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Samrådsredogörelse 
 
Detaljplan för 
Stadsdelen Pedagogen Park 
Mölndals stad, Västra Götalands län 
 
 
Tidigare behandling  
Kommunfullmäktige gav 2017-03-22 § 57, i samband med att framtaget planprogram för 
området godkändes, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ”Detaljplan för 
Stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 och 2, Solängen 1:104 m.fl.”. 
Planeringsutskottet tog beslut om att samråda om planförslaget 2017-11-07 § 119. 
 
Planens syfte  
Syftet med detaljplanen och utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park är att skapa en ny 
stadsdel med cirka 1100 bostäder, livsmedelsbutik, närservice, förskola, äldreboende, 
arbetsplatser och rekreationsområden. Bifrostgatan föreslås samtidigt omvandlas från 
transportled till stadsgata.  

 
Samråd  
Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 16 november – 14 december 2017. 
Under och i anslutning till samrådstiden har 62 yttranden kommit in. Inkomna yttranden 
sammanfattas och kommenteras nedan. En del av yttrandena är identiska och har därför slagits 
samman och sammanfattats men samtliga yttranden finns på Stadsbyggnadsförvaltningen i sin 
helhet. Länsstyrelsens fullständiga yttranden finns längst bak i detta dokument. Samrådsmöten 
ägde rum i stadshuset den 29 november 2017  fördelat på två sittningar (pga begränsad storlek 
på lokalen) där ett 50-tal personer närvarade (exklusive tjänstemän och politiker). 
 
Inkomna synpunkter 
 
STATLIGA ORGANISATIONER 
 
1. Länsstyrelsen (daterat 2017-12-13) 
Länsstyrelsen vill inledningsvis framhäva att vi ser mycket positivt på detaljplanen som 
innebär att en ny stadsdel växer fram i Mölndal med ca 1100 bostäder, livsmedelsbutik, 
närservice, förskola, äldreboende, arbetsplatser och rekreationsområden. Bifrostgatan föreslås 
även omvandlas från transportled till stadsgata vilket är viktigt utifrån bland annat 
trygghetsaspekten i området. 
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Planens lämplighet behöver dock bevisas utifrån prövningsgrunden människors hälsa och 
säkerhet, vilket Länsstyrelsen i nuläget bedömer borde vara möjligt. 
 
Länsstyrelsen vill även uppmana kommunen att beakta de synpunkter som framförs under 
rubriken "Synpunkter enligt annan lagstiftning" nedan. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet med avseende på översvämning, luftkvalitet, 
buller, vibrationer, och förorenad mark måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med 
vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för 
att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 
 
Hälsa och säkerhet 
Översvämning 
I planbeskrivningen står det att hänsyn bör tas till identifierade instängda områden och ytliga 
avrinningsvägar genom höjdsättning av området. Det finns inga angivna höjder på plankartan. 
I dagvattenutredningen finns ett principförslag till framtida dagvattenhantering, bland annat 
med utpekade huvudstråk för sekundär avrinning samt rekommendationer för hur kraftig 
nederbörd kan hanteras. Flera exempel på planbestämmelser ges i dagvattenutredningen. 
Vidare presenteras ett antal arbetsområden där fortsatta utredningar bedömts behövas. Hur ett 
100-årsregn påverkar planområdet har inte utretts. 
 
Länsstyrelsen menar att konsekvenserna av ett 100-årsregn ska studeras och det bör 
åtminstone finnas en upplysning på plankartan som anger att hänsyn ska tas till minst ett 100-
årsregn vid höjdsättning inom området för att undvika skador på byggnader och möjliggöra 
framkomlighet. 

Kommentar: En skyfallsutredning har tagits fram inför granskningen av detaljplanen 
(Skyfallsutredning för Pedagogen Park, Sweco 2018-08- 16) denna redovisar 
konsekvenserna av ett 100-års regn för planområdet.  Konsekvenserna finns att läsa i 
utredningen som är en bilaga till detaljplanen. En upplysning införs i plankartan om att 
hänsyn ska tas till ett 100-års regn vid höjdsättningen av området.  
 
Sammanfattat kan sägas att förslagna åtgärder för klimatanpassning med hjälp av 
huvudstråk för sekundär avrinning kommer väsentligt att minska risken för översvämning 
inom Stadsdelen Pedagogen Park vid skyfall. 
 
Avsnittet i planbeskrivningen som berör dagvatten är uppdaterade inför granskningsskedet. 
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Luftkvalitet 
Länsstyrelsen har tagit del av luftutredningen för detaljplanen. Resultaten visar att de ökande 
trafikmängderna och det tätare gaturummet med försämrad luftomblandning beräknas leda till 
högre halter av luftföroreningar längs Bifrostgatan 2025 jämfört med i dag. 
Miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid avseende dygn beräknas att överskridas längs i 
stort sett hela Bifrostgatan 2025.  Även timnormen beräknas överskridas längs delar av 
Bifrostgatan 2025.  Avseende partiklar (PM 10) beräknas dygnsnormen överskridas längs 
delar av Bifrostgatan 2025. Länsstyrelsen anser inte det är acceptabelt med bostäder i lägen 
där MKN överskrids vid eller nära fasad. Det är heller inte lämpligt att planera för balkonger, 
entréer, vistelseytor, gång- och cykelbanor där MKN överskrids. 
 
Länsstyrelsen anser att resultatfigurernas färgskala är grov och att intervallerna, speciellt strax 
under MKN, måste förtydligas. Även beräkningar med de bästa modeller innebär vissa 
osäkerheter och det är relevant med en skala som även visar utbredningen av halter nära 
MKN, t.ex. mellan den övre utvärderingströskeln och MKN. Syftet med detta är att 
beräkningarna då även visar områden med beräknad risk för överskridande av MKN och att 
speciellt bostäder, men även vistelseytor m.m., kan planeras till platser där luftkvaliteten är 
bättre. Såvitt Länsstyrelsen kan bedöma är skolor och förskolor placerade på ett tillräckligt 
avstånd från trafiken. 
 
Aktuell detaljplan leder till att trafiken ökar i området, att gaturummet längs Bifrostgatan 
förtätas och får sämre ventilation samt till att fler människor exponeras för höga 
luftföroreningshalter i nivå med MKN vid bostäder och på gång- och cykelbanor. Det beskrivs 
i planhandlingarna att Bifrostgatan är en sekundärled för trafik från E6/E20 vid 
trafikstörningar på den statliga leden. Planhandlingarna behöver kompletteras med en 
diskussion om hur denna typ av omledning av trafik påverkar luftkvaliteten längs med 
Bifrostgatan. Till exempel får inte nivån för dygnsmedelvärdet avseende kvävedioxid 
överskridas mer än sju gånger per år. Vid flertalet omledningar under ett år skulle det kunna 
påverka korttidsmedelvärdena (dygn och timme) för MKN. Länsstyrelsen anser att aktuellt 
område är fullt möjligt att bebygga ur luftkvalitetsaspekt. Dock visar luftutredningen att 
Bifrostgatan inte kan bebyggas så tätt som planeras utan risk för att lufthalterna överskrider 
MKN och att människors hälsa skadas. 
 

Kommentar: COWI (2018-05-18) har tagit fram en mer detaljerad 
luftmiljöutredning gällande NO2 och PH10 än vad som var framtaget till 
samrådsskedet av detaljplanen. 
 
Vid jämförelse med den tidigare utförda luftutredningen (Norconsult 2017) 
framkom att halterna för samma scenarieår var högre i Norconsults utredning trots 
att samma modell och trafikindata använts. Miskam-modellen kräver en stor mängd 
indata samt manuell hantering av utdata, där kunskap om lokalklimat är viktigt för 
att nå fram till rimliga resultat. Skillnaderna i resultaten mellan utredningarna 
beror på vilken meteorologisk indata som använts och hur den hanterats, hur man 
beräknat urban bakgrundshalt för området, hur emissionerna beräknats och hur 
beräkningen av percentiler har gjorts. En av de viktigaste skillnaderna är att COWI 
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har använt lokal meterologi med finupplöst klassning, vilket ger ett mer detaljerat 
och lokalt representativt spridningsmönster, men sannolikt är även hur 
percentilerna har beräknats en viktig faktor för hur slutresultatet blir. 
 
Halter över MKN ses endast i beräkningarna för inflyttningsscenariot år 2021, och 
då endast mitt på Bifrostgatan. Hela planområdet kommer inte vara byggt och 
inflyttningsklart redan år 2021, utan inflyttning kommer först att ske i sydöstra 
hörnet av planområdet. Spridningsberäkningarna för inflyttningsscenariot visar 
därmed ett värsta fall med avseende på gaturumsgeometri, dvs. att bebyggelse finns 
längs hela Bifrostgatan vilket skapar ett stängt gaturum vilket ger högre halter än 
ett öppet gaturum. 
 
Beräkningarna visar att haltnivåerna generellt blir lägre vid de befintliga husen i 
området öster om Pedagogen Park i utbyggnadsscenariona jämfört med nuläget. 
Detta är speciellt tydligt gällande nivån för miljökvalitetsmålet av 98-percentilen av 
timmedelvärdet för NO₂, där miljökvalitetsmålet överskrids vid de befintliga 
byggnaderna i beräkningarna för nuläget men klaras i utbyggnadsscenariona, utom 
vid byggnaderna närmast korsningen vid Bifrostgatan-Frölundagatan öster om 
planområdet i scenariot för år 2025 worst case. 
 
I de beräkningar som COWI gjort i denna utredning, med mer detaljerad 
meteorologisk klassning och därmed ett mer detaljerat spridningsmönster och 
andra emissionsfaktorer och bakgrundshalter än i tidigare utredning, klaras MKN 
för alla scenarier utom mitt på delar av Bifrostgatan i inflyttningsscenariot. 
Scenariot kan ses som ett värsta fall med avseende på inflyttning enligt ovan, man 
kommer inte att bygga hela gaturummet på en gång så spridningsförutsättningarna 
kommer att vara bättre än vad beräkningarna visar, vilket kommer att innebära 
lägre halter trots samma emissioner. Jämfört med nuläget ses en förbättring av 
halterna vid befintliga byggnader i alla utbyggnadsscenarion, vilket innebär att 
bebyggelsen längs Bifrostgatan inte motverkar strävan efter att långsiktigt klara 
miljökvalitetsmålen. 

 
Spridningsberäkningarna visar att både MKN och miljökvalitetsmålet, och därmed 
även Mölndals stads miljömål, klaras i alla beräkningsscenarier både för befintliga 
och planerade skol- och förskoleverksamheter inom planområdet. 
Sammanfattningsvis bör det inte föreligga några bekymmer för utredd detaljplan ur 
luftkvalitetssynpunkt baserat på ovanstående resultat. 

 
Buller 
Bullerutredningen har genomförts för år 2025. Länsstyrelsen anser att bullerutredningen ska 
genomföras för läget vid worst case, d v s bedömer man att trafiken kommer att öka 
kontinuerligt i anslutning till området blir sannolikt worst case om ca 30 år. Dock kan det vara 
på något kortare sikt om trafikdata är mycket osäkra på så lång sikt. Är det istället så att 
infrastrukturförändringar har beslutats i närområdet som innebär mindre trafik på sikt, kanske 
worst case är vid inflyttning. Länsstyrelsen anser därför att det i planbeskrivningen ska 



Datum 2018-08-14 Dnr. PU 32/15 
 5(101) 

  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen    
 

 
 
motiveras varför 2025 har valts som prognosår. I det fall bedömningen är att trafiken på sikt 
kommer att öka, behöver trafikbullerutredningen genomföras för en tidpunkt längre fram i 
tiden. 
 

Kommentar: Trafikprognoserna i trafikutredningen tar höjd för en ökad trafik på 
Bifrostgatan och övriga gator i närområdet som resultat av exploateringen i 
stadsdelen Pedagogen Park. Prognoserna innehåller utöver det en generell ökning 
av trafiken fram till 2025. På Bifrostgatan antas den generella ökningen vara 
mellan 7 och 30 % beroende på var någonstans längs gatan prognosen görs. 
 
Den historiska utvecklingen av trafik i huvudgatunätet i Mölndal pekar dock på en 
motsatt utveckling. Trots en kontinuerlig ökning av antal sysselsatta och bosatta så 
har den tidigare trenden med ständigt ökande biltrafik planat ut år 2000 och sedan 
2007 har biltrafiken på kommunens huvudgator i genomsnitt minskat med ca 7 %.  
  
Mölndal, Göteborg, Partille och Västra Götalandsregionen har gemensamt antagit 
”Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och 
Partille”. Målbilden innehåller åtgärder för att minska restiderna med 
kollektivtrafik i storstadsområdet med i genomsnitt 20-25 % och öka kapaciteten i 
kollektivtrafiken med 70%. Målbilden möjliggör att generellt i storstadsområdet 
bibehålla biltrafiken på dagens nivå, alternativ minska den med 25 %. Målbilden 
kommer successivt byggas ut och bland annat utvecklas ett så kallat Citybusstråk i 
Toltorpsdalen, vilket kommer innebära förbättringar för kollektivtrafikresandet i 
stadsdelen Pedagogen Parks närhet. Stråket ska enligt tidplanen byggas ut under 
perioden 2023-2027.  

  
Mölndals stad har i sin vision 2022 ett mål om att andelen hållbara resor ska öka 
från 36 % till 50 % och jobbar kontinuerligt utifrån denna vision. I pågående arbete 
med översiktsplan ingår att ta fram en trafikstrategi med en målsättning att 
biltrafiken ska bibehållas på dagens nivå.  
  
Göteborgs trafikstrategi är målet att biltrafiken i Göteborg ska minska med 25 % 
till 2035, och staden planerar staden och dess infrastruktur för att nå detta mål. Det 
kommer innebära att man inte kan ta emot ökad biltrafik från kranskommunerna, 
vilket i sin tur har potential att bidra till att bibehålla eller minska biltrafiken även 
utanför Göteborg, särskilt i områden som ligger nära sammanknutet med Göteborg.  
 
Sammantaget bedömer staden att den trafikökning fram till 2025 som beskrivs i 
trafikutredningen kan utgöra ”worst case” och att den i själva verket har potential 
att bli mindre än antaget. Det finns inte heller skäl att anta en fortsatt trafikökning i 
anslutning till stadsdelen Pedagogen Park efter 2025. Felaktiga antaganden om 
ytterligare trafikökningar kan innebära negativa konsekvenser för utformningen av 
stadsdelen och ambitionerna att omvandla Bifrostgatan till en stadsgata, då det till 
exempel kan medföra att husen behöver placeras längre ifrån gatan samt att det 
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redan befintliga huvudcykelnätet tvingas flytta till ett läge som innebär sämre 
genhet och attraktivitet för cyklister. 

 
Det framgår av genomförd trafikbullerutredning att åtgärder t ex ljuddämpad sida och/eller 
smålägenheter <35 m2 behöver vidtas längs med Bifrostgatan och delvis längs Frölundagatan. 
En planbestämmelse behövs som säkerställer att Trafikbullerförordningens (SFS 2015:216) 
värden uppfylls. 
 

Kommentar: En planbestämmelse införs i plankartan som säkerställer att 
”Förordningen (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggander” uppfylls för 
nya bostäder.  

 
 
Vibrationer 
Det framgår av vibrationsutredningen att det finns risk för vibrationer som överstiger gällande 
riktvärde för husen närmast Bifrostgatan. Kommunen har infört en planbestämmelse för 
farthinder, där gupp eller liknande inte får finnas på Bifrostgatan på grund av risk för 
vibrationer för angränsande bebyggelse. Det framgår dock av utredningen att för att säkerställa 
att vibrationer över riktvärde inte förekommer kan även konstruktionsmässiga åtgärder 
behövas. Länsstyrelsen anser därför att en planbestämmelse ska införas avseende att gällande 
riktvärden för vibrationer i byggnaderna inte ska överskridas. 

 
Kommentar: En planbestämmelse införs i plankartan som säkerställer att 
riktvärdena gällande vibrationer (0,4mm/s vägd RMS) uppfylls för nya bostäder.  

 
Förorenade områden 
Länsstyrelsen anser att planområdet i stort är tillräckligt undersökt och håller med om 
bedömningen att påträffade föroreningar i mark inom planområdet inte är begränsande för den 
planerade användningen. Det bör dock införas en upplysning på plankartan om att schaktning i 
förorenade massor ska anmälas till tillsynsmyndigheten för att säkerställa att eventuella 
överskottmassor omhändertas på rätt sätt. 
 

Kommentar: En upplysning införs i plankartan gällande att en anmälan ska göras 
till miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet i Mölndal, innan schaktning ska 
genomföras i markområden med förorenade massor.  

 
Grundvatten har undersökts i fyllnadsmassor i planområdets södra del och oförklarligt höga 
halter av bland annat arsenik påvisades. Ytterligare undersökningar behövs i södra delen för 
att få en bättre bild av föroreningssituationen och utreda källan till de förhöjda halterna i 
grundvattnet. 
 

Kommentar: En uppdatering av utredningen har gjorts enligt Länsstyrelsens 
önskemål och finns i sin helhet som en bilaga till detaljplanen (Structor 2018-04-
12). Undersökningen visar att orsaken till de förhöjda arsenikhalterna i 
grundvattnet är att den naturligt avsatta leran i området innehåller arsenikhalter 
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kring Naturvårdsverkets generella riktvärde vid KM (10 mg/kg TS). Naturliga 
bakgrundshalter av arsenik i grundvatten i lera inom planområdet kan därmed vara 
uppemot 50 μg/l, men i normalfallet betydligt lägre <20 μg/l. I de betydligt mer 
vattenförande fyllnadsmassorna ovan leran är arsenikhalterna betydligt lägre (<5 
μg/l).  
 
Sammanfattningsvis orsakas de förhöjda halterna av arsenik i grundvattnet av 
naturligt förhöjda halter av arsenik i lera inom planområdet. Arsenikhalterna i lera 
är dock i medeltal långt lägre än KM och utgör därmed ingen risk för människors 
hälsa vid den planerade markanvändningen. Structor bedömer således att påvisad 
arsenik i lera och grundvatten inte utgör något hinder för detaljplanens 
genomförande. Det förekommer också ställvis lätt förhöjda halter av kobolt och 
nickel i bärlager av bergkross under asfalt inom området. Detta är heller ingen 
förorening utan orsakas av naturlig förekomst i bergråvaran. Halterna är inte 
heller så höga att de utgör några hälsorisker vid planerad markanvändning. 

 
Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att ge råd om 
tillämpningen av 2 kapitlet PBL. 
 
Trafik och hållbara resor 
Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande i sin helhet och gör ingen annan bedömning.  
 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Kulturmiljölagen 
Länsstyrelsen har sedan tidigare ställt krav på en arkeologisk utredning vars resultat räknas 
komma under december månad. Planens konsekvenser för kulturmiljön i detta avseende kan 
därför inte bedömas fullt ut i nuläget. Hänsynstaganden till eventuella fynd kan komma att 
behöva göras. 
 

Kommentar: Framtagen arkeologisk utredning (Arkeologerna, januari 2018) visade 
inte på några tidigare okända fornlämningar och inga hinder finns därmed för en 
fortsatt planläggning av området. Länsstyrelsen har tagit del av utredningen. 

 
 
11 kap miljöbalken - vattenverksamhet 
Det finns risk att man periodvis under arbetstiden kan komma att påverka recipienten Stora Ån 
genom t.ex. grumling. Det är viktigt att man anpassar arbetstiden och vidtar 
försiktighetsåtgärder så att grumlande arbeten inte riskerar att orsaka skador under biologiskt 
känsliga perioder. Åtgärder som innebär arbeten i vattenområden innebär sannolikt att 
anmälan om vattenverksamhet måste göras. För att möjliggöra anpassade försiktighetsåtgärder 
och arbetstider bör detta göras i god tid innan man planerar att påbörja sådana arbeten. 
 

Kommentar: Noterat. 



Datum 2018-08-14 Dnr. PU 32/15 
 8(101) 

  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen    
 

 
 
Generella biotopskyddet enl. 7 kap miljöbalken 
Det är positivt att bestämmelsen om att bevara befintlig trädalle finns på plankartan. 
Planbestämmelsen om att marklov krävs vid trädfällning innebär inte att kravet om att ansöka 
om dispens hos länsstyrelsen vid åtgärder som kan skada biotopskyddade alléer upphör. 
 
Alléer omfattas av generellt biotopskydd vilket innebär att det är förbjudet att utföra åtgärder 
som kan skada dessa miljöer. Om biotopskyddade objekt riskerar att skadas av planens 
genomförande behöver kommunen inkomma med en dispensansökan till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen kan endast medge dispens från förbudet om det finns särskilda skäl. Detta bör 
utredas innan planen antas. 
 
Länsstyrelsen har noterat att det kan finnas flera alléer inom planområdet än vad som finns 
markerat på plankartan. Kommunen bör göra en översiktlig naturvärdesinventering avseende 
skyddsvärda träd, samt identifiera alla alléer inom planområdet. Ålder, storlek, trädslag samt 
eventuella skyddade arter på träden bör dokumenteras. Om skyddsvärda träd identifieras i 
inventeringen bör kommunen se över om åtgärder krävs för att undvika att träden skadas. En 
allé omfattas av biotopskyddet om den består av minst fem lövträd som är planterade i en 
enkel eller dubbel rad. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. Se 
naturvårdsverkets beskrivning och vägledning för biotopen allé 
 

Kommentar: En naturvärdeinventering samt ekosystemtjänstanalys är framtagen av 
EnviroPlanning (2018-04-03) och finns som en bilaga till detaljplanen. Framtagen 
utredning visar att det finns fyra utpekade alléer som berörs av det generella 
biotopskyddet samt en rödlistad skogsalm inom planområdet. Alléerna kan påverkas 
i viss mån och respektive fastighetsägare ansvarar för att göra en bedömning 
gällande om något träd behöver fällas/flyttas och inkommer i så fall med en 
dispensansökan gällande detta till Länsstyrelsen i god tid.  
 
I planbeskrivningen (sidan 58) förs ett större resonemang kring hur 
fastighetsägarna tar ställning till berörda träd. 

 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 
Kommentar: Noterat. 
 
2. Trafikverket (daterat 2017-12-07) 
Infrastruktur 
Planområdet är lokaliserat cirka 500 meter norr om E6.20 Söderleden vilken är utpekad som 
riksintresse enligt 3 kap. 8 § miljöbalken samt primär led för farligt gods. E6.20 är av särskild 
nationell betydelse och ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägen 
utgör en viktig länk för trafik från E6 till Göteborgs hamn samt till storindustrin. 
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Överenskommelse för E6.21 Söderleden 
 
Med anledning av Göteborg och Mölndal stads kommande och pågående exploateringar i 
Fässbergsdalen har Trafikverket tillsammans med aktörerna utrett trafiksituationen längs 
Söderleden. Utredningen har även visat åtgärder som behöver utföras för att ett antal 
exploateringar, bland annat denna detaljplan, ska kunna antas och realiseras. 
Åtgärderna och aktörernas åtaganden finns beskrivna i en överenskommelse för 
Fässbergsdalen. I överenskommelsen anges de olika detaljplanernas tänkta BTA för olika 
markanvändning. För Pedagogen park görs avsteg för detaljplanen jämfört med det som 
beskrivs i överenskommelsen. Trafikverket gör bedömningen att avsteget kan godtas då det 
innebär en marginell skillnad för trafikalstringen från området. Trafikverket vill dock 
uppmärksamma staden på att justeringar bör göras för kommande detaljplaner angivna i 
överenskommelsen eftersom en påökning gjorts för Pedagogen Park. 
 
I överenskommelsen anges ett antal trimningsåtgärder i Fässbergsmotet som ska vara 
genomförda till år 2023 tillsammans med övriga åtgärder i överenskommelsen. För 
åtgärdernas genomförande ska ett medfinasieringsavtal mellan staden och Trafikverket vara 
påskrivet innan detaljplanen antas. 
 
Trafikverket ser fram emot fortsatt gemensamt arbete i frågan. 
 
Trafikverket vill i sammanhanget uppmärksamma Mölndals stad om Trafikverkets långa 
ledtider för åtgärder i statlig infrastruktur med anledning av kommunal exploatering. Det finns 
ett stort tryck från kommuner att göra åtgärder i den statliga infrastrukturen. Detta medför att 
Trafikverket behöver avsätta resurser i form av arbetstid för skrivning av 
medfinansieringsavtal och projektorganisation eller bevakande projektledning beroende på 
vilka åtgärder som är aktuella. Tyvärr räcker inte Trafikverkets personalresurser till för att 
alltid kunna svara upp mot behovet inom önskad tidsperiod, eftersom Trafikverket måste 
prioritera åtgärderna som är finansierade i regional och nationell infrastrukturplan först. 
Konsekvensen kan därför bli en längre väntan än hittills för kommunerna innan Trafikverket 
kan möta upp med personalresurser, även om kommunen/exploateringen är villig att finansiera 
åtgärder. 
 

Kommentar: Noteras, dialog förs mellan staden och trafikverket gällande 
åtgärderna. 

 
Hållbara färdsätt och förutsättningar 
I trafikutredningen tillhörande planhandlingarna används Mölndal stads mål om att 50 % av 
resor ska ske med hållbara färdsätt för att beräkna trafikalstringen från området. För att 
antagandet ska kunna realiseras kommer planområdet kräva en kraftigt utökad kollektivtrafik 
för att ta emot de tillkommande resenärerna till och från området. Trafikverket noterar även att 
restiden för kollektivt resande till många målpunkter har svårt att konkurrera med restiden för 
bil. Det behöver även förtydligas vilken potential den befintliga kollektivtrafiken har att ta 
emot fler resenärer och vilken utveckling av kollektivtrafiken som behövs för att möjliggöra 
att en stor av resorna sker med hållbara färdsätt. Detta gör att ett tätt samarbete med Västtrafik 
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och VGR bör initieras för att möjliggöra att nå målen om 50 % hållbara resor för planområdet 
och staden i stort. Det är även viktigt att strategiska noder och målpunkter för hållbart resande 
ses över för att nå ett ”hela-resan” perspektiv. Exempelvis tillgång till väderskyddad 
cykelparkering vid stationen, goda kopplingar i gång- och cykelnätet etc. 
 

Kommentar: Restiderna som anges för kollektivtrafik i framtagen trafikutredning 
till samrådsskedet (Norconsult, 2017-10-30) har visat sig vara felaktiga. En enkel 
sökning på Västtrafiks hemsida via reseplaneraren visar att restiden med buss är 
betydligt kortare än vad som anges i framtagen trafikutredning och dessa restider 
har uppdaterats i planbeskrivningen. Som exempel är restiden mellan befintlig 
hållplats Jolen norra och Mölndals centrum 7 minuter (i trafikutredningen anges 22 
minuter) och mellan Jolen norra och Frölunda torg 16 minuter (i trafikutredningen 
anges 36 minuter). 
 
Inför granskningsskedet av detaljplanen har ett kollektivtrafik PM (Atkins, 2018-05-
25) tagits fram för att reda ut den nuvarande och framtida kollektivtrafiken samt 
dess förutsättningar för området. Framtagen utredning ger rekommendationer 
avseende kollektivtrafikens utveckling och mobilitetsåtgärder i samband med en 
utveckling av stadsdelen Pedagogen Park. Förslag som lyfts fram rörande 
kollektivtrafikens utveckling är bl.a. att ett nytt hållplatsläge placeras i området, att 
en översyn görs av turtäthet samt linjeutbud för området, ett införande av 
metrobussystem, elbusslinje samt främja ett kombinationsresande med hållbara 
transportmedel. Mobilitetsåtgärder som föreslås är bl.a. en begränsning av antalet 
p-platser i området, införande av betalsystem för parkering, gratis 
kollektivtrafikkort för nyinflyttade, bil- och cykelpool samt en strategisk placering 
av cykelparkeringar. 
 
Cykelnätet i anslutning till planområdet och huvudcykelnätet i Mölndal är väl 
utbyggt. Det finns möjligheter till förbättringar vad avser till exempel 
framkomlighet och separering från gående, men i huvudsak är förutsättningarna 
goda för cykling mot Göteborg och övriga delar av Mölndal. Huvudcykelnätet går 
längs Bifrostgatan och nås redan idag i direkt anslutning från området. 
Omvandlingen till stadsgata innebär en upprustning av cykelvägen längs 
Bifrostgatan, och det är mycket viktigt att cykelvägen fortsätter vara placerad längs 
gatan. Både för framkomlighetens och genhetens skull samt för att bidra till 
gestaltningen av en stadsgata.  
 
Väderskyddad cykelparkering finns vid den strategiska kollektivtrafiknoden i Bifrost 
där stombusstrafik och en framtida Citybuss trafikerar in mot centrala Göteborg. I 
direkt anslutning till resecentrumet Knutpunkt Mölndalsbro planeras för ett nytt 
större cykelgarage inom ramen för pågående detaljplan för kvarteret Kungsfisken. 

 
När det gäller samnyttjande av parkeringsplatser vill Trafikverket lyfta fram vikten av en noga 
avvägd strategi. Ett samnyttjande mellan bostad och exempelvis kontor som innebär att 
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boende endast har tillgång till parkering kvälls- och nattetid kan driva på resor med bil istället 
för att minska bilresorna. 
 

