur Tekniskt PM
2013 (WSP 2013)




I Mölndals centrum är prognosen för trafikflöden
år 2020 beräknade enligt


tabell 5-1 nedan.



prognoser för år 2020.
I gällande Översiktsplan finns ett reservat utlagt för förlängning av spårbun-









Aktuellt planförslag är en del i en övergripande planprocess för Mölndals

5.2 Trafikförsörjning





I trafikprognosen för 2020 görs antagandet att resebeteendet hos befolknin-

mars 2006. I planen anges att Mölndal centrum bör utvecklas och förtätas.



5









Förutsättningar
Gata/väg

Fordonspassager per
dygn, prognos 2020

Andel tung
trafik* %

Skyltad/Antagen
hastighet km/h

E6

96000

10

90

Barnhemsgatan

8400

4

50

Storgatan

15400

4

50

Mölndals bro

16000

4

50

Broplatsen

14200

4

50

Broslättsgatan

14000

4

50

Göteborgsvägen

3000

4

50

I figuren nedan
redovisas trafikprognosen
för år 2020 i scenariot K2020.




121 000 pendlar
in- och ut från kommunen. Jämfört med prognosen för år

2020 så minskar
det totala antalet fordon i scenario K2020 för ett medel


värdesdygn
med drygt 6 %.




Visionen K2020 – Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet – har som
syfte att skapa en gemensam framtidsbild som skall användas som underlag
vid planering och beslut om kollektivtrafikens utveckling.




K2020 – Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet – har
das som underlag vid planering och beslut om kollektivtrafikens
utveckling. Målet är att minst 40 % av resorna i Göteborgsområdet skall göras med kollektivtrafik senast 2025. Mölndal är
tillsammans med Göteborg den enda av Göteborgsregionens
kommuner som har nettoinpendling, dvs. antalet inpendlare är
fler än antalet utpendlare. Det ger Mölndal en särställning eftersom kollektivtrafiken inte enbart ska anpassas för att resa in till
Göteborg. I K2020 ingår Mölndals centralort som en självklar del
i Göteborgs stadstrafiken integrering som redan är genomförd.

Vid prognostisering av trafikflöden skapas alternativa scenarier där K2020
fått genomslag. Den avgörande skillnaden jämfört med tidigare prognos är
att resebeteendet hos befolkningen ändras och kollektivtrafikens andel av
totalresandet fördubblas fram till 2025 (från 12 % till 24 %). 50 % av denna
förändring har beräknats för år 2020. Kollektivtrafikens ökning beräknas ske
helt genom en minskning av biltrafiken vilket innebär 85 % fler kollektivresor
jämfört med idag.






Tabell 5-1 Prognos trafikflöden. * Uppskattade data

som syfte att skapa en gemensam framtidsbild som skall använ-



Av 331 550 fordon en medelvardag så står ungefär 105 000 fordon för 

genomfartstrafik.
Inom kommunen rör sig 40 000 fordon per dag och ca






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
  







































  
  




Figur 5-2 Resmatris med hänsyn tagen till vision


K2020, ur Tekniskt PM 2013 (WSP, 2013)

Mölndals
innerstad


Mölndal är
tillsammans med Göteborg den enda av Göteborgsregionens
 som har nettoinpendling, d v s att antalet inpendlare är fler än
kommuner
antalet utpendlare. Det ger Mölndal en särställning eftersom kollektivtrafiken
inte enbart ska anpassas för att resa in till Göteborg. I K2020 ingår Mölndals
centrum som en självklar del i Göteborgs stadstrafik. En integrering som
redan är genomförd.
Trafikprognoser för Mölndal centrum presenteras i figurer nedan för aktuellt
planförslag. Siffror markerade vid vägarna anger bedömda fordonspassager per dygn vid aktuellt vägavsnitt. Förverkligande av detaljplanerna
för Mölndals innerstad innebär att fler infartsvägar kommer att finnas till
detaljplan 2 (se röd 1:a i figur nedan). I linje med målen i K2020 kommer
också satsningar att göras på cykelleder och cykelparkering i anslutning till
centrum.

Mölndals stad
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Förutsättningar

Strukturbilden visar på:

•

Kärnan – centrala delen av
Göteborg

•

Det sammanhängande stadsområdet – Göteborgs tätort,
samt delar av Mölndal och
Partille

•

Huvudstråken – struktur som
bildas genom Västlänken
samt pendel- och regiontågstrafik

•

Kustzonen

•

De gröna kilarna – sammanhängande skogs- och jordbrukslandskap

Figur 5-3 Trafikprognos K2020 med utbyggnad enligt detaljplanerna. (Utsnitt)

•

Göta älv
Figur 5-5 Strukturbilden för Göteborgsregionen

5.3 Regionen

(Göteborgsregionens kommunalförbund)

Strukturbild för Göteborgsregionen är en överenskommelse om att medlemskommunerna gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är
långsiktigt hållbar.
Göteborgsregionens medlemskommuner är överens om hur den regionala

Projekt Mölndals innerstad berörs av samt stödjer en utveckling av det sammanhängande stadsområdet samt av huvudstråken.

strukturen skall utvecklas. En sammanfattande strukturbild som visar huvud-

5.4 Riksintressen

dragen i regionens fysiska strukturer har skapats. Ambitionen är att med-

Väg E6/E20 och Västkustbanan, i anslutning till planområdet, är av riksin-

lemskommunerna lokalt tar ansvar för att den regionala strukturen är lång-

tresse. Västkustbanan planeras att byggas ut från två till fyra spår. Detaljplanen

siktigt hållbar genom att i sin planering utgå från och följa strukturbild och

bedöms inte inverka på riksintressena.

överenskommelsen.

14 Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvenser
6

Miljökonsekvenser

Under denna rubrik redovisas miljökonsekvenserna av planen under rubrikerna Förutsättningar, Konsekvenser och Åtgärdsförslag. I den mån åtgärdsförslagen även utgörs av planbestämmelser i befintligt planförslag (plankarta
eller planbeskrivning) redovisas detta under rubrik Inarbetade åtgärder.

kvalitetsmätningar, spridningsberäkningar för luftföroreningar samt bedömning av beräknade halter relaterat till de gällande miljökvalitetsnormerna som
regeringen fastställt.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer reglerar högsta tillåtna halter av luftföroreningar, som
kan orsaka olägenheter för människors hälsa. Normerna är beslutade av

6.1 Luftkvalitet

regeringen (Luftkvalitetsförordningen 2010:447) och baseras på ett EU-direk-

Förutsättningar

referens för kvävedioxid, partiklar och marknära ozon som bedöms vara de

Allmänt
Luftföroreningar påverkar människors hälsa och bidrar till både ökat antal
akuta inläggningar på sjukhus och till ökad dödlighet, i första hand i hjärtoch kärlsjukdomar. Vissa människor är känsligare för luftföroreningar, som till
exempel äldre personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och
astmabesvär. Även barn är känsligare. Generellt sett är hälsorisken på grund
av luftföroreningar större för alla storstadsbor än för landsbygdens befolkning.
Utsläpp av luftföroreningar sker bland annat från transporter, industriella
verksamheter och uppvärmning av bostäder och lokaler. Luftföroreningar har
betydelse för miljön och hälsan lokalt, regionalt och globalt. Lokalt kan luftföroreningar påverka hälsa, trivsel, vegetation och byggnadsmaterial. Luftföroreningar sprids över stora områden och kan regionalt bidra till försurning, övergödning och till bildning av marknära ozon. I Göteborgsregionen

tiv. Luftkvalitetsutredningen har genomförts med miljökvalitetsnormerna som
parametrar som är begränsande för luftkvaliteten i omgivningen.
Mätdata
Göteborgsregionens luftvårdsprogram fungerar som en plattform för
luftmiljöarbetet i Göteborgsregionen och består av kommuner, företag och
Trafikverket. En viktig del av arbetet är att kartlägga luftmiljön i området och
det genomförs därför mätningar, både vid fasta mätplatser och i tillfälliga
mätprojekt.
Eftersom fordonstrafiken utgör den största källan till kvävedioxid, partiklar
och marknära ozon i omgivningsluften så är mätstationerna ofta belägna
utmed trafiklederna.
I Mölndal finns två fasta mätplatser för mätning i omgivningsluften. En mätposition är belägen i taknivå ovanför E6 vid Mölndals bro. Där mäts bland
annat kvävedioxid och ozon. Den andra mätpositionen är belägen i gatunivå

står utsläppen från fordon på vägar och gator för den största andelen.

på ca 3 m höjd utmed Göteborgsvägen och där mäts kvävedioxid. Mätvärden

Inför planläggningen av Mölndals centrum har en luftkvalitetsutredning

ningen.

har delvis använts för att bedöma beräknade värden inom luftkvalitetsutred-

genomförts (ÅF 2013b). I utredningen redovisas bakgrund, genomförda luft-

Mölndals stad
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Miljökonsekvenser
Spridningsberäkningar

%LODJD

För bedömning av luftkvaliteten i området med och utan den nya bebyggelsen har spridningsberäkningar genomförts för kvävedioxid och partiklar (ÅF
2013b). Beräkningar har genomförts för år 2020 med planerad bebyggelse
enligt detaljplanerna med prognoser för trafikflöden. Dessutom har en
nulägesberäkning gjorts med nuvarande bebyggelse och trafik (med basår
2011).

Konsekvenser
Kvävedioxid
Spridningsberäkningar har utförts för kvävedioxidhalter i Mölndals centrum.
Beräkningarna har gjorts både för en nulägesanalys (utan ny bebyggelse
enligt detaljplanerna), för situationen år 2020 när den nya bebyggelsen
har uppförts samt för nollalternativet. Beräkningarna av dygns- och
timmedelvärden för kvävedioxid är utförda för 98 %-il enligt kraven i
miljökvalitetsnormerna. Det innebär att halterna på spridningskartorna för
dygns- och timmedelvärden är lägre än vad som visas på kartorna under 98
% av tiden.
Parameter

Medelvärdestid Värde

Anmärkning

1 timme

90 µg/m3

Får överskridas 175 gånger
per kalenderår förutsatt att
halten aldrig överstiger 200
µg/m3 under en timme mer
än 18 gånger per kalenderår
(98 %-il).

1 dygn

60 µg/m3

Får överskridas 7 gånger per
kalenderår (98 %-il)

1 år

40 µg/m3

-

Kvävedioxid

Tabell 6-1 Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid

Figur 6-1 Spridningskartor årsmedelvärdeav kvävedioxid vid nulägesanalys.
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%LODJD

%LODJD

Figur 6-2 Spridningskartor årsmedelvärdeav kvävedioxid år 2020 med

Figur 6-3 Spridningskartor dygnsmedelvärde 98 %-il av kvävedioxid vid

framtida bebyggelse enligt Dp 1, Dp 2 och Dp 3.

nulägesanalys.

Mölndals stad
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Miljökonsekvenser

%LODJD

Figur 6-4 Spridningskartor dygnsmedel 98 %-il av kvävedioxid år 2020
med framtida bebyggelse enligt Dp 1, Dp 2 samt Dp 3.
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%LODJD

Figur 6-5 Spridningskartor timmedelvärde 98 %-il av kvävedioxid vid
nulägesanalys.

Miljökonsekvenser

%LODJD

På spridningskartorna 6-1 och 6-2 har områden markerade i orange högre
värden än miljökvalitetsnormer för kvävedioxid avseende årsmedelvärden
(över 40 µg/m3). Som framgår av kartorna ovan så är det bara i områden
direkt i anslutning till E6an som ligger i riskzonen för överskridanden.
På spridningskartorna 6-3 och 6-4 överskrider områden markerade i orange
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid avseende dygnsmedelhalter (över 60
µg/m3). Normen överskrids idag på flera av vägarna som ligger i anslutning
till detaljplanerna.
På spridningskartorna 6-5 och 6-6 överskrider områden markerade i orange
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid avseende timmedelhalter (över 90 µg/
m3).
Partiklar
Partiklar i luften sprids både naturligt och genom mänsklig aktivitet. Som
naturliga processer räknas t.ex. skogsbränder samt spridning av damm och
sand. Mänskliga aktiviteter som bidrar till utsläpp av partiklar är bland annat
vägtrafik och vedeldning.
Inandningsbara partiklar som kan tränga ner till lungor har i normalfallet
en storlek som är mindre än 10 µm i diameter. Partiklar bedöms som PM10
(partiklar mindre än 10 µm i diameter) och PM2,5 (partiklar mindre än 2,5 µm
i diameter).
Den största källan till partiklar är normalt fordonstrafiken. PM10 uppstår
främst som följd av dubbdäcksanvändning (slitage av vägbeläggning). Utsläppen av avgaser från fordonstrafiken bedöms vara den största källan för
PM2,5. Även långväga spridning spelar roll.

Figur 6-6 Spridningskartor timmedelvärde 98 %-il av kvävedioxid år
2020 med framtida bebyggelse enligt Dp 1, Dp 2 samt Dp 3.

Mölndals stad
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Miljökvalitetsnormer finns för PM2,5 och PM10. För PM10 är

%LODJD

miljökvalitetsnormen ett gränsvärde medan det för PM2,5 finns ett
målsättningsvärde och en gränsvärdesnorm. Nivån för målsättningsvärdet
och gränsvärdenormen för PM2,5 är samma men har olika tidpunkter för
uppfyllelse.
Parameter

Medelvärdestid Värde

Anmärkning

1 dygn

50 µg/m3

Värdet får överskridas 35
gånger per år (90 %-il)

1 år

40 µg/m3

-

1 år

25 µg/m3

Bör eftersträvas till 31 december 2014

1 år

25 µg/m3

Får ej överskridas från 1 januari 2015

PM10

PM2,5

Tabell 6-2 Miljökvalitetsnormer för partiklar till skydd för människors hälsa.
Spridningsberäkningar har utförts för partiklar i Mölndals centrum. Beräkningarna har gjort både för en nulägesanalys (utan ny bebyggelse enligt detaljplanerna) samt för situationen år 2020 när den nya bebyggelsen har uppförts. Beräkningarna av dygns- och timmedelvärden för partiklar är utförda
för 90 %-il enligt kraven i miljökvalitetsnormerna. Det innebär att halterna på
spridningskartorna för dygns- och timmedelvärden är lägre än vad som visas
på kartorna under 90 % av tiden.
Miljökvalitetsnormen avseende årsmedelvärde för partiklar överskrids i orangefärgade områden i figurerna 6-7 och 6-8. Som framgår av tabellerna så
överskrids normen endast direkt på väg E6/E20.
Miljökvalitetsnormen för partiklar avseende dygnsmedelvärde överskrids i
orangefärgade områden i figurerna 6-9 och 6-10. Som framgår av figurerna
så överskrids normen endast i direkt anslutning till vägar i området, främst
E6/E20.
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Figur 6-7 Årsmedelvärde PM10 nulägesanalys.

Miljökonsekvenser

%LODJD

Figur 6-8 Årsmedelvärde PM10 för 2020 med ny bebyggelse enligt Dp 1,

%LODJD

Figur 6- 9 Dygnsmedelvärde som 90 %-il PM10 nulägesanalys

Dp 2 samt Dp 3.

Mölndals stad

21

Miljökonsekvenser

%LODJD

Figur 6-10 Dygnsmedelvärde 90 %-il PM10 för 2020 med ny bebyggelse
enligt Dp 1, Dp 2 och Dp3.
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%LODJD

Figur 6-11 Årsmedelvärde PM2,5 nulägesanalys.
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%LODJD

Miljökvalitetsnormen för PM2,5 avseende årsmedelvärde överskrids i
orangefärgade områden i figurerna 6-11 och 6-12 ovan. Som framgår av
figurerna så överskrider halterna normen endast direkt på väg E6/E20.

Inarbetade åtgärder
Föreslagna planbestämmelser anger att ventilationssystem ska utformas så
att friskluftsintag inte placeras mot E6/E20 och Västkustbanan.

Sammanfattande bedömning
Kvävedioxid
Haltnivåerna av kvävedioxid överskrider i perioder miljökvalitetsnormerna
utmed de stora trafiklederna i Göteborg. Som framgår av spridningskartor
ovan riskerar dygns- och timmedelvärden att överskridas utomhus för kvävedioxider för år 2020 med framtida bebyggelse. Haltnivåerna av kvävedioxid
bedöms dock bli lägre jämfört med halterna för nuläget (år 2011). Det beror
främst på att fordonsparken blir modernare vilket leder till lägre utsläpp. I
jämförelse med nollalternativet är dock halterna något högre i vissa gaturum
pga. den förtätning med trängre gaturum som planen medför.
Genom lämplig placering av friskluftsintag blir halterna låga inomhus.
Partiklar
Halterna av partiklar ligger klart under gällande och kommande
miljökvalitetsnormer både för PM10 och PM2,5. Några särskilda åtgärder
bedöms därför inte vara nödvändiga.

Förslag kompletterande åtgärder
En naturlig metod för att rena luftföroreningar kan vara att plantera träd och
Figur 6-12 Årsmedelvärde PM2,5 år 2020 med ny bebyggelse enligt Dp 1,
Dp 2 samt Dp 3.

buskar mellan byggnader och trafiken. Växtlighet fungerar som luftrenare
men vindens utspädning får inte motverkas genom att luften stängs in ovanför vägen.
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6.2 Buller

Ekvivalent ljudnivå avser en medelljudnivå under en given tidsperiod. Maximal ljudnivå anger högsta ljudnivå under en viss tidsperiod.

Förutsättningar
Buller från trafik i planerade byggnader har utretts, och redovisas i rapport
Trafikbullerutredning i samband med detaljplan för Mölndals innerstad,
Mölndals stad DP 2 Söder om Brogatan (ÅF 2014). Buller beräknas i närliggande bostäder för två scenarier: Dels med endast aktuellt planförslag
genomfört (detaljplan 2), dels med det höga kontorshus uppfört som omfattas av angränsande detaljplan 3. Det planerade kontorshuset skärmar av vid
närmaste bostäder i aktuell detaljplan och ljudnivåerna blir därmed lägre.
Prognostiserade trafikflöden för år 2020 har använts för beräkningarna (WSP

Utrymme

Ekvivalent
ljudnivå

Maximal ljudnivå

Inomhus

30 dB(A)

45 dB(A) (nattetid)

Utomhus (frifältsvärden)
Vid fasad
På uteplats

55 dB(A)
70 dB(A)

Tabell 6-3 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Riktvärden för trafikbuller
vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur.

2013). För att inte underskatta bullernivåerna har scenario med trafikreducer-

Boverket har gett ut publikationen ”Buller i planeringen – planera för

ingar enligt mål i K2020 inte medtagits i trafikflödesprognosen.

bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik” Allmänna råd
2008:1. Publikationen är främst avsedd att användas vid planläggning av

Beräkningar för nollalternativet har inte genomförts. Trafikflödet bedöms

bostäder i områden som utsätts för trafikbuller.

öka även i nollalternativet jämfört med nuläget, och nuvarande bullerpåverkan vid befintliga fastigheter bedöms då också öka. Generellt kan sägas att

Vid planering av nya bostäder gäller som huvudregel att följande krav bör

förtätning med skärmande bebyggelse kan sänka bullernivåerna vid befint-

uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning samt med hjälp av

liga fastigheter.

skyddsåtgärder som bullervallar, trafikomläggningar, tyst asfalt etc.

Riktvärden

•

Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre
åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets Byggregler uppfylls.

Huvudregel

•

Riksdagen fastslog i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53

gärder kan utformas så att 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad

riktvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation
av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad

Planen bör säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtoch uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller.

•

Planen bör säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åt-

av trafikinfrastruktur, se tabellen nedan. Vid tillämpning av riktvärdena vid

gärder kan utformas så att 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslut-

åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt

ning till bostad uppfylls.

och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer
enligt nedan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
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Om planen medger att varje bostad har tillgång till en uteplats eller balkong,

Miljökonsekvenser
gemensam eller privat, i anslutning till bostaden bör den uppfylla huv-

50 dB(A). Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dB(A) utmed samtliga

udregeln. Om planen möjliggör en uteplats som uppfyller huvudregeln kan

våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dB(A) vid

en balkong med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement.

fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dB(A) bör dock
alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.