Kommentar: Samnyttjande av parkeringsplatser för bil är en ofta underutnyttjad 
möjlighet till att minska ytor och kostnader för parkeringsplatser. I planarbetet för 
stadsdelen Pedagogen Park sätts beläggningstalet för bostäder under vardagar 10-
16 till 65 %, vilket innebär att åtminstone 35 % av de parkerade bilarna förutsätts 
användas dagligen i genomsnitt. Med parkeringstalet 7 platser per 1000 kvm BTA 
så kan ca 70 % av hushållen äga en bil och ha den parkerad i området. 
Sammantaget innebär det att ca 25 % av hushållen i snitt förutsätts använda en bil 
dagligen för att samnyttjandet med sysselsatta ska fungera. Staden menar att det är 
ett rimligt antagande att 25 % av de hushåll som väljer att äga en bil kommer att 
använda den för sina arbetsresor. På lång sikt med kraftigt förbättrade möjligheter 
att resa på andra sätt än med bil, så kan andelen boende som lämnar bilen hemma 
öka. Men motsvarande bör då gälla även för sysselsatta i området, vilket skulle 
betyda att samnyttjandet kan fungera även då. 

 
Socio-ekodukt Sandsjöbacka - Änggårdsbergen, Mölndal 
För kännedom pågår i dagsläget dialog mellan Trafikverket och Mölndals stad gällande 
eventuell framtida socio-ekodukt över E6.21 Söderleden för att minska barriäreffekten för 
människa, flora och fauna. För att detta ska bli verklighet krävs det att parterna dels säkrar 
finansiering och dels säkrar marken i hela grönstråket så att bebyggelsen inte kommer för nära 
kopplat till socio-ekodukten. 
 

Kommentar: Noterat. 
 
 
3. Statens Geotekniska Institut (SGI) (daterat 2017-12-06) 
I yttrande 2016-10-13 över planprogrammet för aktuellt området uppmärksammade vi att det 
saknades en värdering av den geotekniska säkerheten. I det fortsatta planarbetet har en 
geoteknisk utredning utförts i syfte att klarlägga området stabilitet. Utredningen visar att 
stabiliteten är tillfredsställande och att kraven enligt IEG TD Rapport 4:2010 uppfylls. 
Synpunkten i föregående yttrande anser vi har beaktats och SGI har således inga invändningar 
mot planförslaget. 
 
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att de geotekniska 
säkerhetsfrågorna har klarlagts på ett för planskedet tillfredställande sätt. 
 

Kommentar: Noterat. 
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ÖVRIGA ORGANISATIONER OCH BOLAG 
 
4. Räddningstjänsten (daterat 2017-12-20) 
RSG ställer sig frågande till planbestämmelsen gällande den fria höjden under balkong, 
burspråk samt skärmtak (f4). Den fria vägbredden måste överstiga 3,0 meter för att 
räddningsfordon ska kunna passera. Kommer denna bredd inte uppnås utan att fordon måste 
passera under balkong eller liknande krävs en fri höjd på 4,0 meter. 
 
Bedömning 
RSG anser sammantaget att planbestämmelsen f4 bör kontrolleras gentemot RSG:s R&A nr 
110, om den krävs för framkomlighet för räddningsfordon. RSG har i övrigt inget att erinra 
mot föreslagen detaljplan. 
 

Kommentar: Noterat, planbestämmelsen justeras.  
 
5. Försvarsmakten (2017-11-27) 
Har inget att erinra mot upprättat planförslag.  
 

Kommentar: Noterat.  
 
6. Skanova (daterat 2017-11-22) 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att 
invända mot planförslaget. 
 
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad lägeskarta. 
 
Undanflyttning/rasering av anläggningen på Växthuset 1, beställes via e- post: och skall ha 
inkommit i god tid innan åtgärd krävs. 
 

Kommentar: Noterat.  
 
7. Polismyndigheten, Polisregion Väst (2017-11-28) 
Har inget att erinra mot upprättat planförslag.  
 

Kommentar: Noterat.  
 
8. Västtrafik (2017-12-08) 
Vi ser positivt på den föreslagna förtätningen av området. Med den tillkommande bebyggelsen 
kan det bli aktuellt med en översyn av utbudet av busstrafik i Bifrostgatan. Området har i 
dagsläget busstrafik till både Mölndals och Göteborgs innerstäder. Det är dock oklart om hur 
trafikupplägget kommer att se ut om 5-15 år då genomförandet av målbilden för 
kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille (Koll2035) genomförts. Områdets 
strategiska placering i anslutning till både Bifrostgatan, Frölundagatan och Toltorpsgatan 
garanterar en framtida tillgång till god kollektivtrafik. 
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Vi ser gärna att staden underlättar möjligheten att kunna använda cykel som en del i 
kollektivtrafikresan och därför anlägger en cykelparkering i anslutning till den föreslagna 
hållplatsen i Bifrostgatan. 
 
Västtrafik ser fram emot att medverka i det fortsatta arbetet med planerna vad beträffar 
tillgänglighet till kollektivtrafiken. 
 

Kommentar: Staden instämmer i Västtrafiks yttrande. Dialog pågår mellan staden 
och Västtrafik för att diskutera framtida kollektivtrafik i området.  

 
9. Ellevio (2017-12-13) 
Med hänvisning till handlingar i rubricerat ärende, får vi meddela följande. Området ligger 
utanför Ellevios koncessionsområde. 
 

Kommentar: Noterat.  
 
10. Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten (2017-12-12) 
Planen berör Kretslopp och vattens ledningar och anläggningar enligt nedanstående: 
- Befintlig V 1000 ST som idag ligger i och utmed Bifrostgatan inom i stort sett hela 

planområdet. På en sträcka av cirka 320 meter i den norra delen av planområdet kommer 
ledningen att behöva flyttas ut i Bifrostgatan. Befintlig och ny ledningsträckningen 
kommer att hamna i allmän platsmark (GATA) enligt planförslaget. 

 
- Befintligt V 1000 ST i den södra delen av planområdet. V 1000 ST kommer att hamna i 

allmän platsmark (GATA, P-PLATS, PARK) enligt planförslaget. 
 
- Befintlig V 200 RFS i isolerrör genom hela planområdet. Ledningen fungerar som 

nödvattenmatning från Kallebäcks källa till Västra Frölunda i de fall den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen i Göteborg är utslagen. Ledningen kommer att hamna i allmän 
platsmark (PARK). På en sträcka av cirka 270 meter centralt i området kommer ledningen 
i konflikt med alternativ 4 avseende placering av parkeringsanläggningar. Om detta 
alternativ kom- mer till utförande behöver ledningen flyttas öster ut. 

 
- Befintlig slopad Vl200 Sentab. Ledningen har i princip samma sträckning som V 200 

RFS. Ledningsläget på de cirka 270 metrarna som berörs av alternativ 4 avseende 
placering av parkeringsanläggningar behöver ersättas med ett nytt ledningsläge, 
förslagsvis längre öster ut. 

 
- Anläggningar för katodiskt skydd. V 1000 ST är försedd med katodiskt skydd för att 

förhindra ledningskorrosion. 
 
I den södra delen av planområdet i korsningen Bifrostgatan-Frölundagatan finns ett 
likriktarskåp samt en djupanod. Eventuellt har dessa anläggningar övertagits av Mölndals 
kommun. Anläggningen kommer att hamna i allmän platsmark (PARK) enligt planförslaget. I 
den södra delen av planområdet finns även mätplintar och elkablar för katodiskt skydd på  
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V l000-ledningen. Eventuellt kan dessa mätplintar behöva flyttas. 
 
Längre norrut inom KV7 och KV8, inom föreslagen kvartersmark enligt planförslaget, finns 
en anodbädd med likriktarskåp samt elkablar (anod, katod) som löper ner mot Bifrostgatan och 
vidare parallellt med befintlig V1000 ST söder ut på en sträcka av cirka 70 meter (allmän 
plats). Anodbädden med tillhörande likriktarskåp behöver flyttas till nytt läge. 
 
En utredning behöver genomföras för att klarlägga hur de katodiska skydden för befintliga och 
planerade stålledningar (se nedan) skall utformas och var tillhörande anläggningar som 
anodbädd, likriktarskåp och mätpunkter skall lokaliseras. Eventuellt kan vissa anläggningar 
behöva placeras utanför planområdet eller inom kvartersmark inom planområdet. 
Vid placering inom kvartersmark behöver planen kompletteras med u-område. 
 
Förslag till ny ledningsförläggning V1200 
Den befintliga V1000-ledningen har mycket stor betydelse för dricksvattenleveranserna i 
Göteborg och också för dricksvattenleveranserna från Göteborg till Mölndals kommun. 
Ledningen utgör enkelmatning från Lackarebäcks vattenverk till de södra och sydvästra 
delarna av Göteborg och med anslutningspunkter till Mölndals vattenledningsnät. Vid 
genomförande av planen måste bygg-och anläggningsarbetena planeras i detalj i samråd med 
Kretslopp och vatten så att risken för skador på V1000-ledningen minimeras. 
 
I de långsiktiga planer som finns för att förstärka dricksvattennätet i Göteborg har Kretslopp 
och vatten för avsikt att dubblera ledningarna från Lackarebäcks vattenverk och söder ut 
genom Mölndal. Syftet är då att nyttja ledningsläget för den slopade Vl200 Sentabledningen, 
antingen genom att infordra ledningen eller genom nyanläggning i befintligt ledningsläge. 
 
För att underlätta genomförandet av detaljplanen för stadsdelen Pedagogen Park och för att 
minska risken för att störningar uppstår i dricksvattenleveranserna i Göteborg och Mölndal 
föreslår Kretslopp och vatten att en ny Vl200 ST utförs genom hela planområdet och ansluts 
till befintlig Vl000 ST strax norr om korsningen Bifrostgatan-Frölundagatan och till befintlig 
VI00O ST norr om korsningen Bifrostgatan-Frejagatan. Ledningen läggs i öppen schakt i 
befintligt ledningsläge för slopad Vl200 Sentab, förutom på den sträcka på ca 270 meter där 
ledningsläget kommer i konflikt med alternativ 4 för nya parkeringsanläggningar. Där läggs 
ledningen öster om befintlig slopad Vl200 Sentab. Total ledningslängd är cirka 850 meter. 
Anläggandet av den nya Vl200 ST med anslutning till befintlig VIO00 föreslås utföras innan 
övriga anläggningsarbeten för genomförandet av planen utförs. Den befintliga Vl000-
ledningen i Bifrostgatan kan då tillfälligt tas ur drift vid kritiska arbeten för genomförandet av 
planen, samt vid omläggning av ledningen i den norra delen av planområdet. 
 
Projektering och utförande 
Då även Mölndals kommuns befintliga va-ledningar berörs av planen och då nya ledningar 
skall utföras för VA-försörjningen inom planområdet föreslår Kretslopp och vatten att 
Mölndal stad projekterar och agerar som beställare även för de ledningsarbeten som berör 
Kretslopp och vattens va-ledningar och anläggningar enligt ovan. Kretslopp och vatten 
kommer dock att aktivt delta såväl i projekteringsskedet som i byggnadsskedet. Nya ledningar 
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och anläggningar skall utföras enligt Kretslopp och vattens gällande Byggnadsbeskrivning för 
VA-ledningsarbeten samt Bestämmelser för inmätning av va-ledningar. 
 
Kretslopp och vatten utför granskning av projektering, byggkontroll, permanenta och tillfälliga 
inkopplingar, provtryckning, klorering, vattenprovtagning och kartering. Arbetsritningar i plan 
skala 1:400 och profil skala 1:400; 1:50 skall godkännas av Kretslopp och vatten. 
 
Ekonomi-Kostnadsfördelning 
Omläggning (nyläggning) av Vl000 på en sträcka av cirka 320 meter, V200 RFS på en sträcka 
av cirka 270 meter samt flytt av katodiskt skydd (anodbädd, likriktarskåp, kablar, mätplintar 
mm) bekostas i sin helhet av Mölndal inklusive Kretslopp och vattens kostnader för 
granskning, byggkontroll, tillfälliga inkopplingar, provtryckning , klorering, vattenprovtagning 
och kartering. 
 
För nyanläggning av V1200 ST föreslås följande kostnadsfördelning: 
- Mölndal står för kostnader för schakt och återfyllning för den delsträcka som berörs av 
alternativ 4 för nya parkeringsanläggningar, cirka 270 meter inklusive rivning och bort- 
transport av befintlig Vl200 Sentab 
- Göteborg står för övriga kostnader för anläggning av V1200 ST 
 
För anläggning av Vl200 ST erfordras beslut i Kretslopp och vattennämnden i Göteborg. 
 
Ett avtal bör tecknas mellan Mölndals kommun och Kretslopp och vatten som reglerar ansvar 
och utförande av föreslagna ledningsarbeten enligt ovan samt hur kostnaderna skall fördelas. 
 
Övrigt 
För Kretslopp och vattens samtliga ledningar inom planområdet som skall ligga kvar eller 
nyanläggas gäller även förvaltningens "Anvisningar för markarbeten". 
 
Samtliga befintliga och nya ledningar och anläggningar för vilka Kretslopp och vatten är 
anläggningsägare, skall säkras genom ledningsrätter. Ledningsrätten bör omfatta en bredd på 
cirka 6 meter för ledningar med dimension mindre än 500 mm och cirka 10 meter för 
ledningar med dimension däröver. Ledningsrätter behövs även i allmän platsmark. 
 
Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på minst 4 m mellan trädets 
rothals och ytterkant ledning ska hållas. 
 

Kommentar: Representanter från Mölndals stad, Göteborg Kretslopp och vatten 
och Aspelin Ramm träffas regelbundet i en genomförandegrupp för att diskutera 
frågor kring bland annat ledningslägen, projektering och kostnadsfördelning. 
Projektering av ledningsflyttarna har redan inletts. 
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KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 
 
11. Lantmäterimyndigheten i Mölndals stad (daterat 2017-12-04) 
Vid genomgång av planens samrådshandlingar så har kommunala lantmäterimyndigheten i 
Mölndal (KLM) följande synpunkter: 
 
I de fall detaljplanen anger allmän plats och kvartersmark inom samma område, t.ex. PARK/P 
eller GATA1/P2 så måste avgränsning mellan allmän plats och kvartersmark anges med 
plushöjder. 
 

Kommentar: Noterat, skrivningen i plankartan har justerats och en tre dimensionell 
fastighetsbildning redovisas framöver istället på följande sätt: (P) – 
”Parkeringsgarage under mark”. En förprojektering pågår gällande höjdsättningen 
av marken i området och en plushöjd kommer införas i plankartan vid behov till 
antagandeskedet. 

 
Nedre textrutan på plankartan, blad 2: 
Den sista meningen bör tas bort då den är felaktig. Tredimensionell fastighetsbildning innebär 
att en fastighet kan avgränsas både vertikalt och horisontellt. Vidare blir skillnaden mellan 
PARK/P och PARK/P2 obefintlig eftersom det i båda fallen handlar om parkering under mark. 
 

Kommentar: Noterat. Textrutan på sidan två har utgått och istället ersatts i de fall 
det behövs av en ny planbestämmelse; ”(P) – Parkeringsgarage under mark”. 

 
Egenskapsbestämmelserna e1 t.o.m. e21 anger största tillåtna bruttoarea per kvarter. För det 
första bör begreppet "användningsområde" användas istället för "kvarter" eftersom ett kvarter i 
vissa fall omfattar flera egenskapsområden. För det andra bör byggrätt uttryckt i absoluta tal 
inte användas när kvarteret kan delas in i flera fastigheter. Förslagsvis kan bestämmelsen 
"Största bruttoarea i procent av/andel av fastighetens yta inom användningsområdet" 
användas. 

 
Kommentar: Noterat, skrivelsen har reviderats och begreppet ”kvarter” har i 
planbestämmelsen ändrats till ”användningsområdet” för att förtydliga 
planbestämmelsens innebörd.  

  
Förklaring av p3 saknas under planbestämmelser. 
 

Kommentar: Noterat. Ett ritningstekniskt fel har uppstått som kommer åtgärdas till 
granskningsskedet. Alla ”p3” i plankartan ska i själva verket vara ”p2” som innebär 
att ”Miljöhus eller miljörum ska placeras i anslutning till Gata2”.  

 
Det är oklart vad egenskapsbestämmelsen "plac1" öster om Bifrostgatan innebär i praktiken. 
 

Kommentar: Planbestämmelsen ”plac1” innebär att det måste tillskapas minst tre 
entréer för fotgängare till parkeringsanläggningen från Bifrostgatan. Genom att 



Datum 2018-08-14 Dnr. PU 32/15 
 17(101) 

  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen    
 

 
 

säkerställa att entréer placeras mot Bifrostgatan skapas en bättre 
tillgänglighet/genare vägar för de som ställer bilen i garaget och ska ta sig över 
gatan samtidigt som entrépunkterna innebär fler människor i rörelse som bidrar till 
en ökad upplevd trygghet för de som rör sig längs med Bifrostgatan. Till 
granskningsskedet har planbestämmelsen ”plac1” ersatts med ”entré”. 

 
En av GC-vägarna öster om Bifrostgatan har planmässigt ingen förbindelse med Bifrostgatan. 

Kommentar: Noterat, revideras till granskningsskedet.  
 
Administrativa bestämmelser ska på plankartan avgränsas med administrativ gräns, inte 
egenskapsgräns. 

Kommentar: Noterat, revideras till granskningsskedet.  
 
Plannamnet bör förkortas/förtydligas, till t.ex. "Detaljplan för Pedagogen Park". Det är för 
övrigt inte samma namn på plankartan som i planbeskrivningen. 
 

Kommentar: Noterat, planhandlingarnas namn revideras till granskningsskedet och 
benämns framöver ”Detaljplan för stadsdelen Pedagogen Park” för att stämma 
överrens med varandra.  

 
12. Miljönämnden (2017-12-19) 
En ny stadsdel planeras med bostäder, förskola, äldreboende, verksamheter samt handel. 
Området kommer att bli tättbebyggt och planen är att placera byggnader i liv med Bifrostgatan 
för att uppnå täthet samt stadsmässighet. Placeringen innebär dock att såväl 
trafikbullernivåerna som luftföroreningshalterna blir höga vilket kräver att åtgärder vidtas. 
 
Trafikbuller 
Miljönämnden yttrade sig i programskedet och sa då bl.a. att bullersituationen i området borde 
belysas närmare och att målsättningen borde vara bästa möjliga ljudmiljö för kommande 
bostäder samt vård- och undervisningslokaler. Jämfört med programskedet har inga större 
förändringar skett beträffande bebyggelsen och nämndens synpunkter kvarstår i den delen. 
 
I bullerutredningen anges prognosår 2025 men på bullerkartorna står 2035. Detta bör 
förtydligas. 
 
Hastigheten på Bifrostgatan planeras vara 40 km/h och det är också denna hastighet som 
använts vid bullerberäkningarna. Tekniska förvaltningens förslag till Hastighetsplan från 2016 
("Rätt fart i staden") anger 60 km/h som hastighet på Bifrostgatan. Om denna hastighet skulle 
gälla ökar den ekvivalenta ljudnivån vid bostäderna med i snitt ca 3 dB vilket är en hörbar 
skillnad. 
 
Bostadshusen i sydost (kv 20) beräknas få höga ljudnivåer, trafikbullerförordningens § 4 
klaras precis. Det är tveksamt om dessa bostadshus är lämpliga att bygga med nuvarande 
placering och utförande. Detta kvarter behöver studeras ytterligare och lämpliga åtgärder 
vidtas så att en tyst/ljuddämpad sida uppnås. Öppningarna mot Bifrostgatan inom och mellan 
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kvarteren 19 och 20 bör förses med bullerskärmar för att minska inläckande trafikbuller i ett 
mycket bullerutsatt läge. 
 
På bullerkartorna har bostadskvarteren i norr (kv 10 - 13) öppningar i fasad mot söder vilket 
innebär att ljud från Bifrostgatan samt angränsande tvärgator läcker in på innergårdarna. En 
del lägenheter utsätts i onödan för mer buller än vad som är nödvändigt. Dessa öppningar bör 
tillslutas för att åstadkomma bästa möjliga ljudmiljö i ett bullerutsatt läge. I dessa kvarter bör 
hörnlägenheterna mot Bifrostgatan särskilt studeras från bullersynpunkt. 
 
De maximala nivåerna vid fasad är höga och når upp till 83 dB(A) i bottenvåningarna längs 
med Bifrostgatan. Inomhus får den maximala nivån inte överstiga 45 dB(A) vilket kräver att 
fönster och fasad utformas så att tillräcklig reduktion uppnås. 
 
För kvarter 5 föreslås lamellhus med gaveln mot Bifrostgatan. Ljudnivå i gavelfasad för 
våning 5 och 6 är upp till 65 dB(A) ekvivalentnivå. Ljudnivån för bostäderna är inte 
tillräckligt utrett. Istället för lamellhus, där möjligheten att skapa en tyst sida är liten, bör 
byggnationen efterlikna övriga bostadskvarter som ger möjlighet till en tyst innergård. 
 
Det anges att uteplats skulle kunna anordnas i markplan för lägenheter mot tvärgatorna. Enligt 
bullerutredningen klaras inte förordningens riktvärden här. Om uteplats anordnas måste det 
finnas ytterligare en där riktvärdena klaras. 
 
Ljudnivån i Skulpturparken i söder är mellan 50-60 dB(A) ekvivalentnivå. För att ljudnivån 
ska uppfattas som god av de som besöker parken bör ljudnivån understiga 50 dB(A) 
ekvivalentnivå. Möjliga åtgärder för att sänka ljudnivån i parken bör studeras. 
 
En torgyta med uteserveringar, sittgrupper mm planeras öster om befintlig byggnad i södra 
delen av planområdet. Biltrafik ska kunna passera över ytan. Frågan är om det finns ett behov 
av genomfart över torgytan? På plankartan har gatan bestämmelsen Gata, vilket inte omfattar 
gångfartsgata som heter Gata2. 
 
Naturvårdsverket har i september 2017 tagit fram riktvärden för buller på skolgårdar. Vid 
nybyggnation bör 50 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå klaras för den del av 
gården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Övrig gårdsyta bör klara minst 
55 dB(A) ekvivalentnivå. 
 
Den parkeringsyta som planeras öster om befintlig byggnads norra del borde flyttas till 
grönytan vid rondellen vid kvarter 6 som är mycket bullerutsatt. Torgytan har då möjlighet att 
expandera norrut. 
 
Fyra olika alternativ till parkeringslösning redovisas för den norra delen av planområdet. En 
lösning som minimerar trafik inne i bostadsområdena är att föredra. Om alternativet med 
parkering på östra sidan av Bifrostgatan blir aktuell förordas parkeringslösning i två plan då 
det sänker ljudnivån för bakomliggande bostäder. Parkeringsgaragets fasader bör även förses 
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med lämplig växtlighet mot såväl Bifrostgatan som in mot Solängen eftersom det kan minska 
såväl bullernivåer som luftföroreningshalterna om det utförs på ett bra sätt. 
 
Då farthinder inte bedöms lämpliga på Bifrostgatan p g a risken för störande vibrationer 
behöver andra fartdämpande åtgärder vidtas som leder till att hastigheten 40 km/h inte 
överskrids. 
 
En ny busshållplats planeras längs med Bifrostgatan mellan Frejagatan och Frölundagatan. 
Hållplatsen bör förses med bullerskydd för att förebygga eventuella störningar för närboende. 
I området finns idag en befintlig bullervall. 
 
Miljöförvaltningen vill åter betona att ljudmiljön för befintliga bostäder i Solängen inte bör 
försämras i och med utbyggnaden. 
 

Kommentar: Bullerkartorna utgår från 2025 som prognosår som av staden anses 
vara ”worst case”-scenariot då trafiken efter år 2025 förväntas stagnera eller 
minska. Kartorna justeras så att det tydligt framgår att 2025, och inte 2035, är 
beräkningsåret. 

 
Bifrostgatans framtida hastighet kommer skyltas till 40 km/h. För att undvika att 
bilar kör i högre hastigheter, vilket ofta inträffar vid längre raksträckor utan hinder, 
föreslås hastighetsdämpande åtgärder i form av övergångsställen, 
cirkulationsplatser samt korsningspunkter till angränsande gator.  

 
En del av de bostäder som vetter mot Bifrostgatan överstiger de tillåtna riktvärdena 
för buller enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader för 
lägenheter större än 35 kvm. Åtgärder behöver därför genomföras i form av 
genomgångslägenheter där sovrum har tillgång till tyst sida samt att enkelsidiga 
lägenheter, mindre än 35m2, i huvudsak placeras mot Bifrostgatan. I de lägen det 
behövs kan även åtgärder utföras vid balkongerna för att förbättra ljudnivån för 
nya bostäder. Illustrationskartan ska ses som ett exempel gällande utformning av 
bebyggelsen där justeringar kan komma att göras av husens utformning innan 
byggskedet då detaljplanen exempelvis möjliggör för byggnation av slutna kvarter 
mot tvärgatorna. Mellanrummen mellan husen mot tvärstråken kan därmed täppas 
igen och skapa bättre ljudmiljöer på innergårdarna om önskemålet eller behovet av 
detta finns.  

 
Bostadsbebyggelsen inom kvarter fem får till granskningsskedet en ny utformning 
där långsidan av huset istället vänds mot Bifrostgatan. På så sätt skaps en bättre 
gårdsmiljö med bättre ljudnivåer. 

 
Samtliga bostäder ska enligt förordningen (2015:216) ha tillgång till minst en 
uteplats som uppfyller riktvärdena för buller vid uteplats, och för 
flerbostadshuskvarteren är detta den gemensamma bostadsgården. Utöver 
bostadsgården kommer även de flesta lägenheterna ha tillgång till privata 
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uteplatser i form av balkonger eller terrasser i markplan som i alla lägen inte 
uppfyller riktvärdena.  

 
Gällande utformning och lokalisering av parkmiljöer samt torgets utformning, 
trafiksituation och lokalisering av parkering kommer fortsatt dialog ske med 
fastighetsägaren för att utreda eventuella justeringar och åtgärder rörande de 
bullerutsatta platserna. 

 
Ljudmiljön för befintliga bostäder i Solängen kommer inte förändras i och med en 
utveckling av stadsdelen Pedagogen Park.  Vid behov kommer bullerdämpande 
åtgärder genomföras för att säkerställa detta, genom planbestämmelse ”skydd” i 
parkområdet öster om Bifrostgatan samt norr om Frölundagatan. 

 
Luft 
Sedan programskedet har en luftutredning tagits fram. Utredningen visar för prognosåret 2025 
att miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid för dygn överskrids vid fasad för 
bostadshusen i sydost. Normen ligger även nära ett överskridanade för flera fasader för 
bostadshusen i nordväst. Timmedelvärdet för kvävedioxid ligger mycket nära MKN för 
bostadshusen i sydost. Utredningen har inte tagit hänsyn till ett worst-case scenario, dvs att 
utbytet till renare fordon inte går så snabbt som man tror, vilket skulle innebära att luften är 
sämre än vad utredningen visar. Luftutredningen bör uppdateras med ett sådant scenario. 
 
MKN gäller på platser där människor vistas, t ex vid bostäder, gång- och cykelvägar och 
arbetsplatser dit allmänheten har tillträde. MKN utgör ett gränsvärde och får därmed inte 
överskridas vid prövning av tillåtlighet eller vid meddelande av nya tillstånd. Syftet med MKN 
är att skydda människors hälsa och miljön och lokalisering av ny bebyggelse eller ge-vägar 
ska inte ske där normen överskrids eller riskerar att överskridas. 
 
För att minska halterna vid bostäder mm kan husen flyttas längre från gatan. Möjligen kan 
även det faktum att planförslaget ger möjlighet till byggnader på båda sidor av Bifrostgatan 
samt byggnadernas höjder ha inverkan på halterna. Detta kan också behöva studeras vidare. 
 
Enligt luftutredningen så klaras inte Mölndals stads lokala miljömål för luft år 2025 i hela eller 
delar av planområdet. Det gäller bl.a. år och timme för kvävedioxid samt dygn för PMl0. 
Mölndals miljömål är desamma som det nationella miljökvalitetsmålet för frisk luft, dvs. ett 
långsiktigt mål som ska eftersträvas. 
 
Bifrostgatan är en sekundärled till E6 och ska leda trafik till Söderleden i händelse av 
trafikstörning på E6. Bedömningen är att trafiken på Bifrostgatan inte kommer att minska 
framöver och därmed kommer gatan fortsättningsvis vara en betydande källa till 
luftföroreningar i området. 
 
Trafikmängder för vardagsmedeldygn har använts i luftredningen (se sid 34 och 21 i 
Trafiktekniskt PM). Många andra luftutredningar utgår från årsmedeldygn. 
 



Datum 2018-08-14 Dnr. PU 32/15 
 21(101) 

  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen    
 

 
 

Kommentar: Felaktigheter har upptäckts i den till samrådet framtagna 
luftmiljöutredning gällande exempelvis indata och bakgrundshalter. Länsstyrelsen 
har inkommit med en liknande synpunkt som bemöts i samband med deras yttrande, 
på sidan 3-4 i detta dokument. 

 
Vibrationer 
Trafikverket har antagit riktlinjer för vibrationer för väg- och tågtrafik. För nybyggnad av 
vägar och väsentlig ombyggnad av vägar bör 0,4 mm/s vägd RMS klaras. Vid nybyggnation 
av bostäder, äldreboende samt förskola bör man utgå från samma riktlinjer, dvs 0,4 mm/s vägd 
RMS ska klaras. Att åtgärda störande vibrationer i efterhand är mycket kostsamt. 
I vibrationsutredningen anges att området är känsligt för ojämnheter i Bifrostgatan. Därför ska 
Bifrostgatan hållas så jämn som möjlighet, t.ex. ska farthinder undvikas. 
 

Kommentar: Noterat. En planbestämmelse har införts i plankartan som reglerar att 
”Riktvärde för vibrationer i bostadsrum inte får överskrida 0,4 mm/s vägd RMS”. 

 
Natur 
I konsekvensanalysen framgår att enstaka träd ur allén på Stubbåkersgatan kan komma behöva 
fällas. Det står även att det krävs marklov för detta. Miljönämnden vill påpeka här att det krävs 
dispens från Länsstyrelsen för att fälla enstaka träd ur en allé, eller beskära eller på annat sätt 
påverka dem. Denna dispens måste medges innan träden tas ned eftersom det är strikt förbud 
enligt de generella biotopskyddsbestämmelserna. Dispens bör ha sökts och fåtts av 
Länsstyrelsen innan planen antas i och med att den inte går att genomföra om dispens ej skulle 
medges. Att kräva marklov för att ta ned alléträd kan tyckas onödigt då kommunen inte bör ge 
ett sådant marklov om inte dispens redan givits från Länsstyrelsen. Marklov kan snarare 
användas som ett skydd i detaljplan på sådana objekt som inte är skyddade i någon annan 
lagstiftning. Åtgärder som riskerar att skada allén, t ex dess rotsystem, får inte genomföras. 
 
I miljökonsekvenserna anges under stycket Påverkan på vatten att förvaltningscykel 2 gäller 
som referens och att Stora Ån ska uppnå god ekologisk status till 2017. En ny 
förvaltningscykel har beslutats och eventuellt också nya statusklassningar och 
miljökvalitetsnormer. Planbeskrivningen bör uppdateras med anledning av detta. Det anges 
även att man inte riskerar att äventyra MKN, men inte hur man resonerar kring 
föroreningshalterna. 
 
I planbeskrivningen anges att björkdungar mot Prästgårdsgatan ska bevaras. Hur kan det 
säkerställas i planen? 
 

Kommentar: Noterat, planbestämmelsen om marklov utgår då dispens krävs från 
Länsstyrelsen innan eventuella ingrepp görs i biotopskyddade områden.  

 
Ett förtydligande görs i planbeskrivningen gällande påverkan på Stora Ån i enlighet 
med Miljönämndens yttrande. 
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En planbestämmelse (n5 i plankartan) om förbud mot trädfällning har införts i 
plankartan avseende björkdungarna i planområdets sydvästra del.  

 
 
Ekosystemtjänster 
Det beskrivs i stycket om Ekosystemtjänster (EST) värdet av dem och vad de betyder för 
människan i staden. Man har några exempel på hur EST kan agera luftrenare och 
bullerdämpare osv. Det ges även några förslag på ekosystemtjänster i form av parker, gröna 
tak och raingardens. Miljöförvaltningen vill dock se en ekosystemtjänstanalys där det framgår 
vilka ekossystemtjänster som försvinner med antagandet av planen, om man anser att det 
försvinner några. Det saknas även ett resonemang för vilka EST som finns befintligt just nu 
och som man kan stärka med planen, vilka som ska återskapas och vilka som ska skyddas. Det 
finns många åtgärder som gynnar eller stärker ekosystemtjänster i staden som är relativt enkla. 
Nämnden skulle vilja se ett större resonemang om hur man kan jobba mer med detta och hur 
det säkerställs i planen i att de genomförs, för att skapa och bidra till hållbara och attraktiva 
städer. 
 

Kommentar: En ekosystemtjänstanalys är framtagen till granskningsskedet och kan 
läsas i sin helhet i bilaga ”Trädinventering och 
ekosystemtjänstanalys”(EnviroPlanning, 2018-04-05). Utredningen menar på att 
ekosystemtjänster både försvagas avseende ex. bullerdämpning, 
temperaturreglering och upprätthållande av biologisk mångfald) men även stärks 
avseende bl.a. sociala interaktioner, kunskap och estetik/visuell avskärmning.  

  
Planförslaget innebär att åtgärder som bl.a. krav på gröna innergårdar, skapandet 
av nya parkområden samt gröna tak och väggar uppförs vid nyexploatering. En del 
av de utpekade lindar, avenbokar och skogsekar avses att sparas även vid 
exploatering av området. Dessutom avses flertalet träd som pekas ut i utredningen 
att flyttas till nya parkområden inom planområdet. 

 
Dagvatten 
När området bebyggs kommer mer yta att hårdgöras och den infiltrerbara ytan att minska 
jämfört med idag. Enligt Mölndal stads dagvattenstrategi (antagen av kommunfullmäktige 
2016) ska dagvattnet bland annat omhändertas och renas nära källan i robusta system, 
säkerhets- och skötselfrågor ska beaktas i planeringsskedet samt så ska recipientens känslighet 
för flöde och föroreningar beaktas i val av lösning. Dagvattnet föreslås att renas genom 
biofilter för att klara Mölndals stads målvärden för utsläpp till recipient. Recipienten är först 
Prästabäcken och sen vidare till Stora ån som redan idag är belastad av förorenat dagvatten. 
Miljöförvaltningen anser i likhet med dagvattenutredningen att det är av stor vikt att plats för 
dagvattenhanteringen reserveras i detaljplaneskedet så att föreslagna åtgärder kan genomföras. 
 
Befintlig byggnad inom Pedagogen Park har en planbestämmelse som lyder Minst 25 % av 
taktäckningen ska utformas som vegetationstak. I planhandlingarna står att 
komplementbyggnad ska utformas med vegetationstak. Detta är positivt men dessa tak utgör 
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endast en mindre del av den totala takytan inom planområdet. Även övrig byggnation borde 
kunna förses med vegetationstak och en planbestämmelse om detta bör införas. 
 

Kommentar: Detaljplanen reglerar flertalet bestämmelser som berör dagvatten, 
bland annat genom tre större parkområden (två inom allmän platsmark och en på 
kvartersmark). Planområdet innehåller även tre skolgårdar, varav en är den nya 
förskolan i kvarter 17, som bidrar till förbättrad dagvattenhantering i och med den 
stora andelen infiltrerbara markytor. Detaljplanen ställer även krav på att 
planteringszoner ska finnas längs samtliga gator och på torgytor. Någon specifik 
typ styrs inte i plankartan men förslag ges i planbeskrivningen som t.ex. 
regnträdgårdar, trädplanteringar, gröna tak på komplementbyggnader samt att 
bostadsgårdarna ska som minst bestå av 50 % vegetation eller likvärdigt som 
bidrar till att förbättra infiltration, rening och fördröjning av dagvattnet. 

 
Förorenad mark 
Enligt den översiktliga miljötekniska markundersökningen som genomfördes år 2015 är 
föroreningshalterna i marken låga. För att bebygga marken med bostäder, vård och 
undervisningslokaler bör Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
klaras. Skriftlig anmälan ska inkomma till tillsynsmyndigheten innan schaktarbeten påbörjas. 

 
Kommentar: Noterat, en upplysning införs i plankartan.  

 
13. Skolnämnden (2017-12-14) 
Skolförvaltningen bedömer att fastighet för en ny förskola i detaljplanen placerats in i ett bra 
läge även om önskan att ligga i direkt anslutning till parken inte möjliggjorts. 
 
Förvaltningen konstaterar att utemiljön om ca 33 kvm/barn inte riktigt når 35 kvm/barn som är 
förskolas riktvärde enligt Funktionsprogram för förskola i Mölndals stad, men att närheten till 
Matparken och andra naturliga grönområden gör att det kan bedömas tillräckligt. 
 
Skolförvaltningen bedömer att en utredning med fokus på skolområden och en 
skolorganisationsförändring behöver göras för att möta behovet av grundskola i befintliga 
skolor och planerad ny Västerbergsskola i samband med den större utbyggnaden av bostäder i 
Pedagogen Park. 
 
Förvaltningen bedömer att det är av stor vikt att uppmärksamma behovet av en trygg och säker 
miljö inom planområdet men även angränsande områden för att barn och elever ska kunna 
förflytta sig till och från skola samt andra aktiviteter. 

 
Kommentar: Noterat.  

 
14. Vård- och omsorgsnämnden (2017-12-20) 
Utifrån samrådshandlingarna vill vård- och omsorgsnämnden avge följande yttrande: 
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Vård- och omsorgsnämnden belyser vikten av att minst en bostad med särskild service och ett 
gruppboende (gärna i höghus) bör finnas med i planeringen. I övrigt lämnar remissen ingen 
anledning till yttrande. 
 

Kommentar: Noterat, fortsatt dialog kommer ske mellan 
stadsbyggnadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen  

 
15. Tekniska nämnden (2018-01-30) 
Nedan följer en sammanfattning av tekniska nämndens yttrande. Det fullständiga yttrandet 
finns tillgängligt på stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Gata och Kollektivtrafik 
Bifrostgatan är en viktig länk i staden och framkomligheten för buss, gång och cykel behöver 
förbättras i och med utbyggnad av den nya stadsdelen. En ny busshållplats i mitten av 
planområdet är nödvändig för att klara godkända avstånd mellan bostad och busshållplats. 
Viktigt är också att åtgärder på Bifrostgatan inte hindrar framkomligheten då det fortsatt 
kommer att vara en sekundär huvudväg, vilket innebär att gatan måste fungera som avlastning 
när E6/Söderleden inte är körbara eller då framkomligheten är kraftigt nedsatt. 
  
Vatten 
Nya vattenledningar kommer att behövas i hela detaljplaneområdet. Större interna och externa 
vattenledningar som löper längs Bifrostgatan och öster om Bifrostgatan kommer till viss del 
att behöva flyttas. 
 
Spillvatten 
I norr vid Vetekornsgatan finns idag en spillvattenpumpstation dit stora delar av spillvattnet 
från Pedagogen Park kommer att ledas. Då flera angränsande planer nu också är på gång 
behöver en större översyn göras för att kunna klara det ökande behovet av att ta hand om 
spillvatten i området. Resterande spillvatten som leds söderut kommer att behöva byggas ut i 
samband med genomförande av detaljplanen 
 
Dagvatten 
Dagvattnet i området leds i huvudsak till en större kulvert 1800 mm som ligger längs med 
Bifrostgatan. Den kommer att till viss del behöva flyttas. I planarbetet behöver också dess 
funktion ses över i kombination med lokalt omhändertagande i allmänplats- och kvartersmark. 
 
 
Avfall 
Hantering av avfall skall ske enligt kommunens avfallsplan med källsortering av 
hushållsavfall. Angöring ska vara möjlig för renhållningsfordon i direkt anslutning till 
avfallsrum. 
 
Buller 
Bullerproblematiken mot Bifrostgatan behöver säkras med en genomtänkt placering av 
huskroppar och bullerskydd mot vägen samt att hastigheten hålls låg längs gatan. 
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Vibrationer 
Med hänsyn till tidigare projekt finns erfarenhet av att risk för vibrationsstörningar finns i 
området. Testmätning med farthinder visar att området är känsligt för ojämnheter i slitbana 
och att vibrationsnivåerna ökar om vägbanan inte hålls slät. Det är därför av stor vikt att 
undvika farthinder och ojämna vägbanor för att minimera risken för vibrationer för 
närliggande bebyggelse, både under byggtid men även efteråt, då tunga fordon som 
exempelvis bussar och lastbilar ökar risken för vibrationer. 
 
Ekonomi 
I och med utbyggnation måste hänsyn tas till ökade drift- och underhållskostnader för gator 
och vägar, gång- och cykelvägar och parkytor. 
 

Kommentar: Noterat.  
 
16. Lokalförsörjningsenheten (2017-12-13) 
De kommande åren finns det stort behov av både gruppbostäder (6 lgh, gemensamhets- och 
personalytor) och servicebostäder (10-12 lgh, gemensamhets- och personalytor). Enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har kommuner ett ansvar att förse 
berörd målgrupp med bostad med särskild service. Då båda dessa boendeformer kan inrymmas 
i ett hyreshus bör staden i samband med markanvisning säkra utrymme för dessa 
boendeformer. 
 
När det gäller äldreboendet som är planerad i kvarter 14 så har utemiljöns kvalitéer beskrivits 
men däremot har ytans storlek inte preciserats. Då det i stadens ramprogram uttrycks att ett 
äldreboende bör ha en uteyta på15-20 kvm/boende och gårdsytan i det aktuella kvarteret är 
begränsad så bör utemiljön för det planerade äldreboendet ytterligare utredas. 
 

Kommentar: Noterat. Fortsatt dialog kommer ske mellan 
stadsbyggnadsförvaltningen, lokalförsörjningsenheten och vård- och 
omsorgsförvaltningen för att hitta en lämplig lösning för de kommunala 
servicebehoven gällande utberedning, utformning och innehåll.  

 
17. Mölndal Energi AB, Fjärrvärmenät (daterat 2017-12-12) 
Nedan följer en sammanfattning av de synpunkter som Mölndal Energi framför i sitt yttrande: 
 
• Mölndal Energi är mycket positiva till planen att "stadsdelen kommer att anslutas till 
fjärrvärmenätet" (sid 19 i Planbeskrivningen), och vill särskilt poängtera betydelsen av att 
detta nyttjas året runt. 
• Fjärrkyla från Mölndal Energi är ett miljövänligt komplement för komfortabel 
inomhustemperatur i Pedagogen Park. 
• Elnätsledningslägen och transformatorstationers placeringar skall säkerställas med u-
områden, servitutsavtal eller i vissa fall med ledningsrätt. Detsamma gäller i förekommande 
fall även för fjärrvärme och fjärrkyla. 
• Reservera yta för fristående transformatorstationer. Annars samlokalisera dem med andra 
allmänna utrymmen såsom parkeringshus, avfallsrum etc. 



Datum 2018-08-14 Dnr. PU 32/15 
 26(101) 

  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen    
 

 
 

Kommentar: Noterat. Fortsatt dialog kommer föras mellan 
stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Mölndal Energi för 
lämpliga lokaliseringar av transformatorstationer. Vid behov kommer även u-
områden införas i plankartan för att säkerställa att konfliktsituationer inte uppstår 
mellan byggrätter och nedgrävda ledningar. 

 
18. Näringslivsutskottet (2017-12-14) 
Näringslivsutveckling 
I stadsdelen finns det idag närmare 40 företag som består av kontorsverksamheter, 
restauranger, hörsalar, konferensrum och bank. Utbyggnaden av stadsdelen Pedagogen Park 
kommer både geografiskt och innehållsmässigt att komplettera de redan existerande 
verksamheterna i de relativt nybyggda verksamhetsområdena Stallbacken och Jolen samt i 
nuvarande Pedagogen Park. 
 
Med närhet till Åby Travbana, där det nu byggs mässhall och hotell, kommer området väster 
om Mölndals centrum att bli en tillgång såväl till Mölndals stad som till resten av 
Göteborgsregionen, då det kommer att bli fler människor som både bor och jobbar i 
stadsdelen. Redan existerande service kommer att gynnas av förtätningen, som också kommer 
att bidra till att fler verksamheter etablerar sig i stadsdelen. Utbyggnaden kommer också att 
medverka till att utveckla Mölndal till en mer sammanhållen stad, då området mellan Eklanda, 
Bifrost och Solängen bebyggs. 
 
Vi ser gärna att det tillkommer fler restauranger än vad som finns i dag i stadsdelen, då många 
av de som idag är verksamma i och kring Pedagogen Park skulle uppskatta ett större utbud 
med mer variation på de framtida restaurangerna. De nya verksamheterna bör uppmanas att 
presentera en variation och ett nytänkande när det gäller menyer och utbud 
 
Den planerade utveckling rimmar väl med stadens Vision Mölndal 2022 och då framförallt 
målet - Mölndal förstärker Västsverige genom att skapa mötesplatser och miljöer där 
människor från olika bakgrunder kommer att mötas. 
 
Hållbarhet 
Det finns i programmet en uttalad ambition att stadsdelen ska utformas med höga krav på 
hållbarhet som en del i stadens vision, Vision Mölndal 2022. Vi uppskattar planens ambition 
om att området ska utvecklas med bostäder i olika upplåtelse- och boendeformer med 
varierande utformning gällande höjder, material och innehåll. Dock saknar vi ambitionen att 
använda stadsdelen Pedagogen Park som en testarena för att ta fram nya hållbara lösningar på 
och kring bebyggelsen (grönytor, energiprestanda i byggnader, lokalt omhändertagande av 
dagvatten, gröna tak och väggar, hållbart resande, etc.). Hur kan Pedagogen Park lyfta sig över 
andra områden i miljö- och/eller hållbarhetsaspekter? Här behöver både forskningsresultat och 
nära kontakter med Chalmers och andra forskningstäta verksamheter vara en naturlig del av 
utvecklingen i området. 
 
Då Stadsdelen Pedagogen Park ska ge plats för både bostader och arbetsplatser, är det av 
yttersta vikt att ge utrymme för kreativa miljöer både ute och inne såväl för de som arbetar där 
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som för de boende. Gör det möjligt att skapa workspaceytor/coworking och mötesplatser för 
kreativitet och innovation. 
 
En trivsam, grön, miljö där människor vill verka, vistas och umgås, med ett socialt liv även 
utanför husen och på gatorna är värdefullt ur marknadssynpunkt och har ett affärsmässigt 
värde. Mixen av olika aktörer är viktig. 
 
Vi påpekar att här finns möjlighet för staden att vara modig och söka innovativa lösningar som 
ligger i linje med stadens tre fokusområden: 
• En modig stad med tydlig historia 
• Mölndal förstärker Västsverige 
• En hållbar stad där vi växer och mår bra 
 
Kollektivtrafik 
Eftersom Stadsdelen Pedagogen Park ligger strax utanför Mölndals stadskärna och 
knutpunkten Mölndals station är det av yttersta vikt att det ges ökade möjligheter för hållbart 
resande till och från den nya stadsdelen, såväl med kollektivtrafik som med cykel. Ytterligare 
busshållplatser med förbindelser såväl mot Göteborg, som väster-, öster- och söderut bör 
utvecklas för att underlätta för arbetspendling både in och ut från stadsdelen. 
 
Parkeringar 
För att både den kommunala- och kommersiella servicen, framförallt livsmedelsbutiken, ska 
utvecklas till hållbara verksamheter behövs tillräckligt med parkeringsplatser i nära anslutning 
för såväl kunder som varuleveranser. Det kan vara såväl korttidsparkeringar för att bara hämta 
upp och lämna varor, som parkeringar med längre tid för att hinna inhandla det kunderna 
behöver. Finns inte dessa förutsättningar riskerar verksamheterna att inte bli ekonomiskt 
hållbara. 
 
Omformandet av Bifrostgatan från transportled till stadsgata 
Då det redan i dag kan vara trångt på Bifrostgatan och de angränsande gatorna under 
rusningstrafik, är det av yttersta vikt att dessa planeras på ett genomtänkt sätt då antalet fordon 
enligt planförslaget beräknas att öka ytterligare med den nya bebyggelsen. Att både varor och 
människor kommer fram på utsatt tid är av största vikt för verksamheterna. 
 
Vi ser fram emot den framtida utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park och tror att den 
kommer att gynna näringslivet och medarbetarna både i Mölndals stad och i 
Göteborgsregionen. 
 
Kommentar: Noterat. 
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SAKÄGARE 
 
19. Fastighetsägare 1 (daterat 2017-11-26) 
Information: Personen har inkommet med två yttranden som är sammanslagna nedan. 
 
Jag bor på Kakelösagatan har flyttat till Mölndal i januari 2013 och har hittat ett 
smultronställe, trodde vi. 
 
Nu fick vi reda på att det skall byggas ut i Pedagogenområdet. Den gräsplätt som finns utanför 
vårt område skall bebyggas. Nu är det så att vi sitter och tar igen oss i nedgående solen på 
somrarna på altanen och det tar ni ifrån oss totalt genom att uppföra 4 våningshus strax utanför 
vår tomt. Vi vill naturligtvis ha fritt område utanför vårt hus, vill inte någon bebyggelse på 
gräsmattan, det räcker med 5-6-8 våningshus ni planerar vid sidan av Pedagogen. Det kommer 
att plåga oss ett par år av bygglarm, med allt vad det innebär. Jag och min hustru protesterar 
kraftig mot dessa planer. Om ni nödvändigvist måste bygga på nämnda gräsmattan, bygg 
högst tvåvånigshus där, men inte högre. Vi är medvetna om att det behövs mera bostäder, men 
det finns massvis med mark runt omkring, varför skall det byggas här? Jag kan inte komma 
från tanken att hos kommunen finns några vars fingrar kliar för att bebygga vart ända 
kvadratmeter de hittar. 
 
Man försämrar utsikten, och tar bort solljuset från oss, genom att uppföra mellan två- och 
fyravånings hus utanför vår tomt. Vi protesterar emot bestämd! Om man måste uppföra 
bostäder, för kommande behov, varför inte bygga på platser som ligger en bit utanför staden, 
där finns gott om lediga tomter, och varför bygga tätt intill varandra. Man skövlar träd och 
buskar, som vi alla behöver, kanske planterar en tredjedel av det som har varit. Jag vill gärna 
höra av planerarna vidare vad dom beslutar i ärendet. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Solstudier”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Bebyggelse öster om Bifrostgatan” och ”Störningar under 
byggtiden” på sidan 86.    

 
20. Fastighetsägare 2 (daterat 2017-11-29) 
Följande har jag synpunkter på och vill ha vidare utredning och svar på: 
 
• Fastighetsvärdet för drabbade husägare. Risken är stor att värdet minskar. 
• Beroende på höjd på de nybyggda husen kommer det att bli solskugga. 
• Med endast få meter från befintliga tomgränser kommer det att bli insyn på tidigare 
skyddade trädgårdar och uteplatser. 
• Varför planerar man överhuvudtaget att bygga på Solängssidan av Bifrostgatan. 
• Utöver detta kommer många tankar om störningar under byggtiden, som t.ex. buller och 
vibrationer med sättningsrisk. 
• Hur kan man bygga in en trafikerad genomfartsled, som Bifrostgatan är, i ett nytt 
bostadsområde. Denna är en trafikerad gata som vid problem på lederna runt om är en genväg. 
Hur tänker man här? 
 

Kommentar: För övriga synpunkter, se samlat svar under rubrikerna ”Solstudier”, 
”Volym på ny bebyggelse”, ”Bebyggelse öster om Bifrostgatan”, ”Störningar 
under byggtiden”, ”Oro för värdeminskning” och ”Trafik och buller från 
Bifrostgatan” på sidan 86. 
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21. Fastighetsägare 3 (daterat 2017-12-05) 
Som fastighetsägare till ett kedjehus på Kakelösagatan vill jag framföra ett antal synpunkter 
inför kommande byggnation av "Stadsdelen Pedagogen Park". 
 
Jag vill framföra min oro över att det byggs "upp till två våningar" garage bakom mitt och 
mina grannars hus. Min oro fångad i synpunkter nedan: 
 
• Sättningar - Baserat på att vi har kedjehus, tomt med sluttning och lerområde är risken 
överhängande för sättningar i våra hus. Området är dessutom väldigt sankt. 
• Byggbuller - Oväsen under byggperioden kommer väldigt nära och blir störande. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Störningar under byggtiden” på sidan 
85. 

 
• Avgaser - Parkeringsgarage fylls av bilar som släpper ut avgaser vilket kommer att göra att 
vår närmiljö får ta emot en massa extra utsläpp. 
 

Kommentar: Det finns flera tekniska lösningar som innebär att luftmiljön för 
befintliga bostäder inte försämras. Ett åtgärdsalternativ kan vara att placera 
luftventiler från parkeringsanläggningen mot Bifrostgatan istället för mot Solängen. 
På så vis ökar inte avgasutsläpp mot befintliga bostäder längs Kakelösagatan och 
Lammevallsgatan.  

 
• Ljudnivå - Trafikbuller - Parkeringsgarage medför störande trafik dygnet runt. Jag förknippar 
det även med en otrygg miljö där många människor rör sig. Ökad trafikering på Bifrostgatan 
ger högre ljudnivå. 
 

Kommentar: Framtagen bullerutredning visar att en parkeringsanläggning på den 
östra sidan av Bifrostgatan ger en positiv effekt gällande buller för befintliga 
bostäder i Solängen då både den ekvivalenta och maximala bullernivån blir lägre 
än vad fallet är idag, oavsett om parkeringsanläggningen uppförs i en eller två 
våningar.  

 
• Insyn - Beroende på vilken lösning som väljs. Jag skulle vilja att parkeringshusen blir så 
skymda som möjligt från vårt håll, även baserat på punkterna ovan. 
 

Kommentar: Gestaltningen av parkeringsanläggningen är väldigt viktig där hänsyn 
ska visas till angränsande bostäder. Byggs parkeringsanläggningen i en våning kan 
den exempelvis integreras i befintlig vall och byggs parkeringsanläggningen i två 
plan kan exempelvis fönstersättning och avskärmande åtgärder skapas samt som 
minskar risken för insyn samt gröna inslag som exempelvis gröna väggar, träd och 
buskar uppföras.    

 
Att föredra är att ha garagen nedan mark i anslutning till de nya husen där ni ändå kommer att 
gräva. Alternativ två skulle vara envåningsgarage som ej är synligt från bostadsområdet samt 
att hänsyn tas till punkterna ovan samt att det garanteras att vi inte får några sättningar i våra 
hus. 
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Kommentar: Parkeringsstrategin för området är bland annat att samla parkeringen 
på strategiska ställen och inte möjliggöra för parkeringsgarage under varje 
bostadskvarter då detta antas skapa ökade trafikmängder. Den exakta utformningen 
av en eventuell parkeringsanläggning öster om Bifrostgatan behöver studeras 
vidare.   

 
Synpunkter angående de 6-våningshus som planeras byggas utefter Bifrostgatan: 
 
• Kvällssol - enligt era beräkningar försvinner vår kvällssol strax efter 18, dvs. ingen kvällssol 
kvar. Det väller in en kompakt skugga framåt eftermiddag/kväll. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Solstudier” på sidan 86.    
 
• Insyn - Höga hus som ser ner på våra små hus. Insynen det medför känns inte trevlig och jag 
önskar även därför att ni bygger lägre. 
• Antal våningar - Även om antalet våningar minskat är det fortfarande generellt för höga hus i 
min mening och det leder till problematiken i punkterna ovan. Jag har inget emot att ni bygger 
men det bör vara färre våningsplan. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Volym på ny bebyggelse” på sidan 86.    
 
• Trafik - Ni bygger ett stort antal nya boenden vilket leder till ökad trafik (buller, avgaser) på 
Bifrostgatan vilket blir negativt för oss som bor nästgårds. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Trafik och buller från Bifrostgatan” 
på sidan 86.    

 
22. Lindhaga samfällighet (daterat 2017-12-07) 
Lindhaga Samfällighetsförening har tidigare lämnat synpunkter på planförslaget för 
Stadsdelen Pedagogen Park. Vi noterar med tillfredsställse att hushöjderna närmast vårt 
område har reducerats till 2-3 våningar i form av en lägre radhusbebyggelse (kvarter 16 och 
18.) 
 
Inom kvarter 17 föreslås en kommunal förskola i två våningar att placeras. Förskolan 
omgärdas av radhusbebyggelse i norr och söder. Möjlighet för korttidsparkering för lämning 
och hämtning av barn förutsätts finnas på angränsande gator. 
 
Trafik och parkering 
"Angränsande gator" torde betyda Stubbåkersgatan och Rågkornsgatan. Trafik och parkering 
på dessa gator kommer att ge betydande besvär i form av buller och avgaser och störa de 
närliggande husen inom Lindhagaområdet. Vi har tidigare lämnat följande synpunkter på 
riskerna för parkeringsproblem inom och i närheten av vårt område: 
"Parkeringen i området Pedagogen Park kommer att anordnas i parkeringsgarage, parkeringshus och 
som markparkering. Vi tror att merparten av dessa parkeringar kommer att vara avgiftsbelagda och att 
många lägenhetsinnehavare i det nya området då kommer att utnyttja någon av våra fem privata 
parkeringsytor. Vi har redan nu stora problem med att parkeringarna utnyttjas av boende i 
Bifrostområdet eller av andra som långtids parkerar hos oss. Vi har tvingats lägga ut stora stenar på 
gräsmattorna närmast Bifrostområdet för att förhindra parkering där." 
 
I Programsamrådsredogörelsen har stadsbyggnadsförvaltningen kommenterat våra synpunkter på 
följande sätt: 
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Samfälligheten har möjlighet att sätta upp skyltar om " Privat parkering" inom parkeringsområdena. 
 
Vi som bor i Lindhagaområdet vet att det på varje parkeringsplats finns 3-4  skyltar med texten " Privat 
Parkering ". Dessa skyltar har suttit på plats i ca 40 år. Effekten av skyltarna på en del som bor i 
närheten av vårt område är inte så stor. 
 
Vi vill än en gång betona att parkeringsmöjligheterna i den nya stadsdelen måste vara så 
generösa att vi inte ytterligare belastas av bilister som inte har rätt att parkera på våra 
parkeringsplatser. 

 
Kommentar: Noterat. Staden är inte ansvarig att reglera parkering inom 
kvartersmark utan det görs av respektive fastighetsägare. 

 
Den trafik som alstras när barnen i förskolan skall lämnas och hämtas riskerar att ytterligare 
försämra trafik- och parkeringsproblemen i vårt område. Att Mölndals Stad har en vision om 
att resor med cykel och kollektivtrafik skall öka känns inte helt tryggt och prognosen (+30%) 
för trafikmängden på Stubbåkersgatan som bygger på denna vision är en riskfaktor för boende 
i vårt område. Mölndals stad utgår också ifrån att många boende skall lämna bilen under 
dagen. 
 
Planområdet syftar att innefatta huvudsakligen kontor och bostäder men till viss del även 
handel, förskola och äldreboende. Enligt Trafikutredningen kommer boende och verksamma 
huvudsakligen att använda parkeringsplatserna under olika tidsperiod, vilket i så fall skulle 
innebära att parkeringsplatserna skulle kunna samnyttjas.  Parkeringarna i området planeras 
vara tillgängliga för områdets samtliga boende, verksamma, kunder mm. 
 
Vår erfarenhet av en dimensionering av antalet parkeringsplatser som bygger på tanken om 
samnyttjande är inte positiv. Tron på samnyttjande brukar leda till att bilisterna cirkulerar för 
att så småningom möjligen hitta en parkeringsplats. 
 