Avsteg
I vissa fall anser Boverket det motiverat att göra avsteg från huvudregeln

Mer än 65 dB(A)

i dessa allmänna råd. Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra

Även då ljudnivån överstiger 65 dB(A) kan det finnas synnerliga skäl att efter

intressen bör kunna övervägas i centrala delar av städer och större tätorter

en avvägning gentemot andra allmänna intressen tillåta bostäder. I dessa

med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur. Av-

speciellt bullerutsatta miljöer bör byggnaderna vara orienterade och utfor-

steg kan också motiveras vid komplettering av befintlig tät bebyggelse längs

made på ett sådant sätt att de vänder sig mot den tysta eller ljuddämpade

kollektivtrafikstråk i större städer och med ny tätare bebyggelse, till exempel

sidan. Även vistelseytor, entréer och bostadsrum bör konsekvent orienteras

ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större städer.

mot den tysta eller ljuddämpade sidan. Det bör alltid vara en strävan att
ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dB(A). Där det inte är

Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då avvägningar ska

tekniskt möjligt att klara 50 dB(A) utmed samtliga våningsplan på ljuddäm-

göras mot andra allmänna intressen.

pad sida bör det accepteras upp till 55 dB(A) vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dB(A) bör dock alltid uppfyllas för flertalet

55–60 dB(A)
Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid

lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.

fasad uppgår till 55–60 dB(A), under förutsättning att det går att åstadkom-

Konsekvenser

ma en tyst sida (högst 45 dB(A) vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida

Beräkningsresultatet presenteras i ljudspridningskartor, se figurer nedan.

(45–50 dB(A) vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats,

Riktvärdet vid fasad är 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå, men avsteg kan

bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.

göras enligt avsnitt 6.2.2. Riktvärdet för uteplats är maximal ljudnivå om 70
dB(A).

60–65 dB(A)
Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta

Grundkriterierna för bullerriktvärden vid nybyggnation av bostäder uppfylls

ljudnivån vid fasad överstiger 60 dB(A), under förutsättning att det går att

inte i planförslaget. Bakgrundsnivån från trafikleder innebär att värden under

åstadkomma en tyst sida (högst 45 dB(A) vid fasad) eller i vart fall en ljud-

55 dB(A) sällan förekommer inom denna del av Mölndal. Beräknad dygnsek-

dämpad sida (45–50 dB(A) vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen,

vivalent ljudnivåer visar på nivåer 56-65 dB(A) som mest med prognostiserad

liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Det bör

trafikmängd. Möjligheten till avsteg och tillämpningar måste ses över, så att

alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än

tyst/ljuddämpad sida blir tillgänglig.
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Ett genomförande av detaljplan 3 öster om Nygatan, bedöms ge en mindre
bullerskärmning för östra området i denna detaljplan. Nedan redovisade
resultat avser genomförande av detaljplan 2 utan genomförande av detaljplan 3.
Bostäder i södra delen av planområdet
Riktvärdet 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå överskrids utomhus vid planerad bebyggelse (vid fasad) inom större delen av planområdet.
Nivåer upp till 65 dB(A) nås vid övre delen av sydöstra hörnet mot rondellen vid Broplatsen. Möjlighet till tyst eller ljuddämpad sida finns med
slutna kvarter, med hjälp av slutna huskroppar eller skärmning med hjälp av
skärmväggar mellan lamellhusen. Tekniska kompletteringar och tillämpningar
bedöms nödvändiga för en god ljudmiljö för bostäder i norra delen av det
östra delen av planområdet.
Kvarteret i väst bedöms få en god ljudmiljö inom gården då kvarteret enligt
plan är tänkt att vara slutet. Sett till hela planområdet bedöms det finnas
möjlighet till uteplats/uteplatser då den maximala ljudnivån understiger 70
dB(A).
I figurer nedan redovisas ljudspridningen i området kring bostäderna i bullerkartor för ekvivalent ljudnivå respektive maximal ljudnivå.
Kommersiella fastigheter och parkeringshus
I norra delen av planområdet planeras en större kommersiell byggnad. Även
underliggande våningar i bostadsområdet planeras att få kommersiell verksamhet tillsammans med parkeringsdäck.
För denna typ av byggnader finns inte riktvärden för externbuller (t ex trafik).
Figur 6-13 och 6-14 Ljudspridningen i området kring bostäderna i bullerkartor
för ekvivalent ljudnivå respektive maximal ljudnivå.
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Inarbetade åtgärder

planeområdet kan påverkas av farligt godstransporter på E6/E20 och Väst-

Följande planbestämmelser är införda i plankartan: Fläktar, belysning och

kustbanan. Riskutredningen har studerat riskmåtten individ- och samhällsrisk.

dylika tekniska installationer ska placeras så att de inte stör intilliggande

Beräkningarna har först genomförts för ett nollalternativ, det vill säga hur

bostäder. Bullerskydd ska finnas till en lägsta höjd om 4,5 m. Om ekvivalent

samhällsrisken ser ut i dagsläget utan exploatering i Mölndals innerstad.

ljudnivå vid fasad överstiger 55 dB(A) ska minst hälften av bostadsrummen

Vidare har även risknivån för Mölndals innerstad beräknats med hänsyn till

vändas mot tyst (<45 dB(A)) eller ljuddämpad (45-50 dB(A))sida. För enstaka

den ökade personbelastning som utbyggnad enligt detaljplanerna innebär.

bostäder kan inglasad balkong som är öppen till minst ¼ räknas som ljud-

Notera att vid beräkningarna så har hänsyn tagits till samtliga detaljplaner

dämpad sida för bostadsrum. Öppningar i kvarter ska förses med buller-

som är under upprättande för Mölndals innerstad.

skärm där det krävs för att uppnå nivåer i bullerbestämmelse. Passage ska
kunna ske genom skärmar som ansluter i gatunivå.

Förutsättningar

Utöver ovan planbestämmelser anger planbeskrivningen följande. För den

Götalands län gemensamma dokument Riskhantering i detaljplaneprocessen

planerade bostadsbebyggelsen ska fasad och fönster utformas så att ekvivalent ljudnivå inomhus möter riktvärden på 30 dB(A) i enlighet med Boverkets
byggregler. Parkeringsdäck och garagenedfarter inom området bör studeras
närmare vid slutlig utformning sett till ljudnivåer vid närliggande lägenheter.
Erfarenhet säger att höga maximala nivåer medför ökad risk för klagomål
och störningar, speciellt kring lastzoner och tidig lastning. Parkeringsdäck bör
inte vara öppet/ventileras in mot gård.

Förslag till ytterligare åtgärder
Balkonger till bullerutsatta lägenheter kan förses med absorbenter i tak samt
glaspartier. Som komplement till ovan redovisade åtgärder kan “gröna lösningar”, exempelvis växtbeklädda tak och fasadväggar som beskrivs i Trafikbullerutredningen Bilaga 6 (ÅF, 2014) i viss mån verka ljuddämpande.

6.3 Risker avseende transport av farligt gods
Inom ramen för detaljplaneprocessen har en detaljerad riskutredning avseende risker av transporter med farligt gods genomförts. Slutsatserna av

För bedömningarna har länsstyrelserna i Skåne, Stockholms samt Västra
beaktats. Även Länsstyrelsen i Skånes fördjupning av densamma, Riktsam
samt Göteborgs stads riktlinjer FÖP 99 har studerats vid upprättandet
av PM:et. Mölndals stad har antagit FÖP 99 som i aktuellt fall inte är fullt
tillämpbar för exempelvis handel/galleria som planeras.
Nedan redovisas de skyddsavstånd som planerade byggnader håller till farligt godslederna som återfinns öster om planområdet. Avstånden gäller från
närmsta byggnad till spårmitt respektive vägkant.
Planerad bebyggelse

Västkustbanan

Väg E6/E20

Galleria

Ca 215 m

Ca 180 m

Livsmedel & bostäder

Ca 215 m

Ca 180 m

Bostadshus

Ca 320 m

Ca 290 m

Tabell 6-4 Skyddsavstånd
Generellt så är skyddsavstånden väl tilltagna då planområdet är beläget
utanför den 150 m zon som kräver detaljerade riskstudier enligt FÖP 99 och

riskberäkningarna redovisas i PM (ÅF, 2014).

länsstyrelsens riskpolicy. Utanför denna zon krävs generellt inte ytterligare

Utredningen är genomförd i syfte att bedöma hur riskbilden för detalj-

ut”, dvs. reduktionen i individrisk till följd av ökat skyddsavstånd är i princip

analyser. Avståndet 150 m motiveras med att individriskkurvan har ”planat
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Konsekvenser
Utifrån Räddningsverkets (Nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) kartläggning av farligt gods, september 2006 (SRV 2006) har en
riskidentifiering utförts. Riskutredningen har identifierat två typer av olyckor
(ADR/RID-klasser) som trots de stora skyddsavstånden kan tänkas påverka
planområdet i händelse av olycka. Sannolikheten för att dessa skadescenarion skall inträffa är enligt genomförda beräkningar mycket låg:
•

Klass 2.1, Kondenserad brandfarlig gas (BLEVE, Boiling Liquid Expanding
Vapour Explosion)

•

Klass 2.3, Kondenserad giftig gas (större utsläpp)

Den mängd giftig gas i klass 2.3 som transporteras på E6/E20 enligt genomförd riskinventering utgör ca 0,04% av den totala mängd farligt gods som
transporteras på leden och ca 6% av mängden farligt gods på Västkustbanan. För kondenserad brandfarlig gas klass 2.1 är andelen 2,8% av den
total mängden farligt gods som transporteras på vägsträckan och 14% på
Västkustbanan.
Med nuvarande skyddsavstånd bedöms endast riskreducerande åtgärder för
att förhindra intrång och spridning av giftig gas i byggnaderna vara motiverade. Hänsyn har tagits till att det i dagsläget erhålls ett visst skydd mot
Figur 6-15 Avstånd mellan byggrätter och aktuella farligt gods-leder.
obefintlig efter detta avstånd. Nyttan med ytterligare skyddsavstånd är svår
att påvisa.
Mellan planerad bebyggelse och väg E6/20 finns en befintlig ca 220 m lång
bullerskärm, på betongfundament. Denna utgör ett visst skydd mot explosioner och värmestrålning vid en eventuell olycka med farligt gods.
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spridning av värmestrålning mot området i form av bullerskärm/mur.
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Inarbetade åtgärder

sakligen inte den närmast belägna delen av ån som är kulverterad genom

Planbestämmelser på plankartan anger följande: Ventilationssystem ska

Mölndals centrum.

utformas så att friskluftsintag inte placeras mot E6/E20 och Västkustbanan.
Planerade byggnader utförs med mekanisk till- och frånluftssystem. Passiv

Väster om planområdet finns Fässbergs kyrkopark och Åbybergsparken. Båda

tilluft via don i fasad accepteras ej. Friskluftsintag placeras så högt upp på

områdena finns medtagna i förslag till naturvårdsplan och bedöms båda ha

fasad som möjligt. Det ska finnas möjlighet till att manuellt stänga av venti-

påtagliga naturvärden, främst lövskogsområden med grövre träd. Fässbergs

lationssystemet via miljöbrytare som placeras centralt i respektive byggnad.

kyrka med omgivande parkområde utgör ett markant inslag i stadsmiljön och

Dessa åtgärder minskar risken för spridning av giftig gas i byggnaderna.

fungerar som ett viktigt landmärke för centrala Mölndal.