I planerna ingår även ett eller flera parkeringsgarage på kommunens mark. 
 
Alternativ 1 är att bygga ett parkeringsgarage under förskolegården (kvarter 17) och 
intilliggande småhus (kvarter 16 och 18) samt angränsande tvärstråk. 
Alternativ 2 är att bygga ett parkeringsgarage under del av parken, småhusen i kvarter 16 samt 
del av förskolegården. 
 
Vi anser att trafik- och parkeringsproblemen bör utredas ytterligare och att tillfarten till 
förskolan om möjligt bör lösas på annat sätt. Vi vill att P-husen placeras så att de inte kan nås 
från Stubbåkersgatan. 
 

Kommentar: Parkeringsmöjligheter för de som lämnar sina barn på förskolan med 
bilen som färdmedel hänvisas till tvärstråkens korttidsparkeringar som skapas inom 
Stadsdelen Pedagogen Park. 

 
Det är viktigt att sprida ut trafikrörelserna och inte koncentrera all biltrafik till 
Bifrostgatan. Angöring till parkeringsanläggningar i områdets västra del, längs 
Stubbåkersgatan, kommer därför med stor sannolikhet ske från Stubbåkersgatan då 
den ökade trafikmängden anses bli marginell. 
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För att undvika att bilar cirkulerar i letandet efter en ledig parkeringsplats kommer 
ett omfattande parkeringssystem med digital skyltning skapas som innefattar all 
parkering i stadsdelen Pedagogen Park. På så vis kan antalet trafikrörelser 
reduceras. 

 
 
 
Risker för sättningsskador 
Lindhagaområdet består av 174 bostadsfastigheter och en omfattande 
gemensamhetsanläggning i form av en samfällighet. För driften av samfälligheten svarar en 
samfällighetsförening. I samfälligheten ingår bl.a. följande: 
a) Garagelängor och parkeringsområden bestående av 19 garage längor, asfalterade 
biluppställningsplatser, övriga asfalterade för bittrafik tillåtna - ytor inom kvartersmark 
b) Ledningar för kallvatten och spillvatten 
c) Dagvatten- och dräneringsledningar inom kvartersmark 
d) Gångvägar, grönområden och lekytor 
f) Ytterbelysning, inom parkeringsgårdar, gångvägar, grönområden och lekytor med 
tillhörande stolpbelysningar, kablar och dylikt. 
 
Vid samrådsmötet gavs löften om att närliggande hus inom Lindhagaområdet skall besiktigas 
före byggstart. Vi anser att även en statusbeskrivning/besiktning av allt som ingår i 
samfälligheten behöver göras. Vi anser att markförhållandena med minst 40 meter lera inom 
kvarteret Växthuset 1-2 kan komma att ge skador inte bara på husen i vårt område utan även 
på ledningar för vatten och el inom Lindhaga Samfällighet. 
 
I detaljplaneförslaget sägs följande: 
"Ett kontrollprogram för omgivningspåverkan, såsom markvibrationer, markdeformationer och buller 
inom planområdet föreslås upprättas. Kontrollprogrammet kan med fördel tas fram gemensamt för hela 
planområdets exploatering. Kontrollprogrammet ska hantera frågor rörande markvibrationer och 
buller och eventuella skador med anledning av utförda arbeten inom planområdet. Kontrollprogrammet 
beskriver vad som skall kontrolleras och vilka krav, riktvärden och gränsvärden, som skall gälla för att 
säkerställa att inga skadliga markrörelser, markvibrationer och buller uppkommer i samband med 
exploateringsarbetena." 
 
Det är synnerligen angeläget att detta kontrollprogram även omfattar Lindhagaområdets hus 
och ledningssystem. 
 
Norr om Bifrostområdet går en bäck ner i en kulvert som mynnar i en öppen bäckfåra vid 
Kapp-Ahl. Kulvertinloppet har vid tre tillfällen under den senaste 20-årsperioden inte kunnat 
svälja ovanligt stora regnmängder och vattnet har runnit ner i vårt område och ställt till stora 
skador på hus och förråd. Kommunen har nekat att ta något som helst ansvar för de skador 
som uppstått, men har efter den senaste och största översvämningen förbättrat inloppsgallren. 
 
Vi befarar att kommunen på samma sätt frånsäger sig ansvar för skador på hus och 
ledningssystem som kan uppstå inom vårt område vid byggnation inom området Pedagogen 
Park. 
 

Kommentar: Ett kontrollprogram för omgivningspåverkan kommer beröra samtliga 
närliggande fastigheter. 

 
Bifrostgatan (Stadsgatan) 
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Framkomligheten på Bifrostgatan får enligt Trafikverket inte försämras då gatan har 
funktionen som sekundärled dit trafik från E6/E20 ned mot Söderleden leds om vid 
trafikolyckor eller stora trafikstörningar. Samtidigt har staden en vision att utveckla 
Bifrostgatan från transportled till stadsgata för att möjliggöra för en bättre boendemiljö och ett 
mer inbjudande gaturum. Föreslagna åtgärder för att skapa en stadsgata är bland annat att 
sänka hastigheten till 40 km/h, skapa planteringar, kantparkeringar och förbättrade gång- och 
cykelvägar längs gatan. 
 
För att undvika risk för vibrationer i befintliga och nya bostäder sägs det i detaljplaneförslaget 
att "det av stor vikt att Bifrostgatans vägbana hålls plan och att inga ojämnheter i marken som till 
exempel farthinder i form av gupp anordnas. Ojämnheter i marken visar på betydligt högre risk för 
vibrationer än om marken/vägbanan hålls jämn. Detta är enförutsättning under byggskedet som efter 
att Stadsdelen Pedagogen Park är utbyggt. " 
 
Vi ifrågasätter mot denna bakgrund om det befintliga farthindret på Stubbåkersgatan och i 
korsningen Axgatan/Stubbåkersgatan kan skapa skadliga vibrationer, speciellt under den långa 
byggperioden som rimligen alstrar tung lastbilstrafik. 
 

Kommentar: Noterat, eventuell påverkan gällande vibrationer kommer att utredas 
även för Stubbåkersgatan under planprocessens gång. 

 
Antal våningar i det blivande området 
Vi har inledningsvis med tillfredsställse noterat att bebyggelsen närmast Lindhagaområdet inte 
planeras bli högre än 2-3 våningar. Det vore en fördel om husen kvarteren 13-15 inte byggs 
högre än befintliga hus i Bifrostområdet. 
 
Kvarter 2 tillåts enligt planförslaget få en högre bebyggelse i åtta våningar för att "samspela 
med bebyggelsevolymerna i verksamhetsområdet Jolen. I Jolenområdet är fastighetshöjderna 
inte mer än ca 10 meter men ett åttavåningshus är troligen minst 25 meter högt. 
Bebyggelsevolymerna, frånsett Kapp-Ahls lagerbyggnader, är heller inte särskilt stora. 
 
I en detaljplan för området öster om Jolen (Dnr 135/1999) sägs att "för större delen av dalgången 
(Fässbergsdalen) är tillåten byggnadshöjd 8 meter. För begränsade delar inom de olika fastigheterna 
tillåts mellan 11-14 meter byggnadshöjd." 
 
Under rubriken "Gestaltning" i samma antagandehandling sägs följande: 
"Utefter Bifrostgatan medges en byggnadshöjd om 17 meter. I områdets nordvästra del, närmast 
Fässbergs by medges en byggnadshöjd om 8 meter. För samtliga de/områden gäller att totalhöjden får 
överstiga byggnadshöjden med högst 3 meter." 
 
Det är möjligt att det finns nyare detaljplaner än vad vi har kunnat finna, men åttavåningshus 
är inte i harmoni med övrig bebyggelse i Fässbergsdalen och måste vara störande för 
låghusbebyggelsen i Solängen och för de kulturhistoriska värdena i Fässbergs by. 
 

Kommentar: Att pröva en högre bebyggelse i upp till åtta våningar i kvarter 2 och 4 
är ett gemensamt ställningstagande från fastighetsägaren och 
stadsbyggnadsförvaltningen som anses vara möjligt då påverkan på angränsande 
bostadsbebyggelse anses vara liten, dels för att avstånden till bostadsbebyggelsen 
är längre (minst 110 meter) än i övriga planområdet men även för att det angränsar 
till mer storskaliga byggnadsvolymer.  

 
Vi noterade vid samrådsmötet att solstudierna gav felaktig information och skall göras om. 
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Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Solstudier” på sidan 86.    
 
 
Sammanfattning 
• Vi anser att beräkningarna av trafikflödet på Stubbåkersgatan är för optimistsiska och att 
behovet av parkeringsplatser inom området Pedagogen park är för lågt beräknade. 
• Antalet korttidsparkeringar vid förskolan bör utökas. Förhoppningen om att föräldrar skall 
förmås lämna barn per cykel eller till fots är överdrivna. 
• Vi vill att P-husens tillfarter planeras så att de inte kan nås från Stubbåkersgatan. 
• Vi vill att kontrollprogrammet för markvibrationer och sättningsskador även omfattar husen i 
Lindhaga och samfällighetens ledningssystem. 
• Vi vill att kommunen överväger andra farthinder på Axgatan och Stubbåkersgatan än de 
gupp som nu finns. 
• Vi vill att byggnadshöjderna generellt begränsas för att undvika olägenheter för närboende 
både i Lindhaga- och Solängenområdet. 
 
De synpunkter som framförs här har godkänts av styrelsen i Lindhaga samfällighetsförening 
vid styrelsemöte den 7 december 2017. 
 

Kommentar: Noterat, se svaren under respektive rubrik ovan. 
 
23. Bostadsrättsföreningen Solängen (daterat 2017-12-07) 
Styrelsen i bostadsrättföreningen Solängen (Lammevallsgatan 11A-11S) har tagit del av det 
material som är publicerat angående planer på bebyggelse i Pedagogen park och vi har 
fokuserat på den del som finns i angränsning till oss i Solängen (andra sidan Bifrostgatan). Vi 
har deltagit både på planprogram- och samrådsmötet den 5 oktober 2016 samt mötet 29 
november 2017 på kommunhuset i Mölndal. 
 
Som vi tidigare skrivit om i vårt förra brev till er så är Solängen ett villa- och radhusområde 
som präglas av trädgårdar och lekplatser där familjer lever, umgås och aktivt lever. Vi anser 
det viktigt att det bevaras då det för många var en viktig del av valet när man införskaffade sin 
bostad. De förslag som visats upp hittills inverkar menligt på den bilden och förändrar 
områdesbilden på ett negativt sätt då de placerats och "klämts in" på ett onaturligt sätt. Det är 
viktigt att känslan av villaområde bevaras så familjer fortsättningsvis kan använda sina 
uteplatser utan kraftig insyn eller skugga från byggnader som kommer alltför nära befintliga 
fastigheter. 
 
Vår bedömning är även fortsättningsvis att det bästa vore att inrikta sig på området Pedagogen 
park och i minsta möjliga mån förändra det redan attraktiva området Solängen, detta för att 
inte bara få nöjda invånare i Solängen utan även att bevara och stärka Mölndals kommuns 
anseende. Det vore olyckligt om Mölndals kommun skulle betraktas som en kommun som 
enbart försöker exploatera ohämmat. Det händer mycket positivt nu med bl.a. Mölndals 
centrum och Pedagogen Park, vi anser att en försiktighet och hänsyn måste tas till de befintliga 
invånarna och bostadsinnehavarna. 
 
Parkeringsgarage öster om Bifrostgatan 
Ni har olika idéer varav en innefattar ett garage på öster sida om Bifrostgatan. Vi kan se att ni i 
det förslaget har flyttat ett eventuellt parkeringsgarage något ifrån våra radhus, det är en 
positiv förändring. Vi vill fortfarande påtala att vi anser att det bästa vore att behålla vallen 
mot Bifrostgatan och även de träd som finns där idag, kanske t.o.m. plantera fler träd för att 
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minska både insyn från nya bostäder på andra sidan leden samt minska trafikbuller. Också ur 
perspektivet att Bifrostgatan är och kommer att vara en högt trafikerad gata är olämpligt att 
placera ett garage som ökar gångtrafikanternas korsningar av gatan. 
 

Kommentar: Om en parkeringsanläggning byggs öster om Bifrostgatan är det av 
stor vikt att det gestaltas väl mot befintliga bostäder. Delar av vallen kan möjligen 
bevaras eller eventuellt integreras i föreslagen parkeringsanläggning.  Det finns 
även möjlighet att skapa nya gröna strukturer genom att plantera träd och buskar 
som även minskar risken för insyn. Om parkeringsgaraget uppförs så kommer 
bullersituationen bli bättre för befintliga bostäder i Solängen då det fungerar som 
bullerskydd mot Bifrostgatan. Staden kommer studera hur många övergångsställen 
som anses vara lämpliga över Bifrostgatan för säkra övergångar samtidigt som 
trafiken på Bifrostgatan inte drabbas avsevärt.  

 
Insyn, tankar på en park utanför uteplatser 
Vi reagerar kraftigt emot de eventuella tankarna på att lägga en allmän park i direkt anslutning 
till våra uteplatser som i dagsläget ligger lugnt till vilket innebär en stor förändring. Vi har inte 
uppfattat att detta över huvud taget tidigare varit uppe i planerna. Avses att behålla den mark 
som finns nu i nuvarande form så vore det ett alternativ som tilltalar oss. 
 

Kommentar: Marken mellan brf Solängen och Bifrostgatan är i gällande 
detaljplaner, antagna 1978 och 2003, planlagt som allmänplats PARK. Under 
samrådstiden för Planprogrammet för Stadsdelen Pedagogen Park (22/9-19/10 
2016) inkom flera synpunkter om att bevara och utveckla den gröna ytan mellan 
Solängen och Bifrostgatan. Synpunkterna inarbetades i den slutgiltiga handlingen 
för Planprogrammet som godkändes av kommunfullmäktige den 22 mars 2017 och 
har sedan inarbetats i förslaget till detaljplan. Stadsbyggnadsförvaltningen menar 
att aktuell grönyta med fördel kan utvecklas till ett varierande parkstråk med 
blandat innehåll samtidigt som hänsyn behöver tas till angränsande fastigheter.    

 
Solstudien - Höjd på husen 
Vi har studerat solstudien som ni har gjort och vi instämmer inte med den. T.ex. så upplever 
inte vi att vi dagsläget har skugga på midsommarafton klockan 20 som den vill påvisa. 
Därmed kommer förslaget att ha förhållandevis höga hus nära Bifrostgatan på andra sidan från 
oss vara olämpligt. Vi anser att i gatans direkta närhet är det max 3 våningar som är lämpligt, 
detta då takens utformning påtalar att det effektivt motsvarar minst ett 4-vånings hus med platt 
tak. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Solstudier” samt ” Volym på ny 
bebyggelse” från sidan 86. 

 
Buller och trafik 
Vi är bekymrade över hur er bullerstudie påvisar ökat trafikbuller och menar att något behöver 
aktivt behöver göras för att hantera detta. Framför allt lågfrekvent buller är svårt att skärma av. 
 

Kommentar: Bullerutredningen har reviderats till granskningsskedet där även 
bullerskydd är medräknat. Gällande den föreslagna parkeringsanläggningen öster 
om Bifrostgatan fanns det i samrådsförslaget öppningar mellan byggnadskropparna 
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som nu har täppts igen. Detta leder till att bullernivåerna för befintliga bostöder 
längs Kakelösagatan/Lammevallsgatan blir lägre, oavsett om 
parkeringsanläggningen uppförs i en eller två våningar. 

 
Vid behov kommer bullerdämpande åtgärder (bullerskydd, vall med mera) att 
skapas/anläggas där det behövs för att inte försämra situationen för befintliga 
bostäder.  
 

 
 
 
Bifrostgatan 
Planen på att bredda Bifrostgatan med gång och cykeltrafik samt ett bussfält i mitten är något 
som vi tycker ser bra ut. Vi kan tänka oss att det gärna får kombineras med ett bullerplank 
längs med vallen, som vi vill ha kvar, för att hantera ljudbuller. 
 
Vi kan kommentera att på mötet ville ni jämföra Bifrostgatan med Linnégatan i Göteborg. I 
den trafikstudie som ni har gjort påvisar ni ett trafikflöde om 14 300 fordon per dygn som 
framtida prognos. Linnégatan hade 2016 ett trafikflöde om 10 900 per dygn. Bifrostgatan 
kommer alltså ha ett trafikflöde som är 30 % högre samt en ökande trend. Linnégatan har en 
minskande trend. 
 

 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Trafik och buller från Bifrostgatan” 
på sidan 91. 

 
Vi befarar att även ert senaste förslag kan innebära en kraftig värdeminskning på våra bostäder 
om man inte är ännu mer varsam med hur planeringen blir. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Oro för värdeminskning” på sidan 96. 
 
Avslutningsvis så vill vi framföra att vi inte är motståndare till exploateringen av Pedagogen 
Park, vi tror att det kan bli bra som helhet men vi vill också bevara det som redan finns i 
Solängen så att det fortsättningsvis är en lika attraktiv stadsdel i Mölndal. 
 

Kommentar: Noterat. 
 
24. Fastighetsägare 6 (daterat 2017-12-08) 
Jag bor i BRF Solängen Lammevallsgatan 11 S. När jag besökte mötet i Stadshuset framkom 
delvis nya saker som t.ex. ökat buller från Bifrostleden, från början sa man att trafiken skulle 
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bli mindre, sedan har det tillkommit en park utanför våra uteplatser, vad är tanken bakom 
detta? 
 
Vad gäller solstudien stämmer den inte med verkligheten. Om det planeras sexvåningshus 
väster om Bifrostgatan med tillkommande snedtak försvinner kvällssolen helt. Jag tycker man 
måste sänka husen till max 4 vån. Utefter Bifrostgatan på västra sidan står ett antal höga träd 
vilka är en bra måttstock på vad som kommer att hända med kvällssolen vid för hög 
bebyggelse. 
 
Garagelängan öster om Bifrostleden antar jag kommer att utredas ytterligare. Den kommer att 
påverka oss boende mycket negativt om den kommer till. 
 
Som jag ser det blir nuvarande förslag enbart försämringar för oss i BRF Solängen. Med några 
få förändringar som inte egentligen är så betydande för helheten i projektet så blir det säkert en 
bra situation för alla. 
 
Om kommunen tar hänsyn till tankar från boende i närområdet kan Pedagogen park säkert bli 
en stadsdel där alla kommer att bli nöjda. Man får inte ta hänsyn till att byggherren vill ha 
höga hus vilket ger inkomster. Kommunen MÅSTE ta hänsyn till oss som bor runt omkring. 
 
Det finns också planerat gång- och cykelstråk på var sida om vår förening, jag kan inte förstå 
tanken. Folk kommer att gå några meter förbi våra uteplatser. 
 

Kommentar: Staden avser att skapa flera alternativa vägar för fotgängare och 
cyklister mellan Solängen och stadsdelen Pedagogen Park för att minska 
barriäreffekten områdena emellan samt för att skapa gena vägar för cyklister och 
fotgängare mellan områdena. Staden äger tre smala markremsor mellan 
Bifrostgatan och Kakelösagatan/Lammevallsgatan som pekats ut som lämpliga 
kopplingspunkter där stadens befintliga markområden därmed används istället för 
att staden behöver lösa in mark från privata fastighetsägare. En av dem är den 
redan befintliga gång- och cykelbanan vid befintlig cirkulationsplats och de andra 
två är de som föreslås bli nya kopplingar i planförslaget. De föreslagna lägena för 
gång- och cykelbanorna ligger även i linje med önskade kopplingspunkter mellan 
gatorna som minskar avstånden mellan Solängen och stadsdelen Pedagogen Park. 

 
För övriga synpunkter, se samlat svar under rubriken ”Solstudier”, ”Trafik och 
buller från Bifrostgatan” och ”Volym på ny bebyggelse” från sidan 86. 

 
25. Fastighetsägare 7 (daterat 2017-12-10) 
På ett av de första informationsmötena om nya Pedagogen Park ställdes frågan om det skulle 
byggas något öster om Bifrostvägen, svaret var NEJ och vi som bor på Kakelösagatan kunde 
andas ut "man bygger på västra sidan av Bifrostgatan". Den mindre gräsplätten öster om 
Bifrostgatan är (var?) pricktomt därför att området planerades vara öppet & luftigt enligt 
ursprunglig uppförande, vidare är marken väldigt sank och det finns en geoteknisk 
undersökning från 60- talet som visar på dålig bärighet. Detta är kommunens mark och 
kommunen borde därför lyssna på oss boende och skrota planerna på att bebygga östra sidan 
av Bifrostgatan. Så tänk om och bygg inte öster om Bifrostgatan! 
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Solängens villaområde är ett "lågt" område med en- & tvåplans hus. Jolens industriområde har 
inget över 2 våningar, likaså befintliga byggnader vid Pedagogen Park. Hur i hela friden kan 
man då planera för så högt som 8 våningar??Att bygga höga byggnader mitt ibland låga 
områden ger ingen harmoni i en helhetssyn. Sänk dessa planerade hus 8 våningar till 4-5 
vånings hus! 
 
Alla skall trivas i Mölndal säger ni - då hoppas jag verkligen att ni lyssnar på oss som redan 
bor i området! Varför skall ni bygga så högt? Förstöra vårt dagliga ljusinsläpp och våra 
eftermiddagar/kvällar med mindre soltimmar till våra altaner och uteplatser, vi har ingen 
takterrass att ta oss upp på. För att inte tala om insynen om man 40-talet meter från sin 
tomtgräns får 3-4 våningshus. Återigen bygg inte öster om Bifrostgatan! Planerar ni ändå att 
bygga där, gör inte husen högre än 2 våningar! 
 
Höga byggnader och tätare bebyggelse ger mindre soltimmar under vår & höst, vilket gör att 
gräsmattorna i våra trädgårdar inte kommer kunna torka upp ordentligt efter regniga dagar. 
Markerna är redan idag väldigt våta. 
 
Vidare förstår jag inte heller hur ni planerar kring Bifrostgatan? Vid trafikolyckor på E6 och 
Söderleden försöker bilister hitta andra vägar och Bifrostgatan är en sådan lösning för många 
dagliga pendlare. 
 
Parkeringar på östra sidan för bostäderna på västra sidan - då krävs det enligt Er, fler 
övergångar över Bifrostgatan vilket kommer att öka risken för olyckor. Ökad trafik och lägre 
hastigheter ökar utsläppen och buller för oss boende. Utred detta ordentligt innan allt drar 
igång, det är inget som kan lösas i efterhand. 
 
Pålning i området lär påverka befintliga byggnader (sprickor i väggar och fasader). Vi har 
redan känt av när det pålas vid Jolens industri område och nu senaste året vid Stallbacken.  
Vad blir era åtgärder för våra befintliga byggnader? 
  

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Solstudier”, ”Trafik och buller från 
Bifrostgatan”, ”Bebyggelse öster om Bifrostgatan”, ”Volym på ny bebyggelse”, 
”Störningar under byggtiden” och ”Dagvattenproblematik öster om Bifrostgatan” 
på sidan 86. 

 
26. Fastighetsägare 8 (daterat 2017-12-11) 
Solängens villaområde är ett "lågt" område med en- & tvåplans hus. Jolens industriområde har 
inga hus högre än 2 våningar, likaså befintliga byggnader vid Pedagogen Park. Hur kan ni då 
planera för så högt som 8 våningar?? Att bygga höga byggnader mitt ibland låga områden ger 
ingen harmoni i en helhetssyn. Sänk dessa planerade hus om 8 våningar till max 2-vånings 
hus! 
 
Alla skall trivas i Mölndal säger ni, och då hoppas vi verkligen att ni lyssnar på oss som redan 
bor i området! Varför skall ni bygga så högt? Ni förstör områdets angränsande hus dagliga 
ljusinsläpp och reducerar antalet soltimmar på altaner och uteplatser. Här i området finns inga 
takterasser att ta sig upp på. 
 
Höga byggnader och tätare bebyggelse ger mindre soltimmar under vår och höst, vilket gör att 
gräsmattorna i angränsande trädgårdar inte kommer kunna torka upp ordentligt efter regniga 
dagar. 
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Kommer Bifrostgatan att klara all trafik som det innebär när en ny stadsdel växer fram? Vid 
trafikolyckor på E6 och Söderleden försöker bilister hitta andra vägar och Bifrostgatan är en 
sådan lösning för många dagliga pendlare. Ni planerar dessutom parkeringar på östra sidan för 
bostäderna på västra sidan. Då krävs det enligt er fler övergångar över Bifrostgatan vilket 
kommer att öka risken för olyckor. Ökad trafik och lägre hastigheter ökar utsläppen och buller 
för oss boende. Utred detta ordentligt innan bygget påbörjas, det ska inte lösas i efterhand. 
 
Pålning i området lär påverka befintliga byggnader (sprickor i väggar och fasader). Vi har 
tydligt märkt av det senaste årets utbyggnad av Stallbacken. Vad blir era åtgärder för 
befintliga byggnader? 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Solstudier”, ”Trafik och buller från 
Bifrostgatan”, ”Bebyggelse öster om Bifrostgatan”, ”Volym på ny bebyggelse”, 
”Störningar under byggtiden” och ”Dagvattenproblematik öster om Bifrostgatan” 
på sidan 86. 
. 

27. Fastighetsägare 9 (daterat 2017-12-12) 
Efter att ha tagit del av Planförslaget för Pedagogen Park, såväl skriftligt som muntligt, vill vi 
anföra nedanstående synpunkter och önskemål: 
 

• sänka vissa byggnationer från fyra till tvåvåningshus för att möjliggöra ljusinsläpp och 
upptorkning av sanka gräsmattor 

 
• att uppföra bullerplank utmed alla tomtgränser mellan Frejagatan och Frölundagatan. 

Området är så vattensjukt att inga häckplantor kan överleva och önskvärt vore att få 
ett ljud - och avgasdämpande staket liknande t.ex. det i Toltorpsdalen 

 
Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Solstudier”, ”Volym på ny bebyggelse” och 
”Dagvattenproblematik öster om Bifrostgatan” från sidan 86. 

 
28. Fastighetsägare 10 (daterat 2017-12-12) 
Sammanfattning 
Den byggnation som visas i Planbeskrivningen påverkar boendemiljön i befintliga fastigheter 
utefter Kakelösagatan väsentligt i flera avseenden. 
 
En viktig del i boendemiljön är tillgången till solljus, som kommer att begränsas. 
 
För att kunna utnyttja trädgård och uteplatser, som är en del i att man valt att bosätta sig här, är 
bullernivåerna viktiga. Redan nu upplevs besvärande bullerstörningar utomhus och en ökning 
av bullernivån är förödande. 
 
Också den ökade insynen i trädgårdarna från den höga bebyggelsen utefter Bifrostgatan är en 
negativ faktor. 
 
En försämrad luftmiljö kommer inte att märkas direkt, men kommer på sikt att orsaka 
hälsoproblem. 
 
Även ökningen av trafiken, med åtföljande risk för "smitväg" via Lammevallsgatan och 
biluppställning i villakvarter kommer att ge en negativ påverkan på boendemiljön. 
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Ett stort orosmoment är risken för skador på befintlig bebyggelse pga markarbeten i den 
instabila lerjorden, speciellt öster om Bifrostgatan. 
 
- Solstudien bör kontrolleras och kompletteras och ev leda till åtgärder. 
- De höga byggnader, som planeras nära Bifrostgatan, bör rimligen flyttas västerut mot 
kyrkogården, där de inte utgör något problem och lägre byggnader läggas utefter Bifrostgatan, 
indragna från gatan. 
- Bullerdämpningsåtgärder bör redovisas för de olika alternativen till byggnation öster om 
Bifrostgatan (alt 1-4). 
- Trafikutredningen bör kompletteras och åtgärder redovisas. 
- Geoteknikdelen bör kompletteras map östra delen och ansvarsfrågor. 
 
Sammantaget är det förvånande att staden planerar för byggnation, som inte uppfyller 
miljömålen. 
 
Med tanke på den mängd synpunkter, som hittills lämnats in under planarbetet, är det nog 
ingen av berörda fastighetsägare som anser sig omfattas av visionen "en hållbar stad där vi 
växer och mår bra". 
 
Skuggning, solstudie 
Den solstudie som presenteras i planen avviker väsentligt från den verklighet vi upplever. 
Efter att ha bott under 44 år på Kakelösagatan 67 har vi en klar bild av när solen försvinner vid 
olika tidpunkter på året och sommartid har vi sol avsevärt längre än vad solstudien visar. I 
solstudien saknas också material som visar nuläget vid vår- och höstdagjämning liksom vid 
vintersolståndet. Det är minst lika viktigt med maximalt solljus under vinterhalvåret som 
under sommaren. 
 
På samma sätt som beträffande sommaren är vi tveksamma till om vinteranalysen stämmer. 
 
Det kan inte vara svårt att se vilken bygghöjd, som kan tillåtas utan att skugga befintlig 
bebyggelse, se nedanstående skiss (ej skalenlig), som visar ett snitt i öst-väst. På samma sätt 
kan ett snitt läggas i nord-syd och motsvarande tillåten bygghöjd vid vintersolståndet ses. 
 
 
Buller 
I trafikutredningen redovisas ekvivalent ljudnivå i dagsläget till 49 dBA och vid utbyggnad en 
ökning, beroende på hur ev garage byggs, med 2-3 dBA. Det låter inte mycket, men innebär 
att vi får en bullernivå som är 1,6 till 2 ggr nuvarande nivå. 
 
Det kan också påpekas att bullerkartorna har beskrivits som avseende år 2035, men avser 
troligen 2025. 
 
Vad som inte framgår i Planbeskrivningen är trafikutredningens värden på maximala 
bullernivån. Oavsett hur garagen byggs blir det en ökning från 59 dBA till 67 dBA, vilket 
innebär att bullernivån mer än sexdubblas (6,4 ggr)! Visserligen klarar man med ett nödrop 
tillåten maxgräns på 70 dBA, men att vistas ute i trädgården under bullertoppar är uteslutet. 
 
Redovisningen av bullernivåer är endast gjord för alt 4 i planbeskrivningen. Hur 
bullernivåerna blir vid alternativ 1-3 är oklart. 
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En bidragande orsak till ökat buller öster om Bifrostgatan är de nya husfasader nära gatan, 
som kommer att reflektera ljudet. Idag sprids ljudet och dämpas också av träd väster om gatan. 
 
Bidragande är också start-stopp i trafiken, orsakade av övergångsställen. Det är inte heller 
självklart att bullernivån minskar vid sänkning av hastigheten från 50 till 40 km/t. Det 
medverkar till att bilarna körs på lägre växel och därmed högre motorvarvtal och därmed 
högre motorljud. Vägljudet vid dessa hastigheter är inte dominant. 
 
I Planbeskrivningen saknas beskrivning av vilka åtgärder man tänker vidta för att reducera 
nivåerna till nuläge. 
 
Luftmiljö 
Redovisningen i Trafikutredningen visar på en klar försämring av luftmiljön. Halterna av NO2 
kommer att överskrida både MKN och därmed också miljömålen. För PM I0 kommer man att 
överskrida miljömålen. 
 
Det saknas en tabell som visar halten PM I0 vid bebyggelse enligt planen. 
 
Likaså har beräkningar endast gjorts för parkeringshus enligt alternativ 4 (oklart om 1- eller 2- 
vånings). Alternativen 1-3 saknas helt i utredningen. 
 
Bidragande till de förhöjda halterna är, liksom för bullret, byggnaderna nära Bifrostgatans 
västra del, som förhindrar spridning av luften. Likaså bidrar de start-stopp för trafiken, som 
orsakas av planerade övergångsställen. 
 
I Planbeskrivningen saknas åtgärder för hur man skall uppnå miljömålen eller åtminstone inte 
försämra luftkvaliten mot nuvarande. 
 

Kommentar: Frågor gällande luftmiljön har redovisats i samband med 
Länsstyrelsens yttrande på sidan 3-4 i denna handling. 

 
Trafik 
Den ökade trafikmängden tillsammans med sänkning av hastigheten och införande av flera 
övergångsställen kommer att medföra köbildning åtminstone morgon och eftermiddag. 
 
Helt naturligt kommer trafikanterna att söka alternativ. Ett naturligt sådant är att från rondellen 
i korsningen Frölundagatan ta av och sedan använda Lammevallsgatan som genomfartsled 
fram till Frejagatan. 
 
I trafikutredningen saknas en konsekvensanalys map detta. 
 
Med det begränsade antalet parkeringsplatser som planeras, kommer villagatorna i Solängen 
och Lindhaga att bli uppställningsplats för bilar tillhörande boende i Pedagogen Park. Även 
om många kommer att välja kollektivtrafik för arbetspendling är det troligt att man vill ha 
tillgång till bil under fritid och då fungerar inte samutnyttjandet av platserna i Pedagogen Park. 
 
Inte heller analys och åtgärder kring detta finns med i trafikutredningen. 
 
Geoteknik/stabilitet 
Det har gjorts en del geotekniska undersökningar av marken inom Växthuset 1 och 2, som 
redovisas i Geoteknisk utredning och Stabilitetsutredning. 



Datum 2018-08-14 Dnr. PU 32/15 
 42(101) 

  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen    
 

 
 
 
I utredningen har ingen ny under sökning gjorts av markområdet öster om Bifrostgatan, utan 
man anser den vara lika med marken väster om. 
 
Det finns dock skillnader då marken inom Växthuset 1 och 2 har haft möjlighet till avrinning 
och man där har en torrskorpa ovan lerlagren. Öster om Bifrostgatan finns ingen avrinning då 
marken är instängd mellan bullervallen och de något högre belägna kedjehusen. Det visar sig 
genom att marken mestadels är mättad med vatten och leran är lättrörlig och förmodligen 
instabil. 
 
Att notera från Bo Altes utredning från 1970 beträffande området väster om Bifrostgatan: 
 
"Inom område med lägre nuvarande marknivå än +20,0 bör bebyggelse om möjligt undvikas 
och marken istället användas för parkeringsplatser, bollplaner m.m" 
 
samt från Ingenjörsbyrå Hugo I. Andreassons utlåtande från 1960 avseende området öster om 
Bifrostgatan där man påtalar att schaktarbeten kommer att ge skador på byggnader. 
 

Kommentar: En stabilitetsutredning har utförts baserat på tidigare utförda 
undersökningar. Utredningen uppvisar att fullgod stabilitet med goda marginaler 
uppnås inom planområdet. Något behov av ytterligare geotekniska undersökningar 
för att utreda stabiliteten bedöms inte som nödvändigt med tanke på den höga 
beräknade säkerhetsfaktorn mot skred samt den relativt homogena jorden. Baserat 
på ovanstående bedöms omfattningen på de geotekniska undersökningarna vara 
tillräckligt omfattande för en detaljplan. Kompletterande geotekniska 
undersökningar kommer bli nödvändiga i samband med detaljprojekteringen av de 
respektive byggnaderna men i planskedet anses att tillräckligt geotekniskt underlag 
föreligger. 

 
Att några stora skillnader mellan östra och västra sidan av Bifrostgatan skulle 
uppstå bedöms inte som troligt förutsatt de rådande geotekniska förhållandena med 
mäktiga leror. Skillnad bedöms däremot kunna uppstå i de ytliga jordlagren om t ex 
fyllnadsarbeten har utförts eller vid skillnader i möjlighet till en god avvattning 
(som har påpekats i synpunkten). Lokala skillnader i de ytliga jordlagren kommer 
påverka utförandet och detaljprojekteringen men inte medföra någon större 
påverkan på planprocessen. 

 
Det bör redovisas vilka åtgärder man planerar att vidta innan ev schaktning för bl a 
parkeringshus utförs för att eliminera risken för sättningar i befintlig bebyggelse. 
 
Likaså bör ansvarsförhållandet vid skador klargöras, då det finns två markägare och ett flertal 
byggföretag med underentreprenörer vilket gör det svårt att avgöra vem som är skadevållande. 
 
Med tanke på skaderisken bör också besiktning av fastigheterna utefter Kakelösagatan göras 
innan några markarbeten görs. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Solstudier”, ”Trafik och buller från 
Bifrostgatan”, ”Störningar under byggtiden”, ”Oro för ökad trafik i Solängen” och 
”Parkering” från sidan 86. 

 
29. Fastighetsägare 11 (daterat 2017-12-12) 
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Eftersom jag bor på Kakelösagatan mitt emot Pedagogen Park så kommer jag att beröras av 
den planerade byggnationen och har följande synpunkter: 
 
• Hög bebyggelse påverkar vår livskvalitet negativt pga insyn och minskat solljus. Även vår 
utsikt blir sämre. 
 
• Jag anser att bebyggelse på östra sidan av Bifrostgatan bör möta befintlig bebyggelse på ett 
harmoniskt och respektfullt sätt och inte vara högre än de radhus/kedjehus som finns sedan 
tidigare på Kakelösagatan. Att få ett flervåningshus 18 m från tomtgränsen påverkar kraftigt 
både insyn, sol och avskildhet på ett negativt sätt och jag skulle önska att det görs en ny 
översyn över var och hur man bygger. Enligt beslut i kommunfullmäktige i februari och mars 
2017 beslöts att byggnadshöjderna öster om Bifrostgatan skulle ses över, återkoppling på detta 
saknas? 
 
• Ett 8-våningshus som på planförslaget befinner sig i hörnet Bifrostgatan/Frölundagatan 
skulle stänga ute mycket ljus stora delar av året och göra vårt område mörkt och instängt. 
 
• Ökad skuggning och ökat mörker gör att det blir svårare att odla, vilket var en av 
anledningarna till att vi köpt en fastighet med en solig tomt. 
 
• Att skapa enbart park/promenadstråk öster om Bifrostgatan skulle kunna bli ett positivt 
inslag och möta redan befintlig bebyggelse på ett bättre sätt än vad nya byggnader skulle göra. 
 
• Solstudien som är gjord är inte korrekt och behöver göras om. 
 
• Ett torg med bl a handel ökar aktiviteten i området bl a i form av biltrafik och störande ljud 
och att få det mitt emot vår fastighet skulle påverka vår livskvalitet negativt eftersom lugnet då 
försvinner. 
 
• Ökad trafik medför också sämre luft. 
 
• Trafiksituationen inne i Solängen kommer sannolikt att påverkas negativt under byggtiden 
och kanske även efteråt. 
 
• Levnadsförhållandena under byggtiden påverkas negativt och det under en lång period, både 
utomhus och inomhus. 
 
• Det är redan idag vissa problem med råttor i området, kommer detta att öka när området 
grävs upp och tar kommunen ansvar för att åtgärda? 
 
• Jag är också orolig för påverkan på vårt hus pga. markförhållanden, risk för sättningsskador! 
Jag förväntar mig en noggrann besiktning av vår fastighet före en ev. byggstart och att det 
redan innan byggstart är klart vem som står för ersättning vid ev. skador på vår fastighet. 
 
• Jag är orolig för att värdet på vår fastighet kommer att minska. 
 
Jag hoppas och tror att Mölndals kommun vill att jag ska bo och trivas här även i framtiden. 
Med förhoppning om en fortsatt god medborgardialog 
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Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Solstudier”, ”Bebyggelse öster om 
Bifrostgatan”, ”Volym på ny bebyggelse”, ”Trafik och buller från Bifrostgatan”, 
”Oro för värdeminskning” och ”Störningar under byggtiden” från sidan 86. 

 
30. Fastighetsägare 12 (daterat 2017-12-13) 
Vi vill framföra följande: 
 
Parkeringsdäck 
Vi förordar förslag nr 1 där all parkering sker i ett plan under mark med grönyta ovanpå. Det 
skyddar parkerade bilarna som parkerar där och ger extra växtlighet i området nu när större 
delen av området blir byggnader eller gata. Dessutom skulle detta förslag ge mindre påverkan 
på marken söder om Bifrostgatan, vilket man redan 1970 konstaterade vara riskfyllt. 
 
Förbesiktning befintlig byggnation 
Befintlig bebyggelse behöver besiktigas innan byggstart.  Den mark som man nu ska bygga på 
består till stor del av lera och känslighet för sättningsskador är därför uppenbar. Vår fastighet 
Släggan 10 har sedan tidigare en spricka i nordöstra fasaden.  Denna måste ansvarig 
byggare/staden dokumentera för att säkra att eventuella nya skador kan identifieras och, i 
förekommande fall, ersättas. 

 
Kollektivtrafik 
Den planerade utbyggnaden gynnar alla i området. Vi tror att ett undertecknat avtal med 
Västtrafik där samtliga förändringar definierats och kvantifierats behövs för att säkerställa 
detta. 
 
Parkering i angränsande områden 
Vi ser inte en ökning som en stor risk för Solängen, däremot kanske för "Lindhagaområdet". 
Det finns inte en bilförare som skulle gå så långt (vilket det kommer att upplevas vara) för att 
få parkera gratis. Människan är av naturen lat, och bilförare än mer... 
 
Vi vill lita på att de som är utbildade för att ta fram en detaljplan har kompetens att göra detta 
så klokt som möjligt. Som lekman är det svårt, för att inte säga omöjlig, att bedöma alla delar, 
såsom solljus, vattenledningar, markförhållanden, mängd yta som behövs för exempelvis 
grönområde, parkering. Men vi tror att höjden på byggnaderna behöver utredas mera, och 
tydligt definieras för dem som får markanvisningarna. Att dra ner ytterligare någon våning på 
de högsta husen skulle säkert ge befintliga bostäder, och även de nya lägre byggnaderna, mer 
tillgång till dagsljus. 
 
Vi litar också på att politikerna i nämnden, som också de är lekmän, infriar löftet på mötet, att 
deras beslut ska minimera olägenheterna, och att den sammantagna bilden de tar ställning till 
verkligen omfattar även miljön i kringliggande områden. 
 

Kommentar: Gällande kollektivtrafiken förs dialog mellan staden och Västtrafik för 
att se över och säkerställa en ökad kollektivtrafik i området. 

 
För övriga synpunkter, se samlat svar under rubriken ”Parkering”, ”Störningar 
under byggtiden” och ”Volym på ny bebyggelse” från sidan 86. 

 
31. Fastighetsägare 13 (daterat 2017-12-13) 
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Jag har nu tittat igenom Planbeskrivningen rörande stadsdelen Pedagogen Park. Jag 
konstaterar att inte mycket är ändrat från Planprogrammet som presenterades för ett år sedan - 
(några hus är aningen lägre, och några hus är aningen längre bort från Solängen). Därför 
upprepar jag nedan mina åsikter från då (insända 2016-10-18) som nu igen blir mitt officiella 
inlägg till planeringen, se nedan. Kommentarerna visar min stora oro över på vad som ni håller 
på att skapa och att detta i mina ögon är helt fel färdriktning för detta område. 
 
Jag måste också tillägga att jag blev mycket förvånad över att det ett år senare inte finns en 
rekommendation på hur ni skall hantera parkeringen i området. Detta är en viktig del för 
helheten, och det alternativ som väljs kommer att ha stor påverkan inte bara för de som skall 
bo i det nya området, utan också för de boende i kringliggande villaområden. Jag hade redan 
förra året en kommentar kring detta. Jag skrev: "Behåll bullerval/ar i båda riktningarna mot 
Bifrostgatan. Om något, gör dem högre" ... Andemening bakom Behåll bullerval/ar var, utöver 
bullret som sådant, att det skall inte vara några parkeringsplatser varken väst eller öst om 
Bifrostgatan. Istället gör vallarna högre och med mera grönt på. 
 
Synpunkter på planprogram rörande stadsdelen Pedagogen Park 
Att en stad som Mölndal behöver kontinuerligt utvecklas för att vara en attraktiv ort att bo och 
arbeta i är en självklarhet i vårt alltmer föränderliga och flexibla sätt att leva. Och att 
fastigheten Växthuset 1 behöver få ett nytt utnyttjande, efter det att Ekhagaskolan revs, 
kommer för mig inte som en överraskning och är ett naturligt nästa steg i denna 
utvecklingskedja. 
 
Mina föräldrar var med och byggde kedjehuslängan längs Kakelösagatan med sträckning 
längsmed Bifrostgatan och flyttade in där tidigt 1960-tal. (Min nu 94-åriga mor bor fortfarande 
kvar i huset, vilket jag övertog ägandet av för ett par år sedan). När vi flyttade in var jag 
knappa två år gammal. Jag bodde i huset under hela min uppväxt - nästan 20 år - och såg redan 
då hur det var ett område i Mölndal som var i konstant förändring. Bifrostområdet kom till, 
sedan Lindhagaskolan och villaområdet längs Stubbåkersgatan och senare Pedagogen och alla 
de småföretag som ligger söder om Frölundagatan. Alla dessa steg har varit med noggrant 
övervägande hur att integrera naturen på bästa möjliga sätt. Till och med det på den tiden lite 
"udda" Bifrostområdet lyckades man att bygga med många grönområden insprängda. Och 
dessa 4-våningshus låg med väl avvägt avstånd till villa- och radhusområden, vilket 
tillsammans med att ha Västerberget bakom sig gjorde att de smälte in på ett fint sätt i den 
totala stads- och naturstrukturen. Även fastigheterna för småföretagen, söder om 
Frölundagatan, har hållits låga och med rejäla avstånd från varandra för att smälta in i naturen 
på bästa tänkbara sätt. 
 
När jag nu läser igenom Planprogrammet för Pedagogen Park blir jag minst sagt orolig för vart 
det ovan beskrivna sättet att tänka har tagit vägen. För Planprogrammet för Pedagogen Park är 
tanken att på en mycket begränsad yta bygga 19 stora byggnadskomplex. De är planerade att 
vara stora till ytan, de är "fyrkantiga" och de allra flesta är planerade att vara riktigt, riktigt 
höga. Visserligen finns det två små grönområden inplanerade, men det är på bekostnad av två 
stora befintliga grönområden. Och det är inga husspecifika grönområden inplanerade. Bara 
dessa två små så kallade "parker". Det känns som om vi håller på att planera ett 
fastighetskvarter i centrala Göteborg, istället för där vi nu är - i utkanten av lilla Mölndal. Lilla 
Mölndal som byggt sin charm just på att vara det naturvänliga boendet som alternativ till den 
"stora" staden Göteborg. 
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Det finns väldigt mycket att skriva om de tankar som går igenom huvudet på en som varit 
bosatt (direkt, eller indirekt) i området under de senaste 55 åren. Här kommer ett axplock på 
vad jag ber er att integrera i ert vidare planeringsarbete för området: 
 
• Fokusera på att göra en bra sak av fastigheten Växthuset 1, låt övriga fastigheter (Fässberg 
1:53 och Solängen 1:104) vara som de är. (Någon smärre justering på fastigheten Växthuset 2 
kan eventuellt vara ok, men då utan att inverka på "prästgårdsområdet", begravningsplatsen 
och Kakelösagatan). 
• Bygg ett småhusområde med villor och radhus på Växthuset 1, vilket smälter väl in med 
småhusområdet inramat av Stubbåkersgatan-Rågkornsgatan-Axgatan 
• Undvik alla större gemensamhetsbyggnader (parkeringsgarage, etc .) som det behöver pålas 
för: 
- Marken består av en massa lera, som ni beskriver i prospektet. Pålningen för Lindhagaskolan 
gav rejäla sättningar på tomter och hus i omgivningen. Vänligen, gör inte om det misstaget. 
- Säkra att det fortsatt finns möjlighet till idrottsutövande i området. Den fotbollsplan som 
finns idag är uppskattad för fotboll, men också för andra idrottsaktiviteter, och måste få vara 
kvar i någon form. Den måste naturligtvis inte vara exakt där den ligger idag, men det är nog 
trots allt den mest naturliga platsen för den. 
- Integrera andra grönområden, lekplatser och träffpunkter bland villor/radhus - gärna med lite 
kullar för att skapa struktur 
- Behåll bullervallar i båda riktningarna mot Bifrostgatan. Om något, gör dem högre - 
definitivt inte tas bort, eller göras mindre. Behåll höga växter på dem. 
- Bullernivån längs Bifrostgatan är störande. Era mätningar visar snittvärden. Ni skall vara på 
plats när en motorcyklist testar sin hoj. Då är det inte 40, 50, eller 60 km/h som gäller. Och 
gärna skall det vara mekade ljuddämpare. Även lastbilar som accelererar ut ur en rondell ger 
väsentligt oljud ifrån sig. 
- Att den totala trafikeringen i området över tid  ökar är svårare att  göra något åt, men att  få 
en ökning med nästan 20% "över natt" är naturligtvis inte önskvärt . Här pratar vi inte bara 
ökat buller, utan även ökade mänger miljöovänliga utsläpp och ökad risk för olyckor. 
Noterbart är att de 20% ni beskrivit i prospektet förutsätter att människor ändrar beteende och 
åker mer kollektivt istället för privatfordon. Att ändra beteende är normalt sett trögt för 
människan, så den verkliga siffran blir säkert betydligt mer än 20%. 
 

Kommentar: Lindhagaplan kommer att ersättas med annan markanvändning. En 
ersättningsplan, med konstgräs som möjliggör bollspel året rumt, har redan 
etablerats till området intill Västerbergsskolan som en följd av den framtida 
exploateringen av stadsdelen Pedagogen Park. I samma område utvecklas även en 
näridrottsplats som även innehåller flertalet andra funktioner. 

 
Flertalet mötesplatser/platsbildningar, planteringsytor och lekplatser med mera 
kommer att skapas i stadsdelen Pedagogen Park i och med utvecklingen av 
området. 

 
För övriga synpunkter, se samlat svar under rubriken ”Trafik och buller från 
Bifrostgatan”, ”Störningar under byggtiden” och ”Volym på ny bebyggelse” från 
sidan 86. 

 
32. Fastighetsägare 14 (daterat 2017-12-13) 
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Information: Två identiska yttranden (se nedan) har inkommit från två boenden på 
fastigheten. 
 
Här är mina synpunkter på planen, jag är inte emot att staden måste utvecklas men förslagen 
med våningshöjderna som är ritade känns inte bra, Stallbacken är ett bra exempel på en dålig 
utformning här har exploatörer fått härja fritt, om inte projektet kan bära sig med lägre 
våningshöjder kanske det inte är läge att bygga alls här. Är öppen för lågmälda förslag som 
möter upp Solängen på ett bra sätt. 
 
Insyn 
Placeringen på Solängssidan med våningshöjderna som är ritade och så nära tomtgräns är inte 
okej, privatlivet blir mindre privat och bostaden där man ska återhämta sig blir ett tittskåp. På 
materialet som är framtaget kan jag inte få en klar bild hur det kommer att bli men skulle 
uppskatta om det kördes fram en lift på stället där det ska byggas och att det blev ett platsmöte 
där med berörda tjänstemän/politiker (medborgardialog i praktiken) 
 
Sättningsskador 
Leran har en mäktighet på ca 50 meter där våra hus ligger, husen är kompensationsgrundlagda, 
vissa hus har börjat sätta sig andra inte, vårt hus har inga sättningsskador, modern 
grundläggning brukar innebära pålning, även fast man drar lerproppar så kommer viss hävning 
att ske, här vill jag ha riktiga fakta om vad som kommer att ske, vad är den beräknade 
sättningen? 

 
Olägenhet vid byggnation 
Vad ska man säga, när pålningen sker på Jolen-området så skakar husen hemma. 
 
Skuggning 
Jag vill bli kallad till särmöte om solstudien som förklaras av den som tagit fram den och så att 
jag förstår den, vad man hör nu så kommer vi att vara i skuggzon över stora delar av året, detta 
mötet måste fram snarast, annars blir det en massa spekulationer, jag vill ha fakta. 
 
Värdeminskning 
Oron för värdeminskning är inte kul, man gör sin livs investering och plötsligt står det ett hus 
på den mest privata delen av fastigheten och med full insyn vardagsrum/sovrum och kök, i 
min värld höjer inte sånt värdet. Jag förutsätter att kommunen kompenserar för detta. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Bebyggelse öster om Bifrostgatan”, 
”Solstudie”, ”Störningar under byggtiden” och ”Oro för värdeminskning” från  
sidan 86. 

 
 
 
33. Fastighetsägare 15 (daterat 2017-12-13) 
Dagsljus 
Vi kommer att få en avsevärd försämring med betydande skuggpåverkan. Jag kräver 
ytterligare studier om konsekvenserna för mitt i maj resp. augusti. Dessutom vill jag se 
konsekvenserna om man sänker med en resp. två våningar på kvarteren 10 och 11. 
 
Parkstråk 
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Jag är tveksam till parkstråk mellan Bifrostgatan och Larnmevallsgatan/Kakelösagatan. Det är 
redan vattensjukt och är svårdränerat. Våra gräsmattor blir klafsiga vid mycket regn. Möjligen 
skulle endast någon enstaka hundägare utnyttja området. 
 
 
Trafiken på Bifrostgatan 
Den skall kunna växa trots att ni föreslår strypning med busshållplats och fler 
övergångsställen. Ni föreslår en hastighetsgräns på 40 krn/t trots att Mölndals hastighetsplan 
föreslår 60 km/t. Ni har inte tagit med konsekvensen om Göteborg förändrar Dag 
Harnmarskjöldsleden. Risk finns att trafik ifrån sydväst väljer Bifrostgatan till Chalmers och 
Sahlgrenska. Vi är i dagsläget inte störda av trafiken. Det är bra med en ny busshållplats. 
 
 
P-platser i den norra delen 
Det bästa är att platserna finns inom kvarteren så personer slipper korsa Bifrostgatan. 
Samutnyttjandet låter väldigt teoretiskt. Planera för en plan B om det visar sig att p-behovet 
blir större. Det blir dyrt att anlägga P-platser på den östra sidan om ni måste flytta 
huvudvattenledningen. 
 
Cykelparkering 
Tänk till och placera inte bara några cykelställ utanför entréerna som på Stallbacken. Om man 
skall få plats med 3000 cykelplatser på gårdarna, blir det inte mycket plats kvar. 
 
Träd 
Runt Pedagogen planterades det engång hundratals ekar. De flesta är nu nedsågade. Försök att 
flytta de kvarvarande ekarna till den nya stadsmiljön. 
 

Kommentar: En trädinventering har genomförts under våren som pekar ut 
skyddsvärda träd. En del av träden avses att bevaras, en del avses att flyttas till ny 
plats inom området samt en del träd kommer behöva fällas då de ligger i konflikt 
med föreslagen bebyggelse.  

 
För övriga synpunkter, se samlat svar under rubriken ”Solstudie”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Dagvattenproblematik öster om Bifrostgatan”, ”Trafik och buller 
från Bifrostgatan” och ”Parkering” från  sidan 86. 

 
 
34. Fastighetsägare 16 (daterat 2017-12-14) 
Den 19/10 2016 lämnade vi även synpunkter (skickades in 19/10 2016) på "Planprogram 
tillhörande stadsdelen Pedagogen Park". I allt väsentligt står de synpunkter vi hade då kvar 
och vi ser inte någon väsentlig förändring i planbeskrivningen jämfört med planprogrammet. 
 
I planbeskrivningen finns ytterligare några fakta kommer fram som stödjer synpunkterna i vårt 
yttrande 2016. 
 
På sidan 29 i Planbeskrivningen står "Mot det Inre stråket i väster avses bebyggelsen trappas 
ned till tre-fyra våningar dels för att skapa en dynamik med varierande byggnadshöjder i 
kvarteret men även för att få in mer sol på bostadsgårdarna.". Det är ett ologiskt resonemang 
att hänvisa till att bebyggelsen anpassas för att tillåta mer sol för dom boende i de nya 
byggnaderna, när det samtidigt uppförs byggnader som har en starkt negativ påverkan på 
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befintlig bebyggelse öster om planområdet. Vilken princip är det som säger att nyinflyttade 
har större rätt till sol i sin närmiljö än befintligt boende? Dessutom som befintligt boende är 
hänvisade till marknivå (enplanshus), medan de flesta i flerfamiljshusen har balkong ovan 
marknivå där påverkan från skuggande byggnader i väster är mindre. Detta vill vi ha svar på. 
 
Solstudien utgår från ett orimligt antagande att solen för fastigheter öster om Bifrostgatan även 
idag skuggas av berg, bullervall med växtlighet och höga träd (hur höga?) väster om 
Bifrostgatan. Enstaka träd kan inte jämföras med stora lägenhetskomplex homogent sträcker 
sig i nord-sydlig riktning, dom skuggar bara delvis, skuggar inte alls på vinterhalvåret 
(lövträd) och dom är inte permanenta utan kan kortas ner/tas bort. 
 
Solstudien är dessutom direkt felaktig i redogörelsen kring nuvarande skuggat område 
midsommarafton kl. 20, vi som bor här vet att det sommartid är sol betydligt  längre än till kl. 
20. Och för kl. l8 visar att skugga börjar falla över tomterna öster om Bifrostgatan (norra 
delen). Detta stämmer inte alls. Solstudien har också allt för få referenstidpunkter. Den 
behöver göras om och göras rätt. 
 
Det är rimligt att planförslaget även redogör för vilka ingångsparametrar (höjder på nuvarande 
berg, träd mm samt höjder och avstånd till nya byggnader) som använts i solstudien. Så att 
man får en uppfattning kring hur den stämmer överens med planförslaget. Att lämna underlag 
där dom som skall lämna synpunkter inte har något sätt att validera uppgifterna kan inte vara 
rimligt. 
 
Planförslaget, och tillhörande material, är inte tillräckligt för att kunna bedöma vilken 
påverkan nybyggnationen faktiskt har för vår boendemiljö. Det saknas uppgifter om avstånd 
från tomtgräns och befintliga byggnader till ny bebyggelse. Det finns angivet för några 
fastigheter längst söderut längs Bifrostgatan, men inga uppgifter finns för fastigheter längre 
norrut. 
 

Kommentar: Redovisning av avstånd mellan förerslagna byggander och befintliga 
småhus är framtaget till granskningsskedet och finns i planbeskrivningen på sidan 
69. 

 
Max byggnadshöjd i Plankarta 2 för kvarter 14 och 15 anges till +33m från referensnivå.  Vad 
vi förstått är marknivån ungefär på +12m (korrekt?) från referensnivån i detta område. Det 
betyder i så fall en max byggnadshöjd på 21m. Att ha en, i princip, homogen fasad som 
sträcker sig nästan 200m längs Bifrostgatan som är 21m hög samt ligger ca 45-50m (som 
nämnts ovan saknas uppgifter om exakt avstånd) från befintliga byggnader (som dessutom är 
ca 3,5m höga), känns som helt orimligt och oacceptabelt. Det rimliga hade varit en max 
byggnadshöjd på ca 10-11m (borde då gå att bygga tre våningsplan om man har platt tak). För 
att få tillräckligt antal bostäder i området kan man då öka max byggnadshöjd in mot det som 
kallas "Inre stråket" samt norrut. 
 
Tidigare under planprocessen har det förekommit uppgifter om att Bifrostgatan kan flyttas 
österut längst norrut i planområdet. I planbeskrivningen står inget om detta, men det går heller 
inte att fastlägga om så skett eller ej. Hur ligger Bifrostgatan i förhållande till nuvarande läge? 
 