Förslag till ytterligare åtgärder

I förslaget till naturvårdsplan föreslås som mål att till år 2022 ska alla in-

Som ytterligare riskreducerande åtgärd kan gaslarm installeras som stänger

vånare i Mölndal ha tillgång till ett grönområde inom 300 m avstånd. Detta

av tilluften vid eventuellt utsläpp, vilket förbättrar möjligheterna att utrymma

mål uppfylls för planområdet genom närheten till de nämnda parkområdena.

byggnaderna samt möjligheterna att stanna kvar i byggnaderna.

Konsekvenser
Större glaspartier i publika delar som handelsverksamheter kan utföras i

Utbyggnad enligt planförslaget medför inte någon påverkan på natur- eller

material som förhindrar splitterbildning, t.ex. laminerat glas. Åtgärden verkar

kulturvärden i eller i anslutning till planområdet. Inga negativa konsekvenser

också brottsförebyggande. Ovanstående åtgärder anges som alternativt

bedöms uppkomma.

tillvägagångssätt i planbeskrivningen.
De bostäder som planeras kommer att ha tillgång till grönområden inom

6.4 Natur och kulturmiljö

rimligt avstånd i enlighet med föreslagna mål i naturvårdsplanen.

Förutsättningar

6.5 Markförhållanden

Inom planområdet finns inga utpekade värden avseende natur, kultur eller
rekreation. Bebyggelsen inom området härrör främst från 1950 till 1970-talen

Förutsättningar

och bedöms inte ha särskilda värden. Smärre grönytor och en del träd finns

Inom området består marken av lera. Under leran finns fast friktionsjord

inom området. I planområdet närhet kan vissa natur- och kulturvärden

ner till berg. Lerans mäktighet varierar från ca 15 m i nordväst till ca 45 m i

noteras.

sydost. Ovan leran finns fyllnadsmaterial om 0,5 -3 m mäktighet. Detta består
av friktionsmaterial men även gatsten, byggavfall och större stenar. Grund-

Mölndalsån är utpekad i kommunens förslag till naturvårdsplan (Mölndals

vattenytan ligger nära markytan på 0,5 – 1 m djup.

stad 2013). Ån bedöms vara av naturvärdesklass 2 - påtagligt naturvärde
med värdefulla förekomster av både djur och växter, men detta gäller huvud-

I tätbebyggda områden finns alltid risk att det kan finnas markföroreningar.
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±

Det kan dels handla om föroreningar från verksamheter som funnits eller
finns inom området, dels föroreningar i de massor som använts vid byggnation och anläggningsarbete.

Åby 1:104
Gråsejen 2

C

I och kring planområdet har markmiljöundersökningar utförts (VBB VIAK

G
Beteckningar:

2000 respektive Flygfältsbyrån 2008). Vid undersökningarna påträffades
förorenade massor i varierande omfattning. Under våren 2014 genomfördes
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Figur 6-16 Karta över potentiellt förorenade fastigheter inom planområdet (röd
streckad linje för Detaljplan söder om Brogatan).
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I planbeskrivningen rekommenderas kompletterande miljötekniska
markundersökningar i samband med rivningar och nybyggnationer på aktuella fastigheter. Rivningsinventering av byggnaderna rekommenderas. En
plan för hur schaktmassor ska tas hanteras bör upprättas.
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Vid exploateringen av området måste risken för markföroreningar beaktas
och bevakas. Om föroreningar påträffas ska arbetet avbrytas och föreskriven
anmälan göras till berörd tillsynsmyndighet. Anmälan görs också inför eventuell sanering eller omhändertagande av massor som kan innehålla föroreningar.
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Figur 6-17 Principskiss över regnträdgård.

SKALA A1:
SKALA A3:

öring men produktionen uppges vara liten, vilken till stora delar torde bero

vattenförekomster inom eller i anslutning till planområdet och inga dricks-

på mänsklig påverkan på åmiljön.

vattentäkter men däremot ett antal energibrunnar väster om planområdet.

Inför planläggningen av området har en va-utredning utförts (ÅF Infrastruc-

Inarbetade åtgärder

ture 2013) där bland annat dagvattenfrågorna utretts. Andelen hårdgjorda
ytor är redan mycket hög inom planområdet och bedöms inte komma att
öka. Exploateringen kommer därmed inte att leda till någon nämnvärd förändring av dagvattenavrinningen från området till Mölndalsån i jämförelse
men nuläge eller nollalternativ. Utredningen föreslår åtgärder för att minska
risken för översvämningar inom området i form av s.k. regnträdgårdar (eng.
raingardens, en typ av infiltrationsbäddar), gröna vegetationstak, fördröjningsmagasin samt åtgärder i ledningssystemet. Större parkeringsytor och

NUMMER

M-10-0-301

För att undvika grundvattensänkning införs en planbestämmelse om att källarvåningar inom planområdet utförs vattentäta.
En planbestämmelse införs även om att bostadsgårdar ska utföra med planterbart bjälklag och förses med grönska.
Utöver planbestämmelser på plankartan anger planbeskrivningen följande:
Utgående dagvattenflöde från kvartersmark får inte öka jämfört med den

öppna lastytor skall förses med oljeavskiljare klass I.

naturliga avrinningen vid ett regn med tio års återkomsttid och tio minuters

Grundvatten

10-årsregn. Öppna parkeringsytor med fler än 50 p-platser ska förses med

De övre jordlagren inom planområdet består av lera. Det finns inga grund-

1:50
1:100

varaktighet (se även avsnitt 6.7). Nya dagvattenledningar dimensioneras för
oljeavskiljare klass I. Öppna lastytor där lastbilstransporter förekommer ska
förses med oljeavskiljare klass I.
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Miljökonsekvenser
Takytor kan med fördel utföras med så kallade gröna tak, bevuxna med

Inarbetade åtgärder

exempelvis sedumväxter.

Ytvatten från uppströms delar av avrinningsområdet utgör en risk för ned-

Konsekvenser
Planförslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för
Mölndalsån eller för grundvattnet i området jämfört med nuläget. Exploateringen kommer inte att negativt påverka möjligheten att uppnå god ekologisk
status för vattenförekomsten Mölndalsån.

6.7 Beredskap inför klimatförändringar
Förutsättningar
Senaste åren har översvämningar i större omfattning drabbat även områden i
Sverige. Konsekvenser av de klimatförändringar som pågår behöver uppmärksammas i den fysiska planeringen. Förutsättningar för översvämningar
och den översiktliga dagvattenhanteringen inom området har studerats (DHI
2013). Pågående och planerade framtida åtgärder för Mölndalsån medför en
minskad risk för översvämning från å-systemet, dels genom att högsta nivåer
i ån förväntas bli lägre än vid tidigare översvämningshändelser, dels genom
en förväntad lägre sannolikhet för höga nivåer genom en mer optimerad
reglering av ån. Genomförda analyser och resultat visar att området kring
det nya Mölndals centrum liksom tidigare fortfarande är känsligt för kraftig
nederbörd i kombination med höga nivåer i Mölndalsån.

Konsekvenser
Förutsatt att bebyggelse som tillkommer skyddas för höga vattennivåer i
ån bedöms riskerna inom planområdet vara små och acceptabla. Risk för
översvämning bedöms inte vara högre med föreslagen plan jämfört med
nollalternativet.

ströms belägna delar.
Plankartan föreskriver att utgående dagvattenflöde från kvartersmark inte får
öka jämfört med den naturliga avrinningen vid ett regn med tio års återkomsttid och tio minuters varaktighet. Plankartan föreskriver även vegetationstak
samt att bostadsgårdar ska utföras med planterbart bjälklag och förses med
grönska vilket kan fördröja dagvatten.
Planbeskrivningen anger bl.a följande: Nya dagvattenledningar dimensioneras för 10-årsregn. Vid kraftigare nederbörd finns risk för marköversvämningar även vid normala nivåer i Mölndalsån. Det bör därför 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.

Förslag till åtgärder
Risken för översvämning beaktas vid projekteringen av dag- och spillvattensystemet inom området.

6.8 Hushållning med naturresurser
Förutsättningar
I detta avsnitt behandlas hur planområdet hanterar hushållning med naturresurser. Med hushållning av naturresurser avses här såväl användning av
energi, råvaror som planering av transportlösningar. Användning av naturresurser ur miljöperspektiv kan innebära uttag av icke förnyelsebara råvaror
i form av exempelvis metaller och oljebaserade råvaror eller förnyelsebara
råvaror som trä eller biobränslen. Såväl användning av förnyelsebara som
icke förnyelsebara råvaror medför energikrävande utvinning eller förädling
samt ofta utsläpp till luft och vatten.
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Övergripande perspektiv

En ny huvudvattenledning planeras från Göteborgsvägen via Bergmansgatan,

Detaljplanen innebär etablering av ytterligare handel i Mölndals centrum.