På samrådsmötet framgick att bullernivåerna från trafik blir högre än idag för fastigheter 
längst norrut på Bifrostgatan. Då påpekades också att bullerdämpande åtgärder kommer att 
användas, t.ex. bullervall eller bullerplank. Det finns dock inget konkret sådant angivet i 
planförslaget. Detta vill vi se för att kunna ta ställning. 
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Vad gäller risken för skador på privata fastigheter (speciellt med tanke på det omfattande 
pålningsarbete som krävs) utgår vi från att givare monteras på befintliga byggnader för att 
detektera eventuella sättnings- och vibrationsskador. 
 
Vi kan också, tyvärr, konstatera att vårt förslag om att ha en mer löpande dialog med 
kringboende har helt ignorerats av stadsbyggnadskontoret. Ingen kommunikation har skett på 
mer än ett år. Detta är synd då det hade kunnat underlätta förståelse, snabba upp hela 
planprocessen och minska onödigt arbete av stadsbyggnadskontoret (som bekostas av de 
befintliga fastighetsägarnas skattepengar). 
 
Vi förväntar oss sakligt bemötande av ovanstående punkter samt att planförslaget anpassas så 
att nybyggnationen får en rimlig påverkan för oss som bor i närområdet. 
 
Slutligen vill vi framhålla att vi ser positivt på stadsutveckling och har stor förståelse för att 
fler bostäder behövs och att förtätning måste ske. Det finns många positiva delar av ny 
bostadsbebyggelse i Pedagogen park (bättre närservice, kommunikationer, mer liv och rörelse 
osv.). Dock får det finnas en balans till hur man genomför detta i förhållande till redan 
etablerad bebyggelse. På samrådsmötet fick vi höra argumentet att "man får acceptera att man 
bor i en stadsbebyggelse" och att "Mölndal måste bidra till att lösa bostadsunderskottet i 
Göteborgsregionen", visst men på samma sätt får beslutsfattare och exploatörer acceptera att 
vid stadsutveckling kring befintlig bostadsbebyggelse så får man ta hänsyn till enskilda 
kommuninvånare och deras boendemiljö. Vi kan inte finna att det finns hinder att bygga 
önskat antal bostäder i Pedagogen Park med justering av byggnadshöjd längs Bifrostgatan och 
fler våningsplan på byggnader längre västerut (längs Inre stråket). 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Solstudie”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Trafik och buller från Bifrostgatan” och ”Störningar under 
byggtiden” från sidan 86. 

 
35. Fastighetsägare 17 (daterat 2017-12-13) 
Redan idag upplevs trafikintensiteten hög bland annat på grund av att Bifrostgatan nyttjas som 
genomfartsled. Att ändra etiketten från transportled till stadsgata kommer inte att innebära 
mindre och tystare trafik. En sak är att utföra mätningar en annan är att bo mitt i 
trafikverkligheten. Att minimera byggnadshöjden, och därmed antalet boende, genererar 
mindre trafik och bidrar positivt till ökad miljö- och trivseleffekt. 
 
Att förtäta denna del av Bifrost/Solängen med höghus kommer att förändra karaktären på 
området som idag består på ena sida av fastigheter med maximalt fyra våningar och på andra 
ett äldre villaområde. Dessutom kommer dagens stillsamma oas i form av Fässbergs 
kyrkogård att helt överskuggas och minimeras av denna höga byggnation. 
 
Förslagsvis kan man i planförslaget nöja sig med maximalt fyra våningar som bättre 
harmonierar med kringliggande byggnation och en mindre belastning på trafiken. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Volym på ny bebyggelse” och ”Trafik 
och buller från Bifrostgatan” från sidan 86. 

 
36. Fastighetsägare 18 (daterat 2017-12-13) 
Information: Yttrandet är undertecknat av sex stycken boenden på Rågkornsgatan. 
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Som grannar till den framtida byggnationen utmed Stubbåkersgatan så ser vi positiv 
på utvecklingen och vill framföra följande synpunkter: 
Parkeringshus i kvarter 9 
Vi motsätter oss bestämt ett p-hus i kvarter 9! Trafikbilden på gatan kommer att ändras 
radikalt för vårt gamla villaområde (43 år). Om garaget har plats för 130 bilar, så betyder det 
260 dygnsfordon. Till detta kommer samutnyttjande omfattande c:a 90 platser, vilket ger 180 
dygnsfordon. Tillkommer besökare, leverantörer och boende med c:a 50 fordon d.v.s. 100 
dygnsfordon. Även om det finns skyltar om fullbelagt så chansar folk och åker för man vill 
parkera nära. Kan betyda 30 fordon och 60 dygnsfordon. Trafikmängden ökar från 1 000 
fordon till c:a 1 600 dygnsfordon d.v.s. en ökning med 60 %.  Vem vill ha 60 % mer trafik 
utanför sitt sovrumsfönster? Vad detta betyder för oss som har våra trädgårdar mot 
Stubbåkersgatan är helt klart i form av avgaser, buller och trafikstörningar. I framtiden måste 
också inräknas en framtida trafiktillväxt som sades på informationsmötet. Vårt absoluta 
förslag är att flytta p-huset till annan del av området eller att välja att leda in trafiken från 
"huvudleden" Bifrostleden. 
 

Kommentar: Parkeringen för stadsdelen Pedagogen Park behöver spridas ut i 
strategiska lägen där kvarter 9 bedöms vara ett sådant läge. Tanken är att 
parkering ska uppföras under bostadsgården och inte i ett rent parkeringshus då 
huvudändamålet för kvarter 9 är bostäder. Trafikmängden på Stubbåkersgatan 
bedöms få en marginell ökning. 

 
Parkeringsgarage i förskoleområdet 
Vi förutsätter att all matning till detta garage sker från Axgatan eller Bifrostleden. Inga infarter 
till ev. p-garage från Stubbåkersgatan! 
 

Kommentar: Om parkeringsgaraget blir aktuellt under förskolegården kommer 
alternativa infarter att studeras för att hitta den bästa helhetslösningen gällande 
parkeringens utformning och angöring. Att ha en angöring från Stubbåkersgatan är 
ett av de alternativ som kommer studeras.  

 
Tillfartsgator och tvärstråk 
Vi anser att dessa inte skall mynna ut på Stubbåkersgatan utan avslutas inom området. Gång- 
och cykeltrafik som leder till förskola och skola korsas av flera utfarter. Det blir ingen säker 
skolväg längre. 
 

Kommentar: Trafiken i stadsdelen Pedagogen Park behöver ses i ett större 
perspektiv där kopplingar till Stubbåkersgatan behöver finnas för att skapa de mest 
effektiva och lämpliga trafiklösningarna. All trafik kan inte ledas via Bifrostgatan 
eller det inre stråket utan behöver portioneras ut. Totalt föreslås fyra tvärgator 
mynna ut i Stubbåkersgatan och andelen trafik som antas köra inom dessa områden 
bedöms vara låga.  

Fysisk utformning av Stubbåkersgatan 
Det skall tillkomma ett cykelfält närmast vårt villaområde. Vi förutsätter att gångbanan är kvar 
och cykelfältet tages av gatan. Gatan är i dagsläget bred och inbjuder till fortkörning, vilket vi 
tidigare påtalat. Kanske kan man göra chikaner eller liknande och sänka farten till 30 km/h. 
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Kommentar: Tanken är att befintlig gång- och cykelbana i allén blir en ren 
gångbana framöver och att två cykelbanor ritas ut med linjer i Stubbåkersgatan. 
Gällande farthinder kan detta uppföras vid behov. 

 
Bulleravskärmning.  
Byggtiden är möjlig upp till 15 år. Kan man på något sätt minska buller och obehag genom 
någon form av bulleravskärmning mot Stubbåkersgatan? Vi berördes redan när man pålade 
och byggde Åby Stallbacke. 
  
Maskiner startade tidigt och fortsatte till sent på kvällen. Dessutom är det inte trevligt att 
blicka ut över en arbetsplats under en längre tid. 
 
 
 
Kontrollprogram för omgivningspåverkan 
Vi förutsätter att samtliga våra fastigheter besiktigas före byggstart och att det finns en 
kontaktman, som löpande kan nås. Det skall ju pålas till minst 40 meters djup, så effekterna 
kan bli stora. 

 
Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Störningar under byggtiden” på sidan 
95. 

 
37. Fastighetsägare 19 (daterat 2017-12-13) 
Efter att ha tagit del av detaljplanen, behovsbedömning och solstudien för byggnation av 
bostäder vid stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 & 2, har jag följande 
synpunkter. 
 
Vi bor på Kakelösagatan rakt öster ut från de planerade kvarter 19. Idag har vi kvällssol på 
baksidan av huset, i rak västlig riktning, fram till en bit efter kl. 21 på sommaren. Med husen, 
som är planerade på västra sidan av Bifrostgatan, på 4-6 våningar så kommer det skugga 
baksidan redan vid kl. 18:30. Det drabbar oss inte bara på sommaren, utan än mer de övriga 
månaderna då solen står lägre. Vi kommer också att förlora vår avskildhet då man kommer att 
kunna se rakt in i vår trädgård från de övre planen. Detta kommer kraftigt att minska både vår 
boendekvalitet, livskvalitet och bostadsvärde! När man kommer hem på eftermiddagen efter 
jobbet, vill man kunna gå ut i sin trädgård och kunna njuta av sol och få möjlighet till 
återhämtning, så som vi alltid har kunnat. 
 
I Behovsbedömning på sidan 6, punkten 7.3 står det angående Dåliga solljusförhållanden? 
"Något förändrade solförhållanden för angränsande bostäder, men skillnaden från idag är 
marginell då stora träd, vall och berget i väster ger skuggeffekter i dag." Ett påstående som är 
direkt felaktigt. Solförhållandena idag är utmärkta ända fram till sen kväll. Man kan inte 
bedöma en förändring baserat på felaktiga uppgifter om rådande situation vilket ni gjort. Jag 
ser också stora risker för värdeminskning av fastigheten med höga hus som skuggar tomten 
och tillåter insyn från boende. Solstudien är gjord som om träden inte släpper genom ljus i 
kronan, samt att träden tappar sina löv. Det går inte att jämföra med en huskropp som är solid 
och är helt klart svårare att förändra än höjden på ett träd. Om husen görs så höga som 
förslaget beskriver så försvinner också vår utsikt över bergen och skogen mot väster. 
 
Vi motsäger oss inte att det byggs nya fastigheter, men de får inte vara så höga att det påverkar 
vår boendekvalitet och livskvalitet så kraftigt som detta förslag gör. Husen längs med 
Bifrostgatan måste sänkas och en korrekt solstudie för nuläget måste tas fram. Att man 
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funderar på att bygga så höga hus i ett område som annars domineras av 1-2 plans hus tycker 
jag är märkligt och anmärkningsvärt. 
 
Vidare är jag också mycket bekymrad för sättningar i fastigheten eftersom underlaget är lera 
och väldigt rörligt. En besiktning och inmätning av fastigheterna längs Kakelösagatan samt 
Lammevallsgatan, i anslutning till Bifrostgatan, måste göras innan bygget startar. Av 
representanten från tekniska förvaltningen sa man att man "inte tror" det ska vara några 
problem, man kan inte tro att det inte ska bli några problem, detta måste vara ett faktum. Om 
man ska påla i marken så pass nära, måste det garanteras att inga skador uppstår på vår 
fastighet. Om fastigheten får skador i och med pålning och byggnation, måste kommunen stå 
för alla reparationer. 
 
Jag hoppas att vi i en gemensam samverkansprocess kan komma överens och undvika 
eventuella överklaganden. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Solstudier”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Bebyggelse öster om Bifrostgatan”, ”Störningar under byggtiden” 
och ”Oro för värdeminskning” från sidan 86.    

 
38. Fastighetsägare 20 (daterat 2017-12-13) 
Planbeskrivning 
Vi har tagit del av Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Stadsdelen Pedagogen Park, och 
vi var med på de samrådsmöten som hölls 17-11-29 i Mölndals stadshus. Sedan föregående 
planprogram presenterades 2016, ser vi i det nu aktuella förslaget att det finns en del 
förbättringar. 
 
Som sakägare och fastighetsägare oroas vi fortfarande över att vår idag höga boende- och 
livskvalitet kommer att negativt påverkas av ett antal faktorer som presenteras nedan. 
 
I protokollet från Kommunfullmäktiges möte 2017-02-22 fattades beslut i § 9 KS 31/17 
-"Ärendet återremitteras med följande motivering. Då det finns tveksamheter om 
byggnadshöjderna öster om Bifrostgatan vill kommunstyrelsens planeringsutskott utreda vilka 
konsekvenser en lägre exploatering får om det sätts högsta byggnadshöjd på två våningar. 
Även Bifrostgatans sträckning vill planeringsutskottet utreda ur ekonomiskt perspektiv kontra 
bättre planering eller exploateringsgrad om den ändras". 
 
Vi har eftersökt utredningen men har ännu inte fått någon återkoppling i frågan. Vi är väldigt 
intresserade av att få ta del av konsekvensen av att högsta byggnadshöjd sätts till två våningar. 
 
I protokollet från Kommunfullmäktiges möte 2017-03-22 fattades beslut i § 57 KS 31/17 
"Planprogram för stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 och 2, del av 
Solängen 1:104 m.fl. Beslut Upprättat planprogram samt programsamrådsredogörelse gällande 
stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 och 2, del av Solängen 1:104 m.fl. 
antas. Planprogrammet kommer att fungera som underlag för kommande arbete med detaljplan 
över området. Kommunfullmäktige uppdrar också åt stadsbyggnadsförvaltningen att särskilt 
studera byggnadshöjderna öster om Bifrostgatan samt breddning av Bifrostgatan i kommande 
detaljplaneprocess". 
 
Vi ser att man i planbeskrivningen tagit viss hänsyn till byggnadshöjden men vi anser 
fortfarande att det är för höga höjder på fastigheterna som byggs öster om Bifrostgatan. 
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Solstudie och skugga 
Det har till planbeskrivningen bifogats en solstudie. Vi har många invändningar mot 
solstudien. Framförallt för att vi upplever att den inte stämmer överens med verkligheten. 
Dessutom presenteras de olika delarna i solstudien med olika tekniker vilket gör att dessa inte 
är jämförbara. Vi hävdar att en ny kvalitetsgranskad solstudie måste utföras. Föreslagen höjd 
om fler än två våningar kommer att skugga såväl trädgård som altan. 
 
Solstudien är dessutom gjord vid sommarsolståndet vilket medför att vid tidig/ sen sommar 
blir tomterna skuggiga mycket tidigare. Eftersom mätningen är gjord upp till vår altan och vi 
har ganska lång tomt ner till tomtgräns mot Bifrostgatan är inte mätningen relevant. 
Vi har dessutom en pool i nedre delen av trädgården mot Bifrostleden vilket medför att med er 
solstudie blir det skugga ca 16.00 vilket ger oss en avsevärd försämring av det vi byggt upp 
genom åren för att kunna nyttja trädgårdens sommarårstid optimalt. 
 
Idag har vi kvällssol på baksidan av huset, i västlig riktning, fram till en bit efter kl. 21 på 
sommaren. Skuggan drabbar oss inte bara på sommaren, utan än mer de övriga månaderna då 
solen står lägre. 
 
Vi motsätter oss inte att det byggs nya fastigheter, men de får inte vara så höga att det 
påverkar vår boendekvalitet och livskvalitet så kraftigt som detta förslag gör. 
 
Insyn 
Idag har vi ingen insyn alls på vår fastighet. Med det nya förslaget kommer vi att få stor insyn. 
Vi kommer också att förlora vår avskildhet då man kommer att kunna se rakt in i vår trädgård 
från de övre planen. Detta kommer kraftigt att minska både vår boendekvalitet och 
livskvalitet. 
 
Vi ser också stora risker för värdeminskning av fastigheten med höga hus som skuggar tomten 
och tillåter insyn från boende. Att bygga så höga hus i ett område som annars domineras av 1-
2 plans hus är mycket märkligt. 
 
Geoteknisk förutsättning och risk för sättningar 
Samtliga fastigheter utmed Kakelösagatan, belägna öster om Bifrostgatan, består av enplans 
röda tegelhus. Dessa är uppförda i början av 1960-talet. I samband med den byggnationen 
genomfördes en geoteknisk undersökning. Det är till den undersökningen man idag hänvisar 
till i planbeskrivningen. Vi har inte kunnat se att man gjort några nya geotekniska 
undersökningar. Med tanke på hur "vattensjukt" grönområdet öster om Bifrostgatan är idag 
anser vi att det behöver göras. Till följd av såväl pålning som tunga transporter med 
arbetsfordon befarar vi att sättningar kan drabba både vår fastighet och vår pool eftersom 
underlaget är lera och väldigt rörligt. En garanti måste lämnas av kommunen att man står för 
alla reparationer och skador på såväl hus som pool och trädgård. 
 
Trafik-och bullernivåer 
Till planbeskrivningen bifogas Trafiktekniskt PM. Detta PM baseras på mätningar som bl.a. 
gjordes 2016 gällande Bifrostgatan och 2014 gällande Frölundagatan. Sedan dessa mätningar 
gjordes har många bebyggelser tillkommit. 
 
Området Stallbacken med den helt nya vägsträckningen Ragnar Thorngrens Gata och Jolens 
industriområde har många olika tillfartsvägar. Det innebär att trafiken ökat sedan mätningarna 
gjordes. 
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Vår upplevelse är att dessa nya tillfartsvägar har ökat trafikintensiteten högst avsevärt. 
 
Vi befarar att vi kommer att få en ökande mängd "gratisparkeringar'' inom Solängen. Det kan 
leda till dels försämrad framkomlighet och dels ökad bullernivå samt att vi boende inte har 
parkering till våra gäster. Vår förhoppning är att Trafikverket och Länsstyrelsen kommer att 
lämna yttrande kring den ökande trafikintensitet som följer med byggnationen. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Solstudier”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Bebyggelse öster om Bifrostgatan”, ”Trafik och buller från 
Bifrostgatan”, ”Störningar under byggtiden”, ”Dagvattenproblematik öster om 
Bifrostgatan” och ”Parkering” från sidan 86.    

 
39. Fastighetsägare 21 (daterat 2017-12-13) 
Vi har tagit del av Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Stadsdelen Pedagogen Park. 
Sedan föregående planprogram presenterades 2016 ser vi i det nu aktuella förslaget att det 
finns en del förbättringar. Vi är fortsatt positiva till att staden förtätas och utvecklas för en 
hållbar stadsutveckling. 
 
Enligt det nya förslaget till detaljplan kommer vi att få ett fyravåningshus snett mittemot vår 
tomtgräns. Som sakägare och fastighetsägare oroas vi allvarligt över de faktorer som 
presenteras nedan. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
I protokollet från Kommunfullmäktiges möte 2017-02-22 fattades beslut i§ 9 KS 31/17 - 
"Ärendet återremitteras med följande motivering: Då det finns tveksamheter om 
byggnadshöjderna öster om Bifrostgatan vill kommunstyrelsens planeringsutskott utreda vilka 
konsekvenser en lägre exploatering får om det sätts högsta byggnadshöjd på två våningar. 
Även Bifrostgatans sträckning vill planeringsutskottet utreda ur ekonomiskt perspektiv kontra 
bättre planering eller exploateringsgrad om den ändras". 
 
Vi har eftersökt utredningen men har ännu inte fått någon återkoppling i frågan. Vi är väldigt 
intresserade av att få ta del av konsekvensen av högsta byggnadshöjd sätts till två våningar. 
 
I protokollet från Kommunfullmäktiges möte 2017-03-22 fattades beslut i§ 57 KS 31/17 
"Planprogram för stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 och 2, del av 
Solängen 1:104 m.fl. Beslut Upprättat planprogram samt programsamrådsredogörelse gällande 
stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 och 2, del av Solängen 1:104 m.fl. 
antas. Planprogrammet kommer fungera som underlag för kommande arbete med detaljplan 
över området. Kommunfullmäktige uppdrar också åt stadsbyggnadsförvaltningen att särskilt 
studera byggnadshöjderna öster om Bifrostgatan samt breddning av Bifrostgatan i kommande 
detaljplaneprocess". 
 
Vi ser att man i planbeskrivningen tagit viss hänsyn till byggnadshöjden, men vi anser 
fortfarande att det är för höga höjder på fastigheterna som byggs öster om Bifrostgatan. 
 
Solstudie och skugga 
Till planbeskrivningen har bifogats en solstudie. Vi har många invändningar mot solstudien. 
Framför allt för att vi upplever att den inte stämmer överens med verkligheten. Dessutom 
presenteras de olika delarna i solstudien med olika tekniker, vilket gör att dessa inte är 
jämförbara. Vi hävdar att en ny kvalitetsgranskad solstudie måste utföras 
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Föreslagen höjd om fyra våningar kommer att skugga såväl trädgård som altan och det blir 
väldigt mörkt i utbyggnad och hus under största delen av dagen. 
 
Även det höga åttavåningskontorshuset (Kvarter 4) väster om Bifrostgatan kommer att ge 
negativ påverkan på boende i Solängen. 
 
Insyn 
Med det nya förslaget ser de inflyttade rakt in i vårt poolhus, rakt in i duschrum och in i vårt 
vardagsrum. 
 
Geoteknisk förutsättning och risk för sättningar 
Samtliga fastigheter utmed Kakelösagatan, belägna öster om Bifrostgatan, består av 1-plans 
röda tegelhus. Dessa är uppförda i början av 1960-talet. I samband med den byggnationen 
genomfördes en geoteknisk undersökning. Det är till den undersökningen man idag hänvisar 
till i planbeskrivningen. 
 
Vi har inte kunnat se att man gjort några nya geotekniska undersökningar. Med tanke på hur 
"vattensjukt" grönområdet öster om Bifrostgatan är idag anser vi att det behöver göras. 
 
Sättningar kommer troligen att drabba vår fastighet och vår pool som ligger nedsänkt i marken 
vid pålning och tunga transporter med arbetsfordon. 
 
Trafik- och bullernivåer 
Till planbeskrivningen bifogas Trafiktekniskt PM. Detta PM baseras på mätningar som bl.a. 
gjordes 2016 gällande Bifrostgatan och 2014 gällande Frölundagatan. Sedan dessa mätningar 
gjordes har många bebyggelser tillkommit. Stallbacken med den helt nya vägsträckningen 
Ragnar Thorngrens Gata och Jolens industriområde, med många olika tillfartsvägar. Det 
innebär att trafiken ökat sedan mätningarna gjordes. Dessa nya tillfartsvägar har ökat 
trafikintensiteten högst avsevärt. Trafikintensiteten på Söderleden har ökat under samma 
period och det blir lätt trafikstockning upp mot Bifrostgatan. 
 
Trafikintensiteten kommer att öka ytterligare. Vi önskar att Trafikverket och Länsstyrelsen 
kommer att lämna yttrande kring den ökande trafikintensitet som följer med byggnationen. 
 
Vi kommer att få en ökande mängd gratisparkerande i Solängen. Detta kommer att försämra 
framkomlighet och öka bullernivån. 
 
I Trafiktekniskt PM hänvisas till bilaga 10 avseende den Vibrationsutredning som utfördes 
hösten 2015. Av Figur 12 framgår att det inte gjorts några vibrationsmätningar över huvud 
taget på östra sidan av Bifrostgatan. Bilaga 10 som man hänvisar till finns inte i något material 
på hemsidan. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Solstudier”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Bebyggelse öster om Bifrostgatan”, ”Trafik och buller från 
Bifrostgatan”, ”Störningar under byggtiden”, ”Dagvattenproblematik öster om 
Bifrostgatan” och ”Parkering” från sidan 86.   

 
40. Fastighetsägare 22 (daterat 2017-12-13) 
Solängen är ett område med låg bebyggelse och grönområden. Planeringen av Pedagogen Park 
med bebyggelse öster om Bifrostleden ska vara orörd! Bifrostleden kommer att ha negativ 



Datum 2018-08-14 Dnr. PU 32/15 
 57(101) 

  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen    
 

 
 
påverkan ur många aspekter. Det kommer att i mycket stor utsträckning påverka kvaliteten för 
vår boendemiljö i villafastighet där. 
Då kedjehuset är byggt utan gjuten sockel och ligger på en upphöjd lerplatå finns stora risker 
för sättningar om pålningsarbete genomförs så nära tomtgränsen. Tomtens gräsmatta är 
mycket fuktig året om med vassväxt och detta gäller även det grönområde som ligger mellan 
tomten och bullervallen. På denna är det buskar som hjälper till att förbättra luften och de tar 
hand om en del av vattnet, som faller över området vid nederbörd. Om det nu ersätts med ett 
bullerplank och närområdet bebyggs med stora ytor som asfalteras eller stenbeläggs (icke 
absorberande ytor), kommer den naturligt absorberande markytan att minska i samma 
omfattning. Detta måste innebära att risken för översvämningar i området ökar. Risken torde 
då öka för att den låglänta delen av vår tomt blir ännu fuktigare. Det är väl känt att det kan 
orsaka förskjutningar i marken och att fastigheten kommer att skadas pga. sättningar. Detta är 
inte acceptabelt. 
 
När det nu planeras att ett väldigt stort antal ska bo i planområdet kommer trafiken att öka, 
luften försämras och bullernivåerna stiga. Planerna att bygga höghus så nära villorna i 
Solängen medför ökad insyn i trädgården och den vackra vyn mot Änggårdsbergen begränsas 
kraftigt. Det är viktigt att man bygger så att det harmonierar med befintlig bebyggelse och när 
västra sida av Bifrostleden byggs bör det vara låghusprofil. Östra sida om Bifrostleden har det 
inte varit tal om, innan arkitekterna ritade sina förslag. Dessutom ökar risken att höghusen 
kommer att skugga tomten under vissa delar av dygnet och variera under året. 
 
Som boende tycker man att det är mycket anmärkningsvärt att stadsbyggnadsförvaltningen vill 
försämra boendemiljön bara för att göra byggherrarna en tjänst och att de ska kunna erhålla 
stora vinster på ett enkelt sätt. Ännu mera anmärkningsvärt är det att en väg (Bifrostleden) 
som färdigställdes med ny cykelbana och rondell nyligen (ett eller två år sedan), tydligen nu 
skall byggas om till stadsgata. Planeringen av detta verkar usel och kostnaden för detta 
kommer knappast ansvariga att stå för (i vanlig ordning) utan kommuninvånarna. Hur stora 
dessa är kommer väl aldrig att redovisas. Biltrafiken genom Solängen riskerar att öka med risk 
för cyklade, gående och lekande barn i under byggtiden av Pedagogen Park. 
 
Vi protesterar mot följande och kräver att ingen byggnation sker öster om Bifrostgatan. 
Parkeringshus passar bättre under husen på västra sidan. Då kommer man att bevara öppna 
ytor så att översvämningar kan förhindras i området. Det är ett problem med stora områden 
med icke absorberande ytor. 
 
Punkthusen ska vara lägre än vad den reviderade planen beskriver, alltså detaljplanen. De nya 
husens estetik bör inte se ut som enkla fula lådor som på Stallbacken. 

 
Kommentar: Gestaltningen på ny bebyggelse är inte fastställd i nuläget utan 
kommer beslutas i ett senare skede i kommande markanvisningstävlingar samt vid 
bygglovsgivningen. De illustrationer och bilder som finns i planbeskrivningen är 
förslag på hur ny bebyggelse kan komma att se ut. 

 
Vårt motto som en av villaägarna i Solängen och som upplever att påverkan är mycket negativ 
är "Rädda Solängen!" 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Volym på ny bebyggelse”, 
”Bebyggelse öster om Bifrostgatan”, ”Störningar under byggtiden”, 
”Dagvattenproblematik öster om Bifrostgatan” och ”Parkering” från sidan 86.   
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41. Fastighetsägare 23 (daterat 2017-12-13) 
Vi har tagit del av Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Stadsdelen Pedagogen Park, och 
vi var med på samrådsmötena som hölls 171129 i Mölndals stadshus. Sedan föregående 
planprogram presenterades 2016 ser vi i det nu aktuella förslaget finns en del förbättringar. 
Som vi sagt tidigare emotsätter vi oss inte att staden förtätas och utvecklas för en hållbar 
stadsutveckling. 
 
Enligt det nya förslaget till detaljplan kommer vi att få ett fyravåningshus 43-55 meter från vår 
tomtgräns. Som sakägare och fastighetsägare oroas vi därför över att vår idag fina boende- och 
livskvalitet kommer att påverkas negativt av ett antal faktorer vilka presenteras nedan. 
 
Kommunfullmäktigebeslut 
Kommunfullmäktige fattade 2017-02-22 fattades beslut i ärende§ 9 KS 31/17 - "Ärendet 
återremitteras med följande motivering: Då det finns tveksamheter om byggnadshöjderna öster 
om Bifrostgatan vill kommunstyrelsens planeringsutskott utreda vilka konsekvenser en lägre 
exploatering får om det sätts högsta byggnadshöjd på två våningar. Även Bifrostgatans 
sträckning vill planeringsutskottet utreda ur ekonomiskt perspektiv kontra bättre planering 
eller exploateringsgrad om den ändras". 
 
Vi har eftersökt utredningen men har ännu inte fått någon återkoppling i frågan. Vi är väldigt 
intresserade av att få ta del av konsekvensen av att högsta byggnadshöjd sätts till två våningar. 
 
Kommunfullmäktige fattade 2017-03-22 beslut i ärende§ 57 KS 31/17 - "Kommunfullmäktige 
uppdrar också åt stadsbyggnadsförvaltningen att särskilt studera byggnadshöjderna öster om 
Bifrostgatan samt breddning av Bifrostgatan i kommande detaljplaneprocess". 
 
Vi ser att man i planbeskrivningen tagit viss hänsyn till byggnadshöjden men vi anser 
fortfarande att höjden på de föreslagna fastigheterna öster om Bifrostgatan fortfarande är för 
höga. 
 
Solstudie och skugga 
Det har till planbeskrivningen bifogats en solstudie. Vi har många invändningar mot 
solstudien. Framför allt för att vi upplever att den inte stämmer överens med verkligheten. 
Solstudierna som presenteras är utförd med olika tekniker och därför är resultaten inte 
jämförbara. Vi hävdar att en ny kvalitetsgranskad solstudie måste utföras. 
 
Föreslagen höjd om fyra våningar kommer att skugga såväl trädgård som altan. 
  
Vi befarar även att det höga åttavånings-kontorshuset (Kvarter 4) väster om Bifrostgatan 
kommer att påverka oss negativt avseende skugga. 
 
Insyn 
Idag har vi ingen insyn alls på vår fastighet. Med det nya förslaget kommer vi att få insyn från 
såväl de närmast inplanerade fastigheterna som från det höga åtta-våningshuset i Kv. 4 
 
Geoteknisk förutsättning och risk för sättningar 
Samtliga fastigheter utmed Kakelösagatan, belägna öster om Bifrostgatan, består av enplans 
röda tegelhus. Dessa är uppförda i början av 1960-talet. I samband med den byggnationen 
genomfördes en geoteknisk undersökning. Det är till den undersökningen man i 
planbeskrivningen hänvisar till. Vi har inte kunnat utläsa att man gjort några nya geotekniska 
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undersökningar. Detta anser vi att man måste göra. Även med tanke på hur "vattensjukt" 
grönområdet öster om Bifrostgatan är idag anser vi att det behöver göras. 
 
Vi befarar att sättningar kan drabba vår fastighet och vår pool som ligger nedsänkt i marken 
till följd av såväl pålning, byggnationer som tunga transporter med arbetsfordon. 
 
Vi anser att det skall göras besiktning av vår befintliga bostad innan markarbeten påbörjas. 
Och vi anser även att ansvarsförhållandet vid eventuella skador klargörs. Detta med tanke på 
att det finns flera markägare och företag som kommer att vara involverade i byggnationerna. 
 
Trafik-, buller-, luftmiljö- och vibrationsutredning 
Till planbeskrivningen bifogas Trafiktekniskt PM. Detta PM baseras på mätningar som bl.a. 
gjordes 2016 gällande Bifrostgatan och 2014 gällande Frölundagatan. Sedan dessa mätningar 
gjordes har många bebyggelser tillkommit. Stallbacken har fått en helt ny vägsträckning via 
Ragnar Thorngrens Gata och Jolens industriområde med många olika tillfartsvägar. Det 
innebär att trafiken ökat sedan mätningarna gjordes. Vår upplevelse är att dessa nya 
tillfartsvägar har lett till ökad trafikintensiteten. Vi upplever även att trafikintensiteten på 
Söderleden ökat under samma period och det i sin tur gör att det lätt blir trafikstockning som 
"backar" upp mot Bifrostgatan. Som boende längs Frölundagatan och Bifrostgatan oroas vi 
över en ytterligare ökad trafikintensitet. Vår förhoppning är att även Trafikverket och 
Länsstyrelsen kommer att beakta detta i eventuella yttranden. 
 
Vi befarar att vi kommer att få en ökande mängd "gratisparkeringar" inom Solängen. Det kan 
leda till dels försämrad framkomlighet och dels ökad bullernivå 
 
I bifogat Trafiktekniskt PM hänvisas till bilaga 10 avseende Vibrationsutredning som utfördes 
hösten 2015. Bilaga 10 går inte att finna i PM och inte heller på hemsidan. Vår teori gällande 
vibrationsutredningen är dessa sannolikt utfördes pga. ökade trafikflödet. 
  
På Figur 12 ser det dessutom ut som att det endast gjorts mätningar på västra sidan om 
Bifrostgatan och att det inte gjorts några vibrationsmätningar över huvudet taget på östra sidan 
av Bifrostgatan. 
 
Riksintresse 
I planbeskrivningen framgår att: 
”Planområdet omfattar inga riksintresseområden enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.” 
 
I en artikel i Göteborgs-Posten, 161226, kan man läsa att "Söderleden är på grund av all 
lastbilstrafiken till Göteborgs Hamn, Volvos fabriker och andra företag på Hisingen, västra 
och södra Göteborg ett så kallat riksintresse. Och Söderleden tål inte mer lokaltrafik, var 
Trafikverkets budskap". Förvisso ligger inte Söderleden inom planområdet men på flera möten 
med Staden har vi hört att Bifrostgatan är en "avlastande väg" vid stopp på Söderleden. Det i 
sig torde innebära att om trafikintensiteten på Bifrostgatan ökar till följd av byggnationerna, 
löper man en risk att påverka lokaltrafiken och därmed Riksintresset runt Söderleden. 
Hur kommer detta att hanteras? 
 
Fastighetens värde 
Vi befarar att fastighetens värde kommer att sjunka. 
 
Tidigare inlämnade yttranden 
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161019 var förfallodag för att lämna in yttrande till planprogrammet. Det var många boende 
på Solängen som yttrade sig. I programsamrådsredogörelsen, 170104, framgår att det 
lämnades in 55 yttranden. I ett av de 55 yttranden bifogades en namninsamling med 187 
underskrifter. 
 
Vi har förhoppning att vi i en gemensam samverkansprocess kan komma överens och undvika 
eventuella överklaganden. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Solstudie”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Bebyggelse öster om Bifrostgatan”, ”Störningar under byggtiden”, 
”Dagvattenproblematik öster om Bifrostgatan”, ”Oro för värdeminskning” och 
”Parkering” från sidan 86. 

 
42. Fastighetsägare 24 (daterat 2017-12-13) 
Kommunfullmäktige fattade 2017-02-22 beslut(§ 9 KS 31/17) om utredning av 
konsekvenserna av högsta byggnadshöjd på två våningar öster om Bifrostgatan. Undertecknad 
har försökt få svar på vad denna utredning gav utan att ha lyckats med detta. 

• Undertecknad önskar få ta del av vad denna utredning visade. 
 
Det presenterade förslaget anger en byggnadshöjd på 4 våningar drygt 40 meter från vår 
tomtgräns (ej 43 m som angetts sid 32 i Planbeskrivningen. Linjen från 43 m är inte dragen 
från den närmaste delen av det nya huset). Första våningen har, i förslaget som finns, högre 
takhöjd. Detta innebär att det för oss som bor på Kakelösagatan ger skuggeffekt och insyn som 
i det närmaste motsvarar 5 våningar! Den föreslagna byggnadshöjden innebär dels insyn på 
vår nuvarande uteplats i sydväst och dels skuggning av sol. 

• Vilken högsta höjd planeras husen få öster om Bifrostgatan, närmast Frölundagatan? 
 

Kommentar: Den högsta höjden på föreslagen bebyggelse närmast korsningen 
Bifrostgatan-Frölundagatan är 14 meter ovan mark (i detaljplan reglerat +25 över 
nollplanet), vilket innebär att det inte är möjligt att bygga fem våningar med 
tillräcklig rumshöjd invändigt. Det högsta möjliga våningsantalet är därmed fyra 
våningar.  

 
Väster om Bifrostgatan planeras i kvarter fyra, byggnation med 8 våningar. Åtminstone första 
våningen är planerat för affärsverksamhet vilket innebär högre våningshöjd. För oss boende på 
Kakelösagatan innebär detta i praktiken att vi får en byggnad som i höjd motsvarar ett vanligt 
bostadshus motsvarande minst 9 våningar. Oavsett innebär 8-9 våningar påtagliga 
skuggeffekter. Detta höga hus kommer att ligga endast cirka 80 m från vår tomtgräns. Idag ser 
vi solen gå ned mot Plantagen och därefter skogen bakom Pedagogen Park. Denna vackra 
solnedgång försvinner för oss genom denna mycket höga byggnation i kvarter 4. 

• Kommer det att finns teknikrum på dessa fastigheters tak? Kommer det planeras för 
något annat på dessa tak? Vilken är högsta höjden inklusive eventuella teknikrum mm, 
som kommunen accepterat i kvarter 4? 
 
Kommentar: Teknikrum får uppföras på byggnadens tak men ingår i den maximalt 
angivna höjden på ny bebyggelse och får därmed inte bli högre än den i detaljplanen 
angivna siffran om +42 meter över nollplanet. Då befintlig marknivå där huset 
föreslås byggas är +10 blir ny byggnad maximalt 32 meter hög. Minsta avstånd 
mellan byggnad i kvarter 4 och fastighetsgräns för berörd fastighet är 90 meter. 
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Inom kvarter fem planeras för bostäder och kontor med sex våningar höga hus. Även i dessa 
lokaler planeras för kontor och affärer. Det innebär att även dessa hus blir högre än ett vanligt 
bostadshus med normaltakhöjd på 6 våningar.  

• Vilken är högsta höjden inklusive eventuella teknikrum mm, som kommunen 
accepterat i kvarter 5? 

 
Kommentar: Kvarter 5 kommer innehålla verksamheter i bottenplan, 
parkeringsutrymmen och två våningar bostäder högst upp. Bottenvåningen får en 
något högre takhöjd medan de tre våningarna ovanför, som innehåller parkering, får 
en lägre takhöjd. Den totala höjden blir därmed likvärdig en traditionell sex 
våningsbyggnad innehållandes enbart bostäder. 

 
I kvarter 4 och 5 planeras många kontorslokaler.  

• Hur många människor planerar Aspelin och Ramm skall arbeta i dessa lokaler? Hur 
skall Bifrostgatan och Frölundagatan klara av alla dessa bilar?  
 
Kommentar: Aspelin Ramm bedömer att cirka 700 verksamma personer tillkommer i 
kvarter 4 och 5. Då kvarter 4 och 5 ligger i direkt anslutning till busshållplatser är 
förhoppningen att majoriteten kommer att resa kollektivt till sin arbetsplats. För de 
som tar bilen till arbetet kommer parkeringsplatser skapas i byggnaderna i kvarter 4 
och 5 där det finns möjlighet att parkera.  
 

Redan idag pågår ytterligare etableringar av industrier inom Jolenområdet. Många av de som 
kommer att arbeta i Jolenområdet kommer att använda Bifrostgatan för att komma till och från 
sitt arbete. Söderleden är ett riksintresse och Bifrostgatan måste kunna fungera som 
avlastningsväg när det blir stopp på Söderleden.  

• Hur skall Bifrostgatan kunna fungera som avlastning när Jolenområdet och 
Pedagogen Park är fullt utbyggda? 

 
Kommentar: Mölndals stad arbetar med att ändra resvanorna för befintliga och 
framtida invånare och verksamma i kommunen. Den trafikstrategi som finns som 
staden arbetar efter innebär ökade satsningar för hållbart resande genom bl.a. en 
ökad/förbättrad kollektivtrafik, utbyggnad av gång- och cykelbanor samt nya 
regleringar av parkeringsavgifter – i ett led för att öka andelen hållbart resande. I 
och med utvecklingen av områdena runt Bifrostgatan förväntas en viss trafikökning 
som är hanterbar och som gatans nya utformning kommer klara av.  

 
Byggnationen i Jolenområdet har en högsta byggnadshöjd på 3 våningar. Den planerade 
byggnationen med 8-9 våningar inom Pedagogen Park, som dessutom ligger högre än 
Jolenområdet, innebär att Pedagogen Park ur estetisk synvinkel avviker mycket negativt.  

• Varför bygga så mycket högre vid Pedagogen Park än vid Jolenområdet? Varför inte 
eftersträva att dessa båda områden skall harmoniera ur estetisk synvinkel med 
varandra? 

 
De utförda solstudierna är gjorda med olika teknik och framför allt den som visar 
solsituationen idag stämmer inte överens med verkligheten.  

• Nya kvalitetsgranskade solstudier med samma teknik över situationen idag och efter 
förslaget emotses. 

 
Mätningarna av trafikintensiteten och bullermiljön på Frölundagatan och Bifrostgatan är 
utförda 2014 och 2016. Sedan dess har trafiken ökat påtagligt bland annat på Frölundagatan 
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genom öppningen av Ragnar Thorngrens gata och den redan omfattande nybyggnationen på 
Stallbacken. På Bifrostgatan har trafiken utökats påtagligt genom många fler industrier inom 
Jolenområdet samt Åbroområdet. Redan idag är trafiken intensiv och med den planerade 
byggnationen i Pedagogen Park blir den än sämre. 

• Vi önskar därför nya mätningar av trafikintensiteten liksom ny bullermätning. 
 
Området öster om Bifrostgatan är mycket vattensjukt och har senaste åren blivit allt värre. 
Växter som funnits på tomten sedan huset byggdes för mer än 55 år sedan dör pga att marken 
är allt för vattensjuk. Mölndals Kommun har dränerat utanför våra häckar men detta har inte 
hjälpt över huvudtaget. Undertecknad har dränerat om den egna gräsmattan utan effekt. Under 
hösten går det oftast inte att gå på gräsmattan utan stövlar då man sjunker djupt ned i gräset 
(leran). Eftersom husen på Kakelösagatan vilar på lera är vi mycket oroliga för vad 
byggnationen, främst öster om Bifrostgatan, har för påverkan på våra fastigheter. Vi 
förutsätter att våra fastigheter besiktigas före byggstart och att det redan innan byggstart är 
klart vem som skall stå för kostnaderna vid eventuella sättningar i våra fastigheter.  

• När och hur kommer besiktningen att ske? Vem skall stå för kostnaderna på skador på 
fastigheterna som kan uppstå? 

 
Parkeringsplatser till den omfattande verksamheten dagtid och till alla boende är beräknad 
med förhoppningen att användande av bil skall minska i framtiden.  

• Vad händer om detta önsketänkande inte inträffar? Vilken plan har Mölndals kommun 
före byggstart om parkeringsplatserna inte räcker till? 

 
Förslaget innebär en affärslokal i markplanet i hörnet Bifrostgatan/Frölundagatan. För att en 
närbutik skall kunna bli lönsam måste det rimligen finnas parkeringsplatser för att locka 
kunder från alla som kör på dessa gator för att dessa kunder skall kunna göra 
kompletteringsinköp till och ifrån arbetet.  

• Var skall alla dessa kundbilar parkera? Hur många parkeringsplatser är planerade 
för denna affärslokal och var kommer dessa parkeringsplatser finnas? 
 
Kommentar: Dialog har förts med fastighetsägaren och kommande hyresgäst. 
Kundparkering sker till viss del som markparkering i direkt anslutning till matbutiken 
(cirka 35 p-platser) men ingår i övrigt i det gemensamma parkeringssystemet där 
möjlighet till korttidsparkering finns på gatorna i området eller i gemensamma 
parkeringsanläggningar.  

 
Vid senaste samrådsmötet framhölls att Bifrostgatan skulle göras om till en "stadsgata". 
Exempel på stadsgata som presenterades vid mötet var Övre Husargatan i Göteborg. Enligt de 
boende på Övre Husargatan har deras närmiljö (buller och bilavgaser) påtagligt försämrats 
sedan den gatan byggdes om till stadsgata (GP 2016). Idag flyter trafiken på, även om den är 
tät, förhållandevis väl utom på eftermiddagen då det är långsamma köer. 

• Vad är det som gör att inte närmiljön för de idag boende utmed Bifrostgatan också 
blir sämre när Bifrostgatan görs om till så kallad stadsgata med bilar som måste 
stanna och accelerera upprepade gånger? 

 
Kommentar: Framtagen bullutredning samt luftmiljöutredning visar på att miljön inte 
försämras i och med en förändring av Bifrostgatan från transportled till stadsgata. De 
åtgärder som genomförs möjliggör för ökat hållbart resande med förbättrade gång- 
och cykelbana, ny busshållplats och lägre hastighet (40 km/h), som även skapar bättre 
ljudmiljöer för befintliga bostäder i Solängen. 
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Sammanfattning 
Undertecknads önskemål är att öster om Bifrostgatan utförs eventuell byggnation med 
fastigheter som är högst två normala bostadsvåningar höga. Väster om Bifrostgatan inklusive 
kvarter fyra och fem bör fastigheterna ha en byggnadshöjd på högst 4-5 normala 
bostadsvåningar. 
 
Emotser tacksamt svar på ovanstående frågor och önskemål. 
 

Kommentar: För övriga synpunkter, se samlat svar under rubrikerna ”Solstudie”, 
”Volym på ny bebyggelse”, ”Störningar under byggtiden” och ”Parkering” från 
sidan 86. 

 
43. Fastighetsägare 25 (daterat 2017-12-14) 
Information: Två identiska yttranden är inskickade av två personer på fastigheten.  
 
Efter att ha tagit del av detaljplanen, behovsbedömning och solstudien för byggnation av 
bostäder vid stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 & 2, har jag synpunkter på 
i första hand höjden på husen. 
 
Vi bor på Kakelösagatan rakt öster ut från de planerade kvarteren 11 och 12. Idag har vi 
kvällssol på baksidan av huset, i rak västlig riktning, fram till en bit efter kl. 21 på sommaren. 
Med byggnader på 4-6 våningar kommer baksidan att skuggas redan vid kl. 18:30. Det drabbar 
oss inte bara på sommaren, utan än mer de övriga månaderna då solen står lägre. Vi kommer 
också att förlora vår avskildhet då man kommer att kunna se rakt in i vår trädgård från de över 
planen. Detta kommer kraftigt att minska både vår boendekvalitet och livskvalitet! När man 
kommer hem på eftermiddagen efter jobbet, vill man kunna gå ut i sin trädgård och kunna 
njuta av sol och få möjlighet till återhämtning, så som vi alltid har kunnat. 
 
I Behovsbedömning på sidan 6, punkten 7.3 står det angående Dåliga solljusförhållanden? 
"Något förändrade solförhållanden för angränsande bostäder, men skillnaden från idag är 
marginell då stora träd, vall och berget i väster ger skuggeffekter i dag." Ett påstående som är 
direkt felaktigt. Solförhållandena idag är utmärkta ända fram till sen kväll, vid c:a kl16 på 
dagen faller lite skugga över tomten från grannens björkträd, detta är dock övergående när 
solen rör sig vidare i nordvästlig riktning. Jag har foto på solens läge från kl. 18, 20 och 21:30 
som motbevis till solstudien. Man kan inte bedöma en förändring baserat på felaktiga 
uppgifter om rådande situation vilket ni gjort. Jag ser också stora risker för värdeminskning av 
fastigheten med höga hus som skuggar tomten och tillåter insyn från boende. 
 
Vi motsäger oss inte att det byggs nya fastigheter, men de får inte vara så höga att det påverkar 
vår boendekvalitet och livskvalitet så kraftigt som detta förslag gör. Husen längs med 
Bifrostgatan behöver sänkas och en korrekt (från oberoende part) solstudie för nuläget måste 
tas fram. Att man funderar på att bygga så höga hus i ett område som annars domineras av 1-2 
plans hus, dessutom beläget precis vid kyrkogården och som får sådan kraftig påverkan på 
befintligt boende är anmärkningsvärt. 
 
Vidare är jag också bekymrad för sättningar i fastigheten eftersom underlaget är lera och 
väldigt rörligt. Av representanten från tekniska förvaltningen sa man att man "inte tror" det ska 
vara några problem, man kan inte tro att det inte ska bli några problem, detta måste vara ett 
faktum. Vi har redan haft sättningar i såväl huskropp som rör, om man ska påla i marken så 
pass nära, måste det garanteras att inga skador uppstår på vår fastighet. Om fastigheten får 
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skador i och med pålning och byggnation, måste kommunen stå för alla reparationer. Jag anser 
också att det skall göras en besiktning av vår fastighet innan markarbeten påbörjas. 
 
Jag hoppas också att man är mycket noga i valet av material och utseende på de nya husen så 
man inte upprepar misstagen som man gjorde när man byggde "Nordea-huset" på Storgatan, 
eller husen utmed Bifrostgatan vid Lackarebäck. Svarta hus som totalt tar över och dominerar 
omgivningen. Bättre är de husen som är byggda vid rondellen Bifrostgatan/Toltorpsgatan, 
dessa smälter till vissa delar in på ett bra sätt i omgivningarna. 
 

Kommentar: Gestaltningen på ny bebyggelse är inte fasställd i nuläget utan 
kommer beslutas i ett senare skede i kommande markanvisningstävlingar samt vid 
bygglovsgivningen. De illustrationer och bilder som finns i planbeskrivningen är 
förslag på hur ny bebyggelse kan komma att se ut. 

 
Jag har också tagit del av Carolina Lundbergs yttrande och jag anser att den stämmer väl 
överens med mina åsikter kring nybyggnation i stadsdelen Pedagogen park 
 
Jag hoppas att vi i en gemensam samverkansprocess kan komma överens och undvika 
eventuella överklaganden. 
 

Kommentar: För övriga synpunkter, se samlat svar under rubrikerna ”Solstudie”, 
”Volym på ny bebyggelse” och ”Störningar under byggtiden” från sidan 86.   

 
44. Fastighetsägare 26 (daterat 2017-12-14) 
Med den utbyggnadstakt, som Mölndal för närvarande uppvisar, torde det finnas behov av 
ytterligare flerbostadshus. Därom råder nog inga tvivel. Men det är då viktigt att den nya 
bebyggelsen planeras så att den på ett estetiskt och praktiskt plan harmonierar med befintlig 
bebyggelse. 
 
Vi bor nu i ett område som kännetecknas av småhus antingen fristående eller kedjehus. Idag är 
husen i området närmast Bifrostgatan en eller två våningar höga. Det är därför angeläget att 
den nya bebyggelsen inte alltför abrupt avviker från dessa höjder. Det befintliga förslaget 
innehåller ju 6-våningshus i anslutning till Bifrostgatan mittemot de envåningshus som idag 
finns längs Kakelösagatan. Jag anser att dessa hus av både estetiska och praktiska skäl bör 
göras lägre. Man får på så sätt en mera harmonisk övergång till befintlig envånings- 
bebyggelse på östra sidan av Bifrostgatan. Insynen mot våra trädgårdar, altaner och 
vardagsrum minskar samtidigt som vi på så sätt kan få behålla kvällssolen under 
sommarhalvåret. 
 
I planförslaget finns en dagsljusstudie som behöver kommenteras. På sid. 20 i planförslaget 
skrivs att skuggeffekt idag fås från bergen i väster, träd längs Bifrostgatan samt bullervallen. 
Träden längs Bifrostgatan samt bullervallen påverkar idag inte dagsljusförhållandena, så dessa 
konstateranden är således irrelevanta. Däremot visar ju solstudien att en betydande påverkan 
på solljuset kommer att fås kvällstid under sommaren med föreslagna hushöjder. 
  
Vallen utmed Bifrostgatan fungerar idag som ett bra skydd mot buller och insyn. Jag 
förutsätter att den kommer att få vara kvar även efter att det nya planförslaget vunnit kraft. 
 

Kommentar: Vallen kommer till stor del tas bort (men kan finnas kvar i den norra 
delen) och ersättas av andra bullerdämpande åtgärder då vallen hamnar i konflikt 



Datum 2018-08-14 Dnr. PU 32/15 
 65(101) 

  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen    
 

 
 

med bl.a. föreslagen placering av parkeringsanläggning, nya bostadshus och 
breddning av Bifrostgatan. 

 
Konsekvenserna på befintliga byggnader av pålningsarbeten bör noga övervägas. Redan vid 
byggnationen av enplanshusen utmed Kakelösagatan på 60-talet var man medveten om 
riskerna för sättningar på husen. Noggranna inspektioner av husen bör alltså göras före och 
efter eventuell nybyggnation. Jag förutsätter sedan att byggherrarna eller kommunen ansvarar 
för och bekostar eventuella förstärkningsarbeten och/eller reparationer som blir nödvändiga på 
grund av nybyggnadsarbetet. 
 
Sammanfattningsvis vill jag därför yrka på: 

• Att framtida bebyggelse utmed Bifrostgatan anpassas med hänsyn tagen till befintlig 
bebyggelse utmed Kakelösagatan, och att höjden på de planerade husen således sänks 
således sänks från de 6-våningshus som planeras. 

• Att bullerbekämpande åtgärder gentemot Bifrostgatan vidtas. 
• Att man säkerställer att ingen risk för sättningar på befintlig bebyggelse uppkommer 

som följd av byggnadsarbetena. 
 

Kommentar: För övriga synpunkter, se samlat svar under rubrikerna ”Solstudie”, 
”Volym på ny bebyggelse” och ”Störningar under byggtiden” från sidan 86.   

 
 
45. Fastighetsägare 27 (daterat 2017-12-13) 
Vi har tagit del av Planbeskrivning tillhörande detaljplan för stadsdelen Pedagogen Park. 
Vi är och har från början till viss del varit positiva till att området utvecklas och förtätas, men 
vi har en del synpunkter vi önskar yttra då vi är rädda att det kommer att påverka vår boende- 
och livskvalitet negativ. 
 
Höjden på byggnaderna i detaljplanen 
Varför måste fastigheterna i området Pedagogen Park byggas så höga att det påverkar redan 
befintliga fastigheter negativt med både kraftig insyn samt solskugga? I nuläget har vi en helt 
underbar baksida, som även är den främsta anledningen till varför vi valde att köpa detta hus. 
Vi har ingen insyn alls och vi kan njuta av vår uteplats och gräsmatta. Vi har sol från tidig 
eftermiddag till kväll. Ca 20:30-21:00 försvinner solen ner bakom berget på sommarkvällarna. 
Vi är även oroliga över hur detta kommer att påverka värdet av vår fastiget, när vi negativt 
kommer att påverkas av solskuggan och den kraftiga insynen. 
 
Solstudien är felaktig 
Vi är många i området som har uppmärksammat den nuvarande solstudien som gjorts. 
Den stämmer inte alls med verkligheten. Därför hävdar vi att en ny, kvalitetsgranskad, 
solstudie måste utföras. Gärna av en oberoende part. 
 
Risken för sättningar 
Vi är även rädda att byggnationen av Pedagogen Park, främst byggnationen av området öster 
om Bifrostgatan kan orsaka sättningar som kan drabba vår fastighet. Om det skulle uppstå 
skador på befintliga fastigheter under byggnationen av Pedagogen Park måste det vara tydligt 
vem som kommer stå för dessa reparationer och kostnader. Men främst anser vi att en ny 
grundlig geologisk undersökning av marken måste göras, då vi inte kan känna oss trygga med 
att den tekniska förvaltningen "inte tror" det ska vara några problem. 
 

Ökad trafik och "gratis parkeringar" i Solängen 
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Vi befarar även att den nya stadsdelen och ombyggnationen av Bifrostgatan kommer bidra till 
ökad trafik inom Solängen. Samt att det även kommer att påverka våra parkeringsmöjligheter 
då det i nuläget är gratis att parkera längs med våra gator. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Solstudie”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Störningar under byggtiden”, ”Oro för värdeminskning” och ”Oro 
för ökad trafik i Solängen” från sidan 86.    

 
46. Fastighetsägare 28 (daterat 2017-12-14) 
Efter att ha tagit del av detaljplanen, behovsbedömning och solstudien för byggnation av 
bostäder vid stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 & 2, har jag synpunkter på 
höjden av husen som kommer medföra olägenhet för vårt boende, stora risker för skador på 
fastigheten samt värdeminskning. 
 
Solstudien som gjorts och det som beskrivs i behovsbedömningen stämmer inte med 
verkligheten, idag har vi sol på baksidan, långt inpå kvällen. Dessutom presenteras de olika 
delarna i solstudien med olika tekniker vilket gör att dessa inte är jämförbara. En ny 
kvalitetsgranskad solstudie måste göras. Hus med en höjd på fyra våningar kommer att skugga 
såväl trädgård som altan. Man kommer också att kunna se rakt in i vår trädgård från de över 
planen. Detta kommer kraftigt att minska både vår boendekvalitet och livskvalitet! 
 
2016 gjordes en trafik och bullerutredning gällande Bifrostgatan och 2014 gällande 
Frölundagatan. Sedan dessa mätningar gjordes har många bebyggelser tillkommit. I och med 
detta upplever vi att trafikintensiteten har ökat högst avsevärt. Vi upplever även att 
trafikintensiteten på Söderleden ökat under samma period och det i sin tur gör att det lätt blir 
trafikstockning som "backar" upp mot Bifrostgatan. Vi oroas mycket över ytterligare ökad 
trafikintensitet. 
 
Vi är också mycket oroade för sättningar i fastigheten eftersom underlaget är lera och väldigt 
rörligt. Om man ska påla i marken så pass nära, måste det garanteras att inga skador uppstår på 
vår fastighet. Om fastigheten får skador i och med pålning och byggnation, måste kommunen 
stå för alla reparationer. Jag anser också att det skall göras en besiktigning av vår fastighet 
innan markarbeten påbörjas. 
 
Höjden på de planerade fastigheterna måste sänkas, en ny kvalitetssäkrad och oberoende 
solstudie måste tas fram, en uppdaterad trafik och bullerutredning måste göras samt att man 
måste säkerställa att inga fastigheter öster om Bifrostgatan skadas samt ansvar vid eventuell 
skada. 
 
Vi hoppas att vi i en gemensam samverkansprocess kan komma överens och undvika 
eventuella överklaganden. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Solstudie”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Störningar under byggtiden”, ”Oro för värdeminskning” och 
”Trafik och buller från Bifrostgatan” från sidan 86. 

 
47. Fastighetsägare 29 (daterat 2017-12-14) 
Vi vill inleda detta yttrande med att framföra att vi inte är negativa till bebyggelsen vid 
Pedagogen Park men har flera synpunkter på planering och utformning. Som förslaget ligger 
påverkar det kraftigt såväl boende- som livskvalitet. 
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Integritet 
Den nya bebyggelsen ändrar totalt förutsättningarna för vår livskvalitet. Flera av 
anledningarna till att vi köpte vårt hus ändras radikalt. Med planerad bebyggelse inpå 
tomtgräns kommer den frihetskänsla och närhet till grönska och natur som vi har helt att 
förändras. 
 