Storgatan samt Åbybergsgatan till Gamla Kungsbackavägen. Ledningen är

Jämfört med ett nollalternativ där handeln inte byggs ut i Mölndals centrum

idag delvis utbyggd. Genom åtgärden med ny huvudvattenledning kommer

innebär planförslaget knappast att mängden inköp i regionen varken blir

vattenförsörjningen av Mölndals innerstad förbättras vilket påverkar lever-

mindre eller större. Det sannolika är i stället att inköpen i ett nollalternativ

anssäkerheten positivt.

istället sker på andra platser, i befintliga eller nya handelscentrum. I ett naturresursperspektiv innebär således etablering av handel i detaljplanen ingen

Detaljplanen avser förtätning av befintligt centrum med goda förutsättningar

förändring i jämförelse med nollalternativet.

för att tillvarata och komplettera befintligt nät för distribution av el, vatten/
avlopp och fjärrvärme.
Hållbara transporter
Utsläppen av växthusgaser är ett av de mest allvarliga hoten för samhällsutvecklingen. Problematiken kring klimatfrågan är omfattande och
idag bedöms det nödvändigt att utsläppen av växthusgaser minskar snabbt
genom insatser på alla nivåer. Den viktigaste växthusgasen är den koldioxid
som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas.
Av dessa utsläpp står transporterna för en betydande del som också ökar.
För att nå resultat är det därför bland annat mycket viktigt att planera för ett
samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar. Ett sätt att nå detta

Figur 6-18 Knutpunkt Mölndals bro (Mölndals stad).
Planförslaget innebär nybyggnationer där befintlig bebyggelse i stor ut-

mål är att planera så att behovet av persontransporter per bil minimeras med
god kollektivtrafik och gynnsamma förhållanden för gående och cyklister.

sträckning rivs vilket bedöms vara en nackdel ur perspektivet hushållning

Konsekvenser

av naturresurser. Syftet med planen är att förtäta befintligt centrum vilket

Planförslaget innebär förtätning av Mölndals centrum med placering av

däremot innebär goda förutsättningar för att nyttja befintliga resurser.

bostäder, handel och verksamheter i anslutning till den viktiga kollektivtrafikknutpunkten vid Mölndals station (Knutpunkt Mölndalsbro) med buss-,

För hushållning av naturresurser i planförslaget bedöms transporter och

spårvagns-och tågförbindelser. På detta sätt skapas möjlighet för en ökande

transportlösningar vara en central aspekt, se avsnitt nedan.

andel icke bilburna transporter vilket sparar naturresurser och minskar utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Mediaförsörjning
Fastigheterna kan anslutas till fjärrvärmenätet. Byggherren undersöker även

Ett nollalternativ där Mölndals centrum inte har utvecklats innebär att

andra energilösningar som exempelvis bergvärme och bergkyla.

inköpen och även boende och verksamheter styrs till lägen som med stor
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sannolikhet har sämre förutsättningar vad gäller avstånd och kollektivtrafik,

Arbetena bedöms kunna medföra olika former av miljöstörningar för dem

vilket innebär ökade utsläpp till luft och sämre hushållande med natur-

som bor, arbetar eller vistas i närheten av byggplatsen, främst under följande

resurser.

skeden och verksamheter:

Behov av parkeringsplatser inom planområdet är beräknat på resmönster

•

Rivning av befintliga byggnader

representativt för dagens situation. I framtiden kan resmönster och därmed

•

Spontning och schaktning av jordmassor

parkeringsbehov komma att ändras, både till följd av stadsutvecklingen i och

•

Pålning under planerade byggnader och eventuellt ledningar

med förtätning och utbyggnad av Mölndals centrum, men också till följd av

•

Borttransporter av rivningsmassor, schaktmassor och förorenad jord

den övriga samhällsutvecklingen.

samt transporter av byggmaterial

En eventuell utbyggnad av spårvägstrafiken söderut mot Åby/Fässberg, för

Miljöstörningar kan uppstå i form av buller, utsläpp av luftföroreningar, vibra-

vilken det finns reservat i översiktsplanen, bedöms kunna gynna hållbart

tioner och damning. Ett eventuellt läckage av oljeprodukter från arbetsmaski-

resande. En sådan utbyggnad hindras inte av aktuell plan, men är dock inte

ner liksom slam i länsvattnet skulle kunna medföra förorening av dagvattnet

aktuell för närvarande. I framtida detaljplan för bostäder söderut bör hänsyn

och därmed Mölndalsån.

tas till en eventuell utbyggnad.

Förslag till åtgärder

Förslag till åtgärder

I syfte att uppnå acceptabla miljöförhållanden under byggtiden kommer

För att gynna alternativa resmönster på bekostnad av persontransporter med

generellt för byggnadsarbetena miljömål och krav på störningsbegränsningar

bil är det viktigt att omhänderta de möjligheter som finns att iordningställa

att ställas upp och vara styrande för entreprenörerna. Beträffande buller, som

exempelvis cykelbanor och cykel-parkering. För att nyttja tillgängliga resurser

kan komma att innebära störst problem,

effektivt bör även flexibilitet i transportlösningar bevakas. Detta kan göras

gäller ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser” (NFS

exempelvis genom att förbereda för att förändringar i framtida resmönster

2004:15).

kan komma att medföra ett minskat behov av traditionell parkering eller ökat
behov av alternativa transportsätt.

6.9 Konsekvenser under byggtiden
Förutsättningar
Centrumbyggnaden avses uppföras under år 2015-2016. Under denna tid
inleds också bostadsbyggandet, vilket därefter beräknas pågå under ytterligare några år fram till omkring 2020.
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Det är viktigt att de boende informeras på förhand om vilka störningar
som kan förväntas och om tider och varaktighet. De last- och arbetsfordon
som används måste uppfylla miljökrav för buller, luftföroreningar, däck och
smörjmedel. En åtgärdsplan för läckage av t ex oljor bör finnas. Eventuellt
erfordras rening av länsvattnet. Krav bör ställas avseende hantering av eventuella förorenade massor.
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Sociala konsekvenser

Under denna rubrik redovisas sociala konsekvenserna av planen i form av
Förutsättningar, Konsekvenser och Åtgärdsförslag. I den mån åtgärdsförslagen även utgörs av planbestämmelser i befintligt planförslag redovisas detta
under rubrik Inarbetade åtgärder.

7.1 Förutsättningar
Att göra samhället mer hållbart kräver helhetsperspektiv varför det är viktigt
att integrera samtliga hållbarhetsdimensioner i analyser inför planering. Den
sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, integration,
demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. All utveckling och planering måste
utgå från människan med målet att skapa ett socialt hållbart samhälle. Det
går inte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle om inte den sociala
dimensionen fungerar. En socialt hållbar stad är en stad där människor trivs,
mår bra och har goda förutsättningar att utvecklas. Den byggda miljöns
utformning, innehåll och organisation skapar de rumsliga förutsättningarna
för livet i staden.
Erfarenhet och forskning visar på samband mellan en stads sociala hållbarhet
och dess attraktivitetsgrad för både människor och verksamheter. En attraktiv
och tillåtande stadsmiljö har dessutom goda förutsättningar att vara ekonomiskt hållbar.
En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i planeringsprocessen. Detta avsnitt redogör för och analyserar
konsekvenser av planförslaget för Mölndals innerstad, söder om Brogatan.
Bedömningen har i första hand gjorts av planförslaget. I viss mån görs även
en jämförelse med nuläget, men en komplett jämförelse med sociala kon-

sekvenser av nuläge eller nollalternativet ingår inte i detta avsnitt.
Planförslaget har studerats och bedömts utifrån begreppen Sammanhållen stad, Samspel och möten, Ett fungerande vardagsliv och Identitet och
upplevelse. Begreppen har hämtats från analysverktyget SKA som har tagits
fram av Göteborgs stad (se avsnitt Metod nedan). För att kunna ta hänsyn till
konsekvenser specifikt för barn har rubriken “Samspel och möten” utökats
med “Lek och lärande”.
Denna redovisning av sociala konsekvenser är en del av en större analys som
omfattar hela Mölndals innerstad (ÅF, 2014c). Av detta skäl hänvisas i flera
avsnitt nedan till att bedömningen är gjord med hänsyn till att förändringar
planeras även för kringliggande områden.

7.2 Metod
Utgångspunkten för bedömningen av de sociala aspekterna av planförslaget
är fyra huvudbegrepp vilka kort beskrivs nedan. Begreppen hänger samman
och överlappar varandra till viss del och förklaras kort genom att beskriva hur
en stadsmiljö känns igen eller ser ut.
Begreppen har hämtats från analysverktyget SKA (Social Konsekvensanalys)
som har tagits fram av Göteborgs stad. Verktyget är ett systematiskt arbetssätt att synliggöra de långsiktiga sociala frågorna i planeringsprocessen.
För att kunna analysera vilka sociala konsekvenser de föreslagna förändringarna kan ge upphov till är det viktigt att först komma fram till vilka aspekter som har störst betydelse för den sociala hållbarheten. Urvalet av dessa
aspekter har baserats på i vilken grad aspekten är relevant, om den har stor
betydelse om den inte tas om hand och i vilken mån den redan fungerar i
eller bedöms vara en utmaning.

Mölndals stad
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Sammanhållen stad

- Flertalet bostäder har en närhet till livsmedelsbutik, skola och förskola samt

- Människor från olika sociala grupper ser varandra i det dagliga livet, kors-

grönområden.

ande stråk uppstår.

- Flertalet nödvändiga och önskvärda funktioner är tillgängliga via gång- och

- Boende, arbete, kultur och rekreation blandas istället för att separeras i

cykelbanor och kollektivtrafik.

olika zoner.

- Miljön stödjer ett rörligt och aktivt vardagsliv och ger tillgång till lekplatser

- Upplåtelseformer, hustyper och användning utmärks av mångfald och vari-

och grönområden.

ation.

- Miljöer är säkra och hälsosamma ur luft- och bullersynpunkt.

- Stråk upplevs som intressanta, trivsamma och trygga och därmed promenadvänliga.

Identitet och upplevelse
- Stadsmiljön kan sägas ha en karaktär som gör den specifik och skild från

Samspel och möten. Lek och lärande

andra miljöer.

- Offentliga platser är utformade för att främja möten mellan olika grupper

- Det är möjligt att urskilja delar i den byggda miljön som bär identiteten och

av människor.

som ger ett historiskt djup.

- Bebyggelsens bottenvåning är utformad för att främja möten mellan människor inne i husen och människor på gator och torg.

I ett tidigt planskede återstår mycket av utformningen av området. Inte desto

- Stadsmiljön innehåller korsande stråk och attraktiva platser där människor

mindre är det viktigt att klargöra vad som är viktigt att ta hänsyn till för att

vill uppehålla sig.

åstadkomma en socialt hållbar stadsmiljö med goda förutsättningar för ett

- Befolkade och omhändertagna stadsrum är överblickbara, upplevs trygga

rikt stadsliv.

och har förutsättningar för aktiviteter över dygnet.
- Platser och stråk är väl integrerade i gatustrukturen och tydliga i sin upp-

Inom planområdet har följande geografiska områden och funktioner defini-

delning mellan privat och offentlig miljö.

erats som de viktigaste att studera:

- Varierade, orienterbara och trygga utemiljöer där individen blir sedd och
ser andra.

- Gator och övriga ytor i markplan
- Passager och ytor under väg/bro och under byggnad (på pelare)

Ett fungerande vardagsliv

- Belysning

- Stadsmiljöns utformning underlättar vardagslivets återkommande behov

- Skala, entréer och möjlighet att påkalla hjälp olika tider på dygnet

och sysslor för de som bor och rör sig där, för människor i olika livssituationer och livsfaser.

7.3 Sammanhållen stad

- Stadsmiljön har en variation av verksamheter och platser för olika behov

Sammanhållen stad handlar till stor del om segregation och barriärer och om

där olika behov prioriteras lika mycket.

förutsättningar för att människor från olika sociala grupper ser varandra i det
dagliga livet. Sociala och rumsliga sammanhang studeras, kopplingar och
stråk, variation och blandning.
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Konsekvenser
En generell utgångspunkt för en socialt hållbar och attraktiv stadsmiljö är att

Utformningen för passagen i öster (under Mölndals bro) blir särskilt viktig ur

eftersträva att gående och cyklande möter en mänsklig skala. En konsekvens

ett trygghetsperspektiv med tanke på den tänkta parkeringsytan under bron

av storskaliga byggnader blir därför att den offentliga miljön behöver vara

i anslutning till den nya kontorsbyggnaden öster om Nygatan.

ännu mer omsorgsfullt utformad för att i någon mån kompensera.
Det är positivt att passagemöjlighet ges mellan Mölndals bro och BarnDen typ av handel som planeras för den nya gallerian bedöms attrahera

hemsgatan. En utformning med enbart trappa gör dock att den inte blir

människor både från stora delar av Mölndals kommun och till viss del från

tillgänglig för alla.

angränsande kommuner. Dagens blandade publik utökas därmed vilket
är positivt. Dock är en konsekvens av det stora inslaget nyproducerade
bostäder i området att grupper med goda inkomster sannolikt ökar relativt
grupper med mindre goda inkomster. Detta kan inte sägas bidra till en ökad
blandning av människor från olika sociala grupper i området. Däremot finns
det möjligheter att påverka sammansättningen av boende genom en variation i typ och storlek på lägenheter. Det ”steg1-boende” som planeras bli ett

Inarbetade åtgärder
Det angränsande området i norr (Detaljplan 1, norr om Brogatan) planeras
ge tillskott av kultur (bibliotek) i anslutning till mindre torgyta vilket i viss
mån bidrar till blandning.
Ett sätt att bidra till kärnvärdena stadskänsla och spännande och varierat

inslag i bostadskvarteren söder om Brogatan är ett bra exempel på det

utbud är att eftersträva levande bottenvåningar. En sådan strategi rekom-

Jämfört med nuläget ökar inslaget av boende, handel och kontor men inte

medtagen i planbestämmelserna för den västra delen av bostadskvarteret.

kultur eller rekreation. Parkeringsyta i markplan ersätts av bostäder och
handel i kombination med parkering. Planförslaget bidrar till en förtätning
men gynnar inte en blandning av alla kategorierna boende, arbete, kultur och
rekreation inom planområdet.
Idag öppna parkeringsytor bebyggs med storskaliga byggnader vilket gör att
omgivningen blir mindre överblickbar, särskilt söderifrån. Enligt planbestämmelserna skall fasader på båda sidor om Mölndals bro ha en utformning
med vertikal indelning. Bedömningen är att fasaderna får ett visst mått av
variation men ändå kommer att upplevas som slutna av gång- och cykeltrafikanter. Visst liv skapas dock i gatumiljön tack vare bostadshusens entréer
som planeras till södra sidan om Mölndals bro.

menderas för fasaderna längs Storgatan och Barnhemsgatan och är också

Förslag till åtgärder
Eftersom området får en tätare bebyggelse med en förskjutning från relativt
småskalig till mer storskalig miljö behöver detta kompenseras med attraktiva
publika platser. Även det ökade antalet människor som förväntas röra sig i
området gör att det behövs mer ytor för rekreation och vila. Planförslaget
föreslås därför bli kompletterat med flera mindre och gröna rekreationsytor vilka placeras längs väl utformade promenad- och cykelstråk. Ett sätt att
öka möjlighet till rekreation är att utnyttja tak till terrass, uteservering och
liknande.
En variation och blandning av typer av verksamhet påverkar i hög grad om
det blir en blandning av människor på offentliga platser. Förutom en med-
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veten placering av målpunkter och verksamheter längs stråk bör torget få
tydligare inslag som borgar för variation i användning. Detta kan innebära

7.4 Samspel och möten. Lek och lärande
Samspel och möten handlar om stadsmiljöns förutsättningar för att främja

en kombination av uteservering, lekskulpturer, gratis rekreationsytor och ytor

möten, privata och offentliga rum samt orienterbarhet och trygghet. Lek och

som tilltalar skejtare eller andra uteaktiviteter.

lärande behandlar barns möjlighet att kunna använda stadens miljöer på sina
villkor.

Miljön under och i anslutning till Mölndals bro behöver studeras ytterligare
och gestaltningen redovisas. Det är viktigt att gång- och cykelstråk som

Konsekvenser

förläggs intill kontorshuset får en trygg miljö, till exempel genom att in- och

Den övergripande bedömningen är att redovisade förslag för utformning av

utfart placeras nära så att inga helt obevakade miljöer uppstår. Den trappa

offentliga platser kan bidra till att skapa attraktiva utemiljöer, främst avser

som planeras förbinda markplan och cirkulation bör utformas med särskild

detta Mölndals torg och Brogatan. Dock råder brist på grönska i stadsmiljön.

hänsyn till öppenhet, tillgänglighet, trygghet och säkerhet.

Grönska är mycket viktigt i en tät och välbesökt miljö.

Trappan som förbinder markplan med passagen mellan Mölndals bro och

Planerna innehåller inte fler exteriöra mötesplatser jämfört med idag. Före-

Barnhemsgatan bör även den utformas med särskild hänsyn till öppenhet,

slagna förändringar kommer medföra ett stort tillskott människor i området,

tillgänglighet, trygghet och säkerhet.

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

Baksidan av galleriabyggnaden bör öppnas upp mot Mölndals bro för att

som har en positiv påverkan på upplevd trygghet.

undvika monoton stängd fasad. Ett förslag är entréer, fönster och/eller terrassering med grönska som kan bidra med variation mot gata.

Skalan i föreslagen bebyggelse söder om Brogatan får anses så stor så att
den påverkar förutsättningarna för en stadsmiljö med inbjudande och män-

Intentionen att utveckla Stadshusplan kan medföra fördelar för den sociala

sklig skala. Detta kan i viss mån kompenseras med vertikalitet i fasadutform-

hållbarheten. Det föreslås att en användning som kompletterar området i

ning, indragen fasad från högre våningsplan, omsorgsfullhet i detaljer som

stort utvecklas när beslut om övriga offentliga miljöer inom planområdet

möter den gående människan etc.

kommit längre. Detta ger möjligheter att kompensera för behov som kanske
inte blivit tillgodosedda i ett tidigare skede.

Det är oklart vilka sorters verksamheter som kommer finnas längs de olika
gatorna. Därför är det också svårt att bedöma hur aktiva bottenvåningarna

Sammanhängande gång och cykelstråk påverkar människors rörelsemönster.

kan komma att bli.

När det gäller Kungsfisken bör man se till att området blir väl integrerat i
omgivande nätverk av stråk och stadsrum, även vertikalt. Många alternativa

Föreslagna upphöjda gårdar planeras bli helt slutna, alternativt få halvprivat

vägar till en målpunkt stärker valet att gå och cykla inom innerstaden.

karaktär för den gård som ansluter till gata med en större trappa i västerläge.
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De olika utformningarna medför olika förutsättningar för möten. Beroende
på den slutliga utformningen kan en semiprivat gård skapa mycket goda
förutsättningar för en kombination av möten mellan boende och möten mellan boende och besökare/passerande.
En stor ökning av antal bostäder medför ett ökat behov av lekplatser och
utemiljöer för barn. Planförslagen visar inga sådana vilket får anses som en
tydlig brist.
Den föreslagna bebyggelsen söder om Brogatan innebär att verksamheter
och fasader under tider på dygnet är helt eller delvis stängda. Att parkeringsplatser är integrerade i samma kvarter gör också att människor inte behöver

Figur 7-1 Exempel på utformning med sk “soft edges”

röra sig på gata i lika stor omfattning. Längs Nygatan och under Mölndalsbro

(Gehl Architects)

saknas kontakt mellan bostäder/verksamheter och gata. Detta förstärker
vikten av en fasadutformning och belysning som skapar trygga miljöer.

En god visuell kontakt mellan gata och trivsam galleriamiljö ökar generellt intresset för besök. En väl synlig café- eller saluhallsmiljö är till exempel mycket

Intentionerna i både gestaltningsprogrammet och belysningsprogrammet

mer lockande än ett skyltat fönster. En typ av utformning som därför ofta

visar på en omsorgsfullhet som kan bidra till en trygg miljö för samtliga

förespråkas är s.k. ”soft edges” vilket gynnar en kontakt inne-ute och främjar

miljöer i planområdet. Även om miljön under det runda kontorshuset inte

möten. Samtidigt ökar områdets attraktivitet när stråk blir mer varierade och

primärt ingår i denna studie kan man konstatera att den kommer att påverka

händelserika.

den upplevda tryggheten i innerstaden som helhet. Därför går det inte att
bortse från vikten av att miljön under kontorshuset och under Mölndals bro

Inarbetade åtgärder

måste ägnas särskild omsorg.

Nivåskillnaden för Brogatan integreras väl i gatumiljön i redovisat material.

När det gäller miljön under bron är det oerhört viktigt med en generös,

upprättande.

synlig, öppen kommunikation även i vertikalled. Både som reträttväg men
även med tanke på att skapa starka stråk. Om det är krångligt att förflytta sig
mellan undre och övre markplan kommer människor att välja andra och mer

Dock skall påpekas att utformning inte är slutligt avgjord vid denna rapports

En attraktivt gatumiljö utmärks av småskalighet, variation och upplevelserikedom. Entréer kan i viss mån betraktas som platser för möten likväl som

tilltalande gång- och cykelstråk.

de representerar platser för rörelse mellan inne och ute. Gallerians baksida

Ambitionen bör vara att åstadkomma en attraktiv och tillgänglig gatumiljö

bestämmelsen om ett minsta antal entréer för gallerian mot Brogatan och

med god fysiska tillgänglighet och god visuell koppling mellan inne och ute.

mot Mölndals bro uppfyller inte dessa kriterier. Däremot är det positivt med
Nygatan.

Mölndals stad

39

Sociala konsekvenser
För att miljön under Mölndals bro ska bli en trygg del av innerstaden bör

vänder den. En god stadsmiljö underlättar vardagslivet med tanke på

användning, funktion och utformning i möjligaste mån regleras med plan-

återkommande behov och sysslor. Av denna orsak behöver det säkerställas

bestämmelser.

att handel och andra verksamheter inom området är tillgängliga för alla. Ut-

Förslag till åtgärder

byggnaden och ombyggnaden av bostäder i innerstaden skapar möjligheter
för förbättrad tillgänglighet med exempelvis hissar. Ny beläggning på gator

I en tät stadsmiljö är grönska viktiga inslag för att utemiljöer skall upplevas

och platser beskrivs ge bättre tillgänglighet för så väl rörelsehindrade som

som attraktiva och inbjudande. Föreslagna utemiljöer kan med fördel få

personer med nedsatt syn. Passagen mellan Barnhemsgatan- västra delen av

större inslag av grönska. På samma sätt kan entréer till bostäder och butiker

Mölndals bro blir däremot inte tillgänglig för alla med nu föreslagen trappa.

med hjälp av grönska utformas på ett sådant sätt att platsen inbjuder till att
stanna till. De gränssnitt mellan gata och byggnad som kallas ”soft edges”

Ökat antal invånare inom området medför ökat behov av service som t ex

ökar attraktiviteten för området.

förskolor och skolor, lekplatser och utemiljöer för barn. Planerna beskriver att
skolor som blir aktuella för inflyttade barn finns söder om planområdet men

Väl anpassad belysning för de olika miljöerna inom innerstaden är en

inom cykelavstånd vilket ger anledning att se över att gång- och cykelvägar

framgångsfaktor för en socialt hållbar stadsmiljö. Gång- och cykelstråk och

är tillräckligt säkra för barn.

stadsrummet under bron är särskilt viktiga.
Planområdet inehåller ingen utökning av utemiljöer för barn. Med tanke på
För att skapa ytterligare liv och rörelse i området föreslås att förutsättningar

att planerade gårdsytor får anses små i förhållande till antalet boende be-

ges till olika användning av offentliga ytor. Till exempel kan väl gestaltade

hövs utemiljöer som kompletterar bostadsgårdar. Detta är en faktor som kan

och robusta ytor göras flexibla och därmed kunna användas till både lek och

påverka hur attraktivt boendet är för barnfamiljer. Möjligen kan viss kompen-

rekreation.

sering åstadkommas med hjälp av generösa balkonger eller liknande.

Kompletterande lekplatser och utemiljöer för barn bör utökas på gångavs-

Möjligheten för barn att röra sig fritt och säkert påverkas av de planerade

tånd till planområdet.

förändringarna. Planområdet innehåller några potentiellt riskfyllda trafiksitu-

7.5 Ett fungerande vardagsliv

ationer, exempelvis infarter till parkeringshus och lastintag.
Sammanhängande cykelstråk är positivt för hälsa och rörelse i vardagen. Pla-

Ett vardagsliv som fungerar handlar om tillgänglighet, räckvidd och närhet,

nområdet har generellt goda förutsättningar för detta. Det pågår utveckling

lokalisering, utbud och variation, service och aktiviteter. En miljö som stödjer

av cykelbanor i närområdena.

ett rörligt och hälsosamt vardagsliv för alla åldrar.

Konsekvenser
Hur attraktiv och hållbar en stad är avgörs av hur människor faktiskt an-
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Både befintliga och tillkommande bostäder bedöms få god närhet till livsmedelsbutik och annan service samtidigt som grönområden finns att tillgå
i närområdet. Förutsatt att gång- och cykelbanor kommer finnas i minst

Sociala konsekvenser
samma omfattning som idag är bedömningen att nåbarheten inom området

Som förändringarna förklaras kommer dock en stor skala följa med och

blir fortsatt god. Även räckvidden via kollektivtrafiken bedöms som god för

påverka gatumiljön där människor enligt planerna skall vilja vistas. Detta

människor med skiftande behov.

ställer stora krav på gestaltningen av miljön som möter gående både i omsorgsfullhet i detaljer, rekreationsmiljöer och material.

Planförslagets påverkan på variationen av verksamheter är svår att bedöma.
Erfarenheter från nystartade gallerior är att stora affärskedjor och väl eta-

Det finns av nämnda skäl anledning att utveckla kvarteret Kungsfisken som

blerade verksamheter oftare finns representerade än mindre butiker med

har en potential att kunna bidra med en mer småskalig bebyggelse och en

smalare utbud och mindre målgrupp. Konsekvensen för planområdet kan

annan karaktär som kan berika helheten.

följaktligen bli att verksamheter inom planområdet blir mycket lika samtida
gallerior och därmed lämnas mycket lite utrymme åt överraskande eller

Kontorshuset kommer med sin stora skala och säregna runda form bli ett

spännande inslag.

landmärke på platsen. Byggnaden annonserar en gräns från små- till storska-

Förslag till åtgärder

lig modern stadsmiljö, särskilt tydligt när man närmar sig söderifrån.

För att tillgodose en variation av behov och underlätta vardagen för många

Vad som går att utläsa av befintligt material är att planerad utformning söder

olika livssituationer föreslås en högre nivå av mångfald och variation i

om Brogatan ser ut att vara av ett modernt och samtida snitt utan direkt

utbud än vad som är gängse. Genom att erbjuda andra och billigare loka-

anknytning till omgivning eller historia.

ler, företrädesvis i kluster, på annat håll än i gallerian ökar sannolikheten för
mångfald i utbud i Mölndals innerstad.

Ett områdes identitet påverkar de människor som bor och verkar där. En
omsorgsfullt gestaltad miljö som knyter an till sin historia och omgivning kan

Planförslaget innehåller infart till parkeringshus och leveransintag i sin södra

antas betyda mer i termer av stolthet och tillhörighet jämfört med en miljö

del vilken bör ses över med tanke på trafiksäkerhet för barn.

som är lik många andra nutida stadsmiljöer. Den fysiska karaktären påverkar

7.6 Identitet och upplevelse

också människors agerande och trivsel och är därför av stor betydelse för
områdets framtida utvecklingsmöjligheter.

Identitet handlar om områdets karaktär, vad som gör den specifik och skild
från andra miljöer. Den byggda miljön kan ha ett historiskt djup och påverka

Ett sätt att påverka identiteten för Mölndals innerstad är att låta ambitionen

människors minnen, erfarenheter och upplevelse av platser.

med en ekologiskt hållbar livsstil synas både i den fysiska bebyggelsen och i

Konsekvenser
Planerna beskriver en medveten avsikt att större byggnadsvolymer skall möta
motorvägens storskaliga trafikrum och på så sätt annonsera staden utåt. De
höga och täta byggnaderna skall skärma av och ge utrymme inne i stadskär-

områdets verksamheter. Planerna innehåller bestämmelser om vegetationstak och planterbara bjälklag. Grönytor kommer bli synliga i viss omfattning
och medför möjligheter utveckla förutsättningarna för exempelvis odling
men riskerar att bli ett förhållandevis litet inslag i stadsbilden.

nan för mer intima torg- och gatumiljöer med mänsklig skala.
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Förslag till åtgärder

betydelse att gestaltningsprogrammets intentioner följs.

Fler detaljplaner för Mölndals innerstad kommer upprättas vilket gör att
innerstaden utvecklas etappvis. Om planerna innebär att delar av äldre be-

Mölndals Stad är starkt kopplad till och nära belägen sin större granne Göte-

byggelse sparas uppstår möjligheter i form av att åstadkomma såväl mång-

borg vilket medför en större konkurrens i utbud, roll och identitet än vad som

fald i verksamheter och historiska kopplingar i den byggda miljön. Detta

varit fallet om avståndet varit större. Detta ställer högre krav på tydlighet och

refererar till vad som sagts om Kvarteret Kungsfisken ovan.

innehåll i stadsmiljön för att resultatet skall få det vi kallar innerstadskaraktär.

I ett kommande och fördjupat gestaltningsarbete är det möjligt att låta

8

ambitionen om en ekologiskt hållbar livsstil bli en tydlig del av områdets
karaktär och identitet.

7.7 Sammanfattning konsekvenser och förslag
Bedömningen av sociala aspekter visar att några områden är särskilt

Jämförelse med miljömål

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt miljöbalken innehålla ”en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i
planen eller programmet” (miljöbalken 6 kap 12 § punkt 5). Arbetet med

avgörande för hur människor kommer att uppleva planområdet efter att
beskrivna förändringar har genomförts. Dessa områden är:

Miljökvalitetsmål
1

Begränsad klimatpåverkan

2

Frisk luft

3

Bara naturlig försurning

4

Giftfri miljö

5

Skyddande ozonskikt

6

Säker strålmiljö

7

Ingen övergödning

8

Levande sjöar och vattendrag

9

Grundvatten av god kvalitet

10

Hav i balans samt levande kust och skärgård

11

Myllrande våtmarker

12

Levande skogar

13

Ett rikt odlingslandskap

får en socialt hållbar stadsmiljö med goda förutsättningar för ett rikt stadsliv.

14

Storslagen fjällmiljö

15

God bebyggd miljö

Gestaltning och utformning av allmänna platser regleras inte i planbestäm-

16

Ett rikt växt- och djurliv

- Grönska är viktig i en tät stadsmiljö och bör bli ett tydligare inslag i den
offentliga miljön.
- Fler lekmiljöer för barn bör tillskapas i första hand inom planområdet, i
andra hand på gångavstånd till planområdet.
- Miljön under och i anslutning till Mölndals bro bör studeras noggrannt och
utformas med hänsyn till öppenhet, tillgänglighet, trygghet och säkerhet.
- Ett minsta antal entréer längs vissa fasaders bottenvåningar ingår i planbestämmelserna. Ändå bör vikten av fasaders och gatumiljöns utformning få
särskild uppmärksamhet, särskilt längs Mölndals bro och Brogatan.
Om de konsekvenser och åtgärdsförslag som lagts fram i detta avsnitt beaktas har planförslaget goda förutsättningar att bidra till att Mölndals innerstad

melser utan beskrivs istället i gestaltningsprogrammet. Det är därför av stor
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Tabell 8-1 Sveriges nationella miljömål

Jämförelse med miljömål
miljömålen syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Av

antagits av kommunfullmäktige 2007. Målen bygger på de nationella målen

de nationella och regionala miljömålen har endast de mål som bedömts ha

och innehåller lokala delmål till år 2015. I en rapport från 2011 redovisas

betydelse för utvärderingen av nollalternativet och planförslaget valts ut. De

uppföljningen av de fastställda lokala målen.

nationella miljökvalitetsmålen redovisas i nedanstående tabell.
Hur den föreslagna detaljplanen bedöms påverka de nationella miljömål som

Följande mål bedöms vara relevanta vid bedömningen av detaljplaneförsla-

är relevanta redovisa i nedanstående tabell. Mölndals lokala miljömål har

get:

Miljökvalitetsmål

Planens inverkan på miljökvalitetsmålen

•

Planen innebär att bebyggelse med

jämfört med 1990 års nivå vilket innebär att utsläppen år 2015 ska vara

bostäder, handel och verksamheter
anläggs centralt i staden med goda
1

Begränsad klimat-

++

påverkan

++

Till år 2015 ska de boende i Mölndal ha minskat sin genomsnittliga exponering for partiklar, mätt som halt i utomhusluften vid sina respektive

stadsbebyggelse gynnar klimatsmarta

bostäder, jämfört med ett årsmedelvärde för perioden 2001-2005.
•

Till år 2015 ska de boende i Mölndal ha minskat sin genomsnittliga

minskning av utsläpp av klimatpåver-

exponering for kvävedioxider, matt som halt i utomhusluften vid sina

kande gaser.

respektive bostäder, jämfört med ett årsmedelvärde för perioden 2001-

Områdets gynnsamma kollektivtrafik-

2005.

förbindelser ger förutsättningar för
Frisk luft

högst 200 000 ton.
•

kollektivtrafikförbindelser. En kompakt
transporter och ger förutsättningar för

2

Till år 2015 ska utsläppen av koldioxid i Mölndal ha minskat med 30 %

•

minskat bilresande vilket kan bidra till

Till år 2015 ska andelen resor som sker med kollektivtrafik vara minst 20
% och med gång eller cykel minst 25 %.

att minska problemen med partiklar och

8

Levande sjöar och

0

vattendrag

andra luftföroreningar i Göteborgsre-

Staden har också i maj 2013 antagit Vision Mölndal 2022. I den framtidsbild

gionen.

som här presenteras noteras bland annat följande:

Ingen påverkan uppkommer på
Mölndalsån.

•

Fler än hälften av Mölndalsbornas resor görs med hållbart resesätt.

Bullernivåer i de bostäder som byggs

•

Vi verkar för en utveckling av Mölndal som är socialt, ekologiskt och

uppfyller gällande riktvärden med
15

God bebyggd
miljö

+/-

ekonomiskt hållbar.

tillämpande av avsteg. Risk avseende
farligt gods har belysts åtgärder föreslås.

Sammantaget bedöms detaljplaneförslaget bidra till att uppfylla kommun-

Vissa överskridanden av MKN för kväve-

ens miljömål och visioner genom att bostäder, handel och arbetsplatser kan

dioxid kan uppträda i området.

byggas i anslutning till Knutpunkt Mölndalsbro med goda kollektivtrafik-

Tabell 8-2 Påverkan på relevanta miljömål. +/-/0 anger positiv/negativ/oförändrad påverkan på miljökvalitetsmålen.

förbindelser. Den täta stadsstrukturen bidrar till att förutsättningarna för
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Uppföljning
gång- och cykeltrafik också är goda. Sammantaget kan detta leda till minskat
bilberoende för persontransporter med mindre utsläpp av luftföroreningar
och klimatpåverkande gaser.

9

Uppföljning

Enligt 6 kap 18 § miljöbalken ska kommunen skaffa sig kunskap om den
betydande miljöpåverkan som faktiskt uppkommer vid genomförandet av
planen. Detta ska göras för att kommunen tidigt ska få kännedom om sådan
betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga
avhjälpande åtgärder vid behov kan vidtas.
För denna plan bedöms denna uppföljning kunna ske genom de mätningar
och utredningar av miljösituationen som fortlöpande sker i kommunen och
regionen. Följande noteras:
•

Luft: Mätning, beräkning och utredning av luftkvalitén i Göteborgsregion
sker i regi av Göteborgsregionens kommunalförbund.

•

Trafikbuller: Den främsta bullerkällan i området är väg E6/E20. Vägen
omfattas av krav på kartläggning och vid behov åtgärdande av trafikbuller enligt förordningen (2004:675) om miljökvalitetsnormer. Ansvarig
är Trafikverket. Även i kommunens regi sker uppföljning av trafikbullersituationen och ett åtgärdsprogram för trafikbuller har upprättats.

•

Stadens miljömål: Mölndals stad fastställde lokala miljömål 2007. Se
ovan avsnitt 8. Inom ramen för detta arbete sker uppföljning av de
uppsatta målen gällande bland annat utsläpp av luftföroreningar och
klimatpåverkande gaser från personresor och transporter i kommunen.

Med hänvisning till den uppföljning som redovisats ovan bedöms planens
genomförande inte kräva särskild uppföljning gällande den betydande
miljöpåverkan som kan uppkomma. Vid behov av åtgärder får detta hanteras
inom kommunens organisation.
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Sammanfattande bedömning
10 Sammanfattande bedömning
Genomförande av detaljplanen får miljöeffekter som berör ett flertal områden. Av de nationella miljömålen berörs främst Begränsad klimatpåverkan,
Frisk luft samt God bebyggd miljö.
Planförslaget innebär förtätning av Mölndals centrum med placering av
bostäder, handel och verksamheter i anslutning till den viktiga kollektivtrafikknutpunkten vid Mölndals station (Knutpunkt Mölndalsbro). På detta sätt
skapas möjlighet för en hållbar stadsutveckling med en ökande andel av
kollektiva transportmedel vilket innebär ett hushållande med naturresurser
och en positiv effekt ur klimat- och luftkvalitetssynpunkt jämfört med nuläget
och nollalternativet. För att uppnå denna effekt är det viktigt att omhänderta
möjligheten att gynna miljöanpassade resmönster.
Haltnivåerna av kvävedioxid överskrider i perioder miljökvalitetsnormerna
utmed de stora trafiklederna i Göteborg. Dygns- och timmedelvärden riskerar
att överskridas för kvävedioxider för år 2020 med framtida bebyggelse.
Haltnivåerna av kvävedioxid bedöms dock bli lägre jämfört med halterna
för nuläget (år 2011). Det beror främst på att fordonsparken blir modernare
vilket leder till lägre utsläpp. Planbestämmelser föreslås för placering av
friskluftsintag. Halterna av partiklar ligger klart under gällande och kommande miljökvalitetsnormer både för PM10 och för PM2,5.
Riktvärdet 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå överskrids utomhus vid planerad bebyggelse inom större delen av planområdet. Utförda bullerberäkningar
redovisar nivåer om som mest 56-65 dB(A) med prognostiserad trafikmängd.
Tyst/ljuddämpad sida föreslås i planbestämmelserna bli tillgänglig för utsatta

den förbipasserande motorvägen E6/E20 som Västkustbanan är primära
leder för transporter av farligt gods. Utifrån de skyddsavstånd som Mölndals
stad i dagsläget tillämpar för den nya bebyggelsen är det endast ett fåtal
mycket osannolika olycksscenarier som kan tänkas påverka planområdet.
Med nuvarande skyddsavstånd bedöms endast riskreducerande åtgärder
för att förhindra intrång och spridning av giftig gas i byggnaderna vara
motiverade. Skyddsåtgärder gällande placering av friskluftsintag föreslås i
planbestämmelserna.
Den sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. Bedömningen av sociala aspekter
visar att ett par områden är särskilt avgörande för hur människor kommer att
uppleva planområdet efter genomförandet. Dessa områden är:
•

Grönska bör bli ett tydligare inslag i den offentliga miljön.

•

Fler lekmiljöer bör tillskapas för barn.

•

Miljön under och i anslutning till Mölndals bro.

•

Fasaders utformning och gatumiljön i övrigt längs med Mölndals bro
och Brogatan.

Om de konsekvenser och åtgärdsförslag som lagts fram i denna miljökonsekvensbeskrivning beaktas har planförslaget goda förutsättningar att
bidra till att Mölndals innerstad får en socialt hållbar stadsmiljö med goda
förutsättningar för ett rikt stadsliv.
Bedömningen av sociala konsekvenser för Mölndals innerstad kan inte
isoleras till denna detaljplan utan beskrivs i en social konsekvensanalys som
inkluderar de angränsande detaljplaneområdena.

bostäder.
Risker från transport av farligt gods på transportlederna har bedömts. Såväl
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