Helhet 
En given utgångspunkt vid planerande av ny bebyggelse bör vara att göra en helhet av det nya 
och gamla området; att de vävs samman så att de upplevs som en helhet. Som planen är nu blir 
det områden bredvid varandra med barriärer (höga hus, parkeringshus, vägar mm) emellan. 
Det har tidigare talats om en mjuk övergång till befintlig bebyggelse och att områdena ska 
integreras med varandra. Av detta ser vi inget! En övergång från en byggnation med ett 
våningsplan till byggnader med sex till åtta våningar är inte mjuk. 
 
Risk för sättningar 
Vi ser stora risker för sättningar i samband med pålning och byggnation, då husen är byggda 
på lera. Det bör redovisas vilka åtgärder man planerar att vidta innan eventuell schaktning, för 
bland annat parkeringshus, för att eliminera risken för sättningar i befintlig bebyggelse. Vidare 
bör ansvarsfrågan utredas, då flera aktörer (markägare, byggföretag, underentreprenörer mm) 
är inblandade. 
 
Vi bor på Kakelösagatan. Den kommunala marken i anslutning till vår tomtgräns är lägsta 
punkten i området utmed Bifrostleden. Marken är en stor del av året mättad med vatten. 
Marken mellan vår fastighet och bullervallen vid Bifrostgatan är en lågpunkt i området och 
leran i marken är ständigt mycket lös. Då det är mindre än 20 meter mellan vårt hus och denna 
lågpunkt, med en höjdskillnad på mellan 2 till 3 meter, är sannolikheten för rörelser i marken 
mycket stor. Därmed är också risken för sättningar och skador på fastighet och bebyggelse 
mycket stor. 
 
Solljus 
Vi har idag kvällssol på baksidan av huset fram till kl 21 på sommaren. Med byggnader på sex 
våningar kommer tomten att skuggas redan kl 18. Det drabbar oss inte bara på sommaren, utan 
än mer de övriga månaderna då solen står lägre. Detta kommer kraftigt att minska såväl 
boende- som livskvalitet. 
  
Trafik 
Trafiken kommer att öka då vi bor i en växande storstadsregion. Detta medför ökat buller och 
annan påverkan från trafiken. Vi har idag viss dämpning av buller tack vare den bullervall som 
löper längs Bifrostgatan. Vi vill se åtgärder gällande bullerdämpning avseende den 
nybyggnation som planeras i området.  
 
Vi upplever idag att det behövs en bättre tillgång till lokaltrafik i området. 
 
Höjd på ny bebyggelse 
Bebyggelsens närhet till gatan kommer att förstärka ljuden från trafiken åt vårt håll. De nya 
husen kommer att reflektera ljudet. I dag sprids ljudet ut och dämpas av bullervall och 
växtlighet. 
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Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Solstudie”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Störningar under byggtiden”, ”Oro för värdeminskning” och 
”Dagvattenproblematik öster om Bifrostgatan” från sidan 86. 

 
48. Fastighetsägare 30 (daterat 2017-12-14) 
Jag har noga studerat dokumenten på Mölndals Stads hemsida. Dokumentet 
"Behovsbedömning och checklista" skapade en del frågetecken och funderingar från min sida. 
 
1.1. Här sägs att befintlig Idrottshall samt bollplan ska omlokaliseras. Jag kan dock inte utläsa 

vart. 
 

Kommentar: En ny idrottshall kommer etableras intill Västerbergsskolan i Bifrost 
där även en näridrottsplats är under uppförande. En ny bollplan med konstgräs är 
redan är i bruk. 

 
1.5. Här svaras nej på frågan om marken anses instabil. Detta torde vara fel, då området står på 
ett minst 40m djupt lerlager. I "Planbeskrivning" nämns t.o.m. att området är känsligt för 
farthinder och andra ojämnheter i vägbanan,,,,, Besiktning av nuvarande hus bör ske före och 
efter byggstart samt att vem som ersätter eventuella tillkommande skador bör redovisas. 
 
2.1. Här svaras nej på frågan om risk för skred eller ras. Detta svar är inte helt underbyggt 
anser jag. Vi har en pool på 40 ton som står på marken invid det längsgående diket och 
riskerar att glida iväg om marken rör sig. 
 
2.2. Risk för erosion? Där är svaret nej. Dock står i "Planbeskrivning" att "Vattnet rinner 
uppströms genom området idag. Hänsyn bör tas till identifierade instängda områden...." Jag 
kan inte utläsa någonstans vilka åtgärder som kommer att vidtas. 
 

Kommentar: En utredning om skyfall har tagits fram inför granskningen, 
åtgärdsförslag har tagits fram som kommer genomföras i takt med utvecklingen av 
området. För mer info, se bilagd utredning, Skyfallsutredning för stadsdelen 
Pedagogen Park, 2018-08-16 

 
3.1. Här svaras nej på frågan om utsläpp från trafik. Ökad trafik medför givetvis ökade 
utsläpp. Bilar som startas och stoppas för gående släpper ut mer än en bil som framförs med 
jämn fart. 
 

Kommentar: En uppdaterad luftmiljöutredning har tagits fram som visar att 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för området avseende luft och partiklar uppfylls. För 
mer info, se bilagd luftmiljöutredning (Cowi, 2018-05-18). 

 
5.1. Med mer trafik och övergångar för gående som medför fler start och stopp och därmed 
ökat buller. 
 
7.3. På frågan om "Dåliga solljusförhållanden?" svaras att det blir en marginell skillnad. 
Med den höjd de nya byggnaderna framför oss kommer att få (37m, minst 5 våningar, eller 6 
vån enligt "Planbeskrivning") gör att de otvetydigt kommer att skugga våra tomter. Det 
medför också att vi får insyn från de nya grannarna. Detta är den viktigaste punkten att noga 
utreda och ta hänsyn till ur vår synvinkel. Den viktigaste anledningen till att vi en gång köpte 
huset är just friheten från insyn och goda ljusförhållanden. Om man drar en linje från bergets 
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topp till nederdelen av våra tomter ser man vilken höjd husen kan ha utan att påverka. 
Uppfylls detta välkomnar vi hela projektet! 
 
13.1: Här svaras nej på frågan om lokalt grönområde påverkas. Så vitt jag kan se ska det bli 
parkering(-shus) och bostäder mellan Kakelösas kedjehus och Bifrostleden. Det är väl 
påverkan om något? 
 

Kommentar: Delar av grönområdet mellan Bifrostgatan och Solängen kommer få 
ny markanvändning i form av bostadsbebyggelse och parkeringsanläggning. 
Samtidigt utvecklas två nya parkområden i stadsdelen Pedagogen Park och den 
kvarvarande grönytan mellan Bifrostgatan och Solängen kommer att 
vidareutvecklas och bli mer kvalitativ. 

 
För övriga synpunkter, se samlat svar under rubrikerna ”Solstudie”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Trafik och buller från Bifrostgatan” och ”Störningar under 
byggtiden” från sidan 86. 

 
49. Fastighetsägare 31 (daterat 2017-12-14) 
Det tänkta huset på Pedagogens Park Norra del som består av 5 och 6 våningshus kommer att 
ge oss en betydande sämre boende miljö. Solen kommer att försvinna från vår fastighet tidigt 
på eftermiddagen på sommaren. Värst kommer det att bli på våren och hösten då solen inte 
står så högt kommer den att nå fastigheten under en mycket begränsad tid. Vår fastighet mot 
Bifrostleden ligger c:a en meter lägre än leden. Vilket gör att det står vatten på gräsmattan 
under sen hösten, vintern och början på våren. Solen och värmen gör att det torkar upp och vi 
kan vistats på gräsmattan. Vattnet har ingenstans att ta vägen då bullervallen hindrar 
avrinning. 
 
Insynen och utebliven sol och ljus försämrar vår boendekvalité och livskvalité på ett mycket 
negativ sätt. Läser man era broschyrer så står det att det skall bli öppna och ljusa områden i 
dessa kvarter, borde det inte gälla även för oss som redan bor i området. Jämför inte skuggorna 
från träden med skuggorna från husen.  
 
Förslag till åtgärd: 
Sänk hushöjden till 3 våningar och bygg platta tak ut mot Bifrostleden och ge oss Solängsbor 
en trivsam boendemiljö. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Solstudie”, ”Volym på ny 
bebyggelse” och ”Dagvattenproblematik öster om Bifrostgatan” från sidan 86. 

 
50. Fastighetsägare 32 (daterat 2017-12-13) 
Benämningen "vi" kan variera något i texten nedan beroende på sammanhanget; antingen 
författare av detta dokument, inkluderande av våra grannar i samma typ av enplanshus eller 
boende längs Bifrostgatan. Benämningen "ni" gäller planarkitekter och projektledare för 
Pedagogen Park, politiker och andra beslutsfattare, ja troligen du som läser detta dokument. 
 
Inledning 
Vi har i princip samma synpunkter som vi tidigare har framfört och som finns dokumenterade 
i Programsamrådsredogörelse (Dnr. 2017-01-04 PU 32/ 15). Utifrån era svar fick vi 
uppfattningen att ni hade tagit till er dessa synpunkter. När man nu läser Planbeskrivning, 
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2017-10-31, Dnr. PU 32/ 15, inser vi att revideringen av planen fortfarande medför en 
oacceptabel försämring av vår egna privata boendemiljö. 
 
Primärt handlar det om att höga hus längs Bifrostgatan kommer ge bestående negativa 
förändringar; kvällssolen försvinner, vi får insyn ovanifrån på tomten och in i rum mot 
Bifrostgatan, och trafikbullret kommer att öka. Detta kommer att ske i så hög grad att det är 
mer än vad någon ska behöva acceptera. 
 
Något som är oklart i planförslaget är Bifrostgatans sträckning. Är den intakt? För att få plats 
med tre körfält, parkering samt gång- och cykelbana på varje sida behöver vägen breddas. Åt 
vilket håll? Kommer vägen att flyttas österut i den norra delen av området som det föreslagits 
tidigare? 
 
Kvällssol 
Vi har ingen morgonsol på vår altan, men vi har än så länge kvällssol. Det var en viktig aspekt 
när vi valde att lämna Göteborg och bosätta oss i Mölndal. Risken för att detta värde ska 
försvinna gör oss mycket oroliga. Vi har tagit del av Solstudien (Nyréns Arkitektkontor, 2017 
-11-13). Det finns väsentliga brister i denna studie. Träd och buskar har modellerats som 
solida kroppar utan förmåga att släppa igenom ljus. Växtlighet kan aldrig jämföras med fasta 
byggnader. Särskilt tydligt blir det under den kalla årstiden då blad som bekant faller från träd 
och buskar. Träd och buskar silar och släpper dessutom igenom ljus även när bladverket är 
som tätast. Men detta gör inte en solid huskropp, utan den skuggan är konstant. Att använda 
sig av buskar och träd som referens, så som i den här solstudien, där de redovisas som solida 
klumpar ger en direkt felaktig bild på hur det faktiskt ser ut. Höjder på träd och buskar är 
också som bekant föränderliga. Buskarna på vallen mot Bifrostgatan har vuxit ohejdat i många 
år. För två år sedan var vi i kontakt med kommunen för att be dem trimma ned dessa buskar, 
med i storleksordningen 2m. Buskarna är alltså just nu högre än vad vi önskar. 
  
Största invändningen mot solstudien är ändå att den helt enkelt inte stämmer. Den påstår att vi 
förlorar vår kvällssol långt innan kl 20 vid midsommar, men detta är felaktigt. Vi har sol på 
vår altan fram till kl 21 under högsommaren.  
 
På Samrådsmötet 29e november, kl 18.30–19.45, sa planarkitekten att man hade lagt sig på en 
bostadshöjd på 5 våningar på kvarter 14 och 15, då det endast skulle innebära en viss 
försämrad kvällssol jämfört med idag för befintliga hus. Detta baserades på Sostudie, Nyréns 
Arkitektkontor, 2017 -11-13. Denna slutsats är dock utan värde då studien som sagt är 
felaktig. "En viss försämring" är en utan tvekan en grov missbedömning. Det kommer inte 
bara bli en väsentlig försämring av kvällssolen för de befintliga bostäderna längs den östra 
sidan av Bifrostgatan utan även för de som bor på den östra sidan av Lammevallsgatan mellan 
Frejagatan och Kornängsgatan. En enkel men i huvuddrag korrekt lägesanalys utifrån vårt 
perspektiv ges här, se även Figur 1: 
 
Står vi mot husväggen och blickar ut från höjden 1.6m, från vi lyfta blicken 4° för att träffa 
trädtopparna på Änggårdsbergen. Det är alltså den lägsta solvinkel som vi kan få, av solitt 
berg och skog (Änggårdsbergen) som är att jämföra med skuggan av ett hus. Denna vinkel 
motsvarar en hushöjd på ungefär 5 m, placerat som från vårt hus.  Tar man sedan sikte på 
toppen av buskarna på vallen utgående från dagens höjdnivå - som alltså just nu är oönskat 
hög, bildas en vinkel på 11°. Detta motsvarar en hushöjd på ungefär 11m. Det vill säga, högre 
hus än 11m kan inte byggas för att vi ska bli opåverkade. Det är egentligen inte sant, men låt 
oss säga det för den goda viljans skull. 
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Enligt Plankarta2.pdf tillåts en högsta byggnadshöjd för kvarter 14 och 15 på 33-12 = 21m! 
Det är som ni förstår en byggnadshöjd med otroligt stor påverkan för ljuset. Ett 21m högt 
flervåningshus skulle behöva stå 100m från vårt hus, i princip på västra sidan av Växthuset 1, 
för att vi skulle kunna få samma kvällssol som om ett 11m högt hus står vid den östra sidan av 
Växthuset 1. Om husen förblir så här höga och är placerade på samma ställe kommer de även 
påverka fastighetsägarna och villorna som är belägna på den östra sidan om Lammevallsgatan. 
Deras hus kommer också drunkna i skuggan från de planerade höga husen på 
midsommaraftonskväll istället för som idag bada i kvällssol. Detaljplanen för Pedagogen Park 
kommer således direkt påverka ytterligare fastighetsägare. Är dessa underrättade, som 
sakägare? 
 

Kommentar: Den maximalt tillåtna höjden på ny bebyggelse i kvarter 13-15, där 
avstånden till befintliga småhus är något kortare, har justerats till 
granskningsskedet och sänkts med fem meter vilket nu innebär att husen som högst 
blir 16 meter höga. Utöver en sänkt byggnadshöjd har en planbestämmelse införts 
gällande kvarter 13-15 att den översta våningen (våning fem) ska vara indragen 
minst två meter från Bifrostgatan för att begränsa insynen till småhusen i Solängen. 
För synpunkter rörande solstudien, se samlat svar under rubriken ”Solstudie” från 
sidan 86. 

 
Insyn 
Så som planförslaget ser ut idag kommer man från våning 2 vintertid och från våning 4 
sommartid ha fri insyn på vår tomt och in i vårt hus, förutsatt att vallen är kvar i sin nuvarande 
utformning. Detta förstår man av Figur 1. Byter man dessutom ut vallen mot ett bullerplank, 
som var idén i Planprogrammet, 2016-01-04, så kommer man redan från våning 2 få fri insyn 
rakt in i vårt vardagsrum. Dessutom så kommer bussar och lastbilar få fri insyn året runt. Detta 
känns direkt obehagligt för oss som småbarnsföräldrar och det blir ett stort intrång i vår 
familjs privata sfär. 
 
Vallens vara eller inte vara har stor inverkan på insynen på vår tomt och in i vårt hus. Redan 
idag kan man om man åker buss, vintertid, se in i vårt hus från Bifrostgatan. Detta känns av 
naturliga skäl inte helt bekvämt. Men under större delen av året när träd och buskar har blad så 
hindras denna insyn helt. Vilket känns bra när man som vi har, små barn, som vistas i 
trädgården. 
 
Vår begäran är att vallen behålls men att man även sätter upp ett plank väster om vallen. 
Lämplig höjd på planket får vi förövrigt återkomma till. Syftet är att planket kan ha dubbel 
funktion, dels hindra insyn från höga fordon vintertid och dels att förstärka bullerskyddet. 
Buller hanteras i nästa avsnitt. 
 

Kommentar: Noterat. Staden ser över möjligheten att behålla delar av vallen mot 
befintliga småhus i kombination av ytterligare åtgärder för att minska risken för 
ökad insyn. 

 
Buller 
Tidigare synpunkter som vi har lämnat in har bland annat handlat om ökat buller, detta finns 
dokumenterat i Programsamrådsredogörelse (Dnr. 2017-01-04 PU 32/ 15). I samma rapport 
svarar ni oss att, citat sida 46, "Bedömningen är att buller blir lägre". Den bedömningen var 
förstås felaktig. Svaret fick vi i den senaste beräkningen, se utdrag i Figur 2. Så, trots att ni 
sänker hastighetsbegränsningen till 40km/h så ökar bullret. Dels har vi en ökning av trafiken 
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men framför allt handlar det om höga hus längs Bifrostgatan. Se illustration i Figur 3. Vi 
påstår att majoriteten av fordonsförare inte kommer hålla en hastighetsbegränsning på 40km/h 
och trafiken generellt kommer öka mer än vad ni förut spår. Och oavsett denna utsaga, det 
enda som är definitivt sant och oföränderligt i tiden, är att höga hus intill Bifrostgatan kommer 
via reflekterande ljudvågor öka bullret för boende öster om denna gata. 
 
Enligt planarkitekten på samrådsmötet, 2017-01-29, får inte bullermiljön för de befintliga 
husen försämras jämfört med idag. Det som inte framgår av Planbeskrivningen är vilka 
åtgärder ni tänker vidta för att inte bullernivåerna ska öka för befintliga hus? Vilka alternativ 
finns och exakt vilka konsekvenser får de för oss? Ett traditionellt drygt 2m högt bullerplank 
räcker inte för det kommer medföra direkt insyn i vårt hus, då Bifrostgatan ligger högre än vad 
vårt hus gör. 
 
Vi har tidigare föreslagit att ett parkområde skulle skapas mellan Solängen och Pedagogen 
Park, där Bifrostgatan flyttas väster ut eller helt sonika sänks under marknivå. Detta hade 
skapat en verklig sammansmältning av de två stadsdelarna, och då hade det varit lämpligt med 
fler förbindelser. Men eftersom ni envisas med att planera för orimligt höga hus längs med 
Bifrostgatan, faller iden med förbindelserna. Planerad gång- och cykelbana mellan 
Lammevallsgatan 11 och 13 behövs inte. Det enda det kommer skapa är en öppning i 
bullervallen mot Bifrostgatan. Minsta lilla hål av bullerskyddet är i praktiken omöjligt att 
kompensera med ännu högre bulleråtgärd. 
 
Att dessutom planera en cykelväg med så många korsande "påfarter" främjar inte till att öka 
cyklandet utan den kommer snarare få en motsatt effekt. En cyklist vill ha en rak, snabb 
cykelväg utan onödiga korsningar, avbrott och möten med gångare, barn och hundar. Det finns 
till och med en ökad risk för olyckor med för många korsningar på cykelbanan. 
 

Kommentar: För synpunkter rörande trafik och buller, se samlat svar under 
rubriken ”Trafik och buller från Bifrostgatan” på sidan 91. 

 
Vibrationer 
Bostäderna i Solängen är väldigt känsliga för vibrationer, det räcker att ett arbetsfordon kör 
förbi utanför för att man ska känna det. Vi är oroliga för att våra hus kommer att utsättas för 
skador under byggprocessen, en process som säkert kommer att ta flera år, och då främst 
pålningen. Hur sker ersättning för skador? Vi antar att vi får väldigt svårt att vinna en sådan 
process om vi i efterhand visar upp skador som har skett under byggtiden. Därför behöver ni 
montera vibrationsgivare på varje hus längs Bifrostgatan och även ta kort på grund och väggar 
innan bygget sätts igång. 
 

Kommentar: Noterat, se samlat svar under rubriken ”Störningar under byggtiden” 
på sidan 95. 

 
Parkeringar 
Om det byggs för få och dyra parkeringar inom Pedagogen Park kommer fordon parkeras på 
gatorna i Solängen. Bygg därför tillräckligt många parkeringsplatser redan från början! 
Primära förslaget för att minska vibrationerna enligt Norconsults Trafiktekniskt PM (sida 42), 
2017 -10-18, är att bygga tunga källargrunder. Ta fasta på detta och bygg garage under i 
princip alla större hus. Om det skulle vissa sig över tid att alla parkeringsplatser inte behövs - 
kollektivtrafiken är fullgod för de flesta personer, bilpooler fungerar bra, etc - är det säkerligen 
inga problem att kunna utnyttja garageytorna till något annat. 
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Det antyddes på samrådsmötet 29e november, kl 18.30–19.45, att man från Mölndals stad har 
för avsikt att införa betalparkering på gatorna i Solängen. Stämmer det? Det är ju helt galet att 
vi ska straffas för att man från stadens håll inte skapar tillräckligt med parkeringsplatser i 
andra delar av stan. 
 
Tips: För att undvika att det blir mycket biltrafik inom Pedagogen Park, kan man bygga 
förbindelse mellan husen under jord, se Figur 5. In- och utfart kan då ske via Bifrostgatan, 
utan att bilar rör sig i lågfartsområdet mellan husen. 
 

Kommentar: Noterat, se samlat svar under rubriken ”Parkering” på sidan 93. 
 
Sammanfattning 
Vi har påtalat vilka stora konsekvenser som höga hus längs Bifrostgatan har för inverkan på 
vårt liv. Att man bygger hus när det finns behov är helt i sin ordning, och att man kan få räkna 
med att det kan få en viss påverkan om man bor nära. Man kan acceptera lite högre bullernivå, 
eller viss insyn, eller lite sämre ljus. Men i det här fallet handlar det om alla tre på en gång; 
mer buller OCH direkt insyn från minst 20 lägenheter sommartid OCH kvällar utan solljus! 
Det är bra mer än vad varje människa ska behöva acceptera. Skulle du vilja vara i vår 
situation? 
 
Ni skriver själva i Programsamrådsredogörelse (Dnr. 2017-01-04 PU 32/15) att "Avsikten med 
planen är att skapa bra boendemiljöer för såväl nya som befintliga boende". Bra! Men för att 
den avsikten inte bara ska vara ett falskt spel får ni leva upp till den också. Det gör ni inte när 
ni planerar bara höga hus längs Bifrostgatan, d.v.s. med en rejäl slagsida från väster till öster. 
Antingen behöver våningsantalet jämnas ut till säg 3-4 våningar över hela planområdet - 
flervåningshus även på västra sidan och färre våningar på den östra sidan - eller så får ni helt 
sonika minska omfånget på projektet till färre bostäder. 
  
Mölndals kommun har som mål att invånarantalet ska öka med många tusen (en siffra vi läste 
vid ett tillfälle var sjutusen) personer. Det har nyligen byggts, det byggs och det kommer att 
byggas nya bostäder på många områden i staden; Centrum, Stallbacken, Kvarnbyn, Forsåker, 
m.fl. Till detta tillkommer all nybyggnation i Göteborg. Man kan fråga sig var alla människor 
ska flytta ifrån för att istället bo i Mölndal? Är det en ökad inflyttning från landsorten - som 
redan har problem med avbefolkning - som Mölndal vill driva på? Det är inget som Sverige 
som land tjänar på. När tycker Mölndals kommun att det räcker? En minskning av projekt 
Pedagogen Park ned till säg 600 bostäder ger många vinnare, och få förlorare. 
 
Åter till solen. En lägenhetsinnehavare ser det troligen som ett plus att det är kvällssol på en 
eventuell balkong, men när man planerar för att i princip varenda lägenhet i en helt ny stadsdel 
ska få kvällssol på bekostnad av strävsamma människor som bor i befintliga bostäder runt 
omkring, då är det något som är helt unikt. Vi har ju själv bott i flera lägenheter, och vi tror att 
när någon funderar på att flytta till en lägenhet, är det vad omgivningen kan erbjuda och läget i 
staden som är det mest intressanta, inte solljuset i första hand. En blivande 
lägenhetsinnehavare i Pedagogen Park har sedan gemensamma utrymmen att röra sig på; en 
stor park och kanske en gemensam takterrass. Titta på en höghusfasad i solsken, det du ser är 
många neddragna persienner. 
 
Småhusägaren har många friheter, men sitter så att säga fast på sin tomt. På tomten tillbringas 
bra många fler timmar - både i arbete och i vila - än vad en lägenhetsinnehavare gör på sin 
balkong. Med andra ord, utomhusmiljön, ljuset och kvällssolen är synnerligen livsviktigt för 
ett liv på en småhustomt. 
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Slutligen, huvudsakliga synpunkter i punktform: 
• Höga hus har en enorm negativ påverkan för oss; ökat buller, ökad insyn och mindre solljus. 
Vi kan acceptera en bygghöjd på max 11 m för Kvarter 14 och 15 längs Bifrostgatan. Högre 
hus än så får byggas längre in på planområdet. 
• Varför ska nya hus och lägenheter prioriteras högre än befintliga små enplanshus med tanke 
på kvällssol? 
• Solstudien är felaktig. Varför utfördes den av Nyréns Arkitekter och inte av utomstående 
part? 
• Vi begär att befintlig bullervall öster om Bifrostgatan behålls samt att bullerskyddet förstärks 
med ett bullerplank, placerat väster om vallen. Aktuell höjd för detta plank får vi återkomma 
till. 
• Planera för många parkeringsplatser i garage, med låg avgift. Dessa kan senare utnyttjas till 
annan verksamhet om de inte behövs. Det omvända, att utöka antalet parkeringsplatser i 
efterhand är troligen ej möjligt. 
• Vi vill se en plan på hur vibrationsskador ska undvikas under byggtiden. Hur tar ni ansvar för 
skador som uppkommer? 
• Stryk förbindelse från Bifrostgatan till Lammevallsgatan, mellan Lammevallsgatan 11 och 
13, ur planen. 
• Minska omfånget för projekt till runt 600 bostäder. 
 

Kommentar: Delar av yttrandet har besvarats under respektive rubrik. För övriga 
synpunkter, se samlat svar under rubrikerna ”Solstudie”, ”Trafik och buller från 
Bifrostgatan”, ”Parkering”, ”Störningar under byggtiden” och ”Oro för ökad 
trafik i Solängen” från sidan 86. 

 
51. Fastighetsägare 33 (daterat 2017-12-14) 
Efter samrådet för planprogrammet i våras har hushöjden sänkts från 6 till 5 våningar i norra 
delen av området vilket naturligtvis är positivt, och det har också tagits fram nya solstudier. 
Solstudierna verkar dock ha lett till fel slutsatser om att tomterna i Solängen som ligger mot 
områdets norra del redan ligger i skugga från befintlig växtlighet. En feltolkning är att det 
faktiskt är betydligt mer sol än vad solstudie-bilderna visar, så de är missvisande i sig. En 
annan är att det är enstaka stora träd på andra sidan Bifrostgatan som är så höga att de ger 
skuggfläckar. En tredje är att det är väsentlig skillnad på känslan av sol som silas genom 
trädtoppar och sol som skuggas av en huskropp. En fjärde är att de befintliga träden går att 
åtgärda höjden på om de är störande, vilket inte är fallet med ett hus. Därför vill vi insistera på 
att man behöver hålla ner hushöjden till fyra eller ännu hellre landshövdingehushöjd för att få 
det nya området att ansluta på ett naturligt sätt mot de befintliga enplanshusen. 
 
Ett estetiskt problem är att det inte är balans mellan 5-våningshus och angränsande enplanshus 
med platt tak. Tyvärr innehåller materialet fortfarande inga miljöbilder, trots påpekande under 
samrådet i våras, som visar hur det är tänkt att se ut. Detta gör att materialet inte är lämpligt 
som underlag att basera en bedömning på. 
 
Ett annat orosmoment är trafiken, men det borde vara möjligt att åtgärda, även om det inte 
stod något om det i materialet heller (fokus verkar vara på det nya området, och inte på vad 
som händer runt omkring). Flödet på Bifrostleden kan säkert bibehållas med lägre hastighet 
(kapaciteten blir nog faktiskt större i praktiken) men tyvärr kommer bilisterna inte att se det så, 
utan de kommer upptäcka att det går fint att köra snabbt på Lammevallsgatan istället. Redan 
idag är hastigheten där hög - och faktiskt mer störande än Bifrostgatan eftersom folk bromsar 
och gasar på för fullt mellan farthindren. Vi önskade att planprogrammet skulle ha med vilka 
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åtgärder som skall göras med Lammevallsgatan i samband med ombyggnaden av Bifrostgatan, 
men hittar fortfarande inget om det. Under samrådsmötet 29 november sades det att 
parkeringstrycket i Solängen kommer att öka p.g.a. att man begränsar antalet parkeringsplatser 
i det nya området. Trafikmängden som detta parkeringsletande kommer att medföra verkar 
inte finnas med i utvärderingen av trafikpåverkan. Sammantaget gör detta att materialet inte är 
lämpligt som underlag att basera en bedömning på. 
 
Största problemet är dock insyn. Framför allt 5-våningshus så nära trädgården kommer att ge 
upplevelsen av att vara uttittad av folk uppifrån när man är där. I vårt fall är det dessutom 
fråga om 50-talshus med stora fönsterpartier västerut, vilket kommer att göra att man känner 
sig som i ett skyltfönster även när man är inomhus. Det räcker med ett 5-planshus i kvarteret 
för att sabba vår hemma-hos-oss-känsla. Därför vill vi att man begränsar våningshöjden i de 
två kvarteren längst i nordöst till 4 plan. Eller ännu hellre till moderna varianter av 
landshövdingehus som både ger förtätning och ansluter till lokal tradition. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Solstudie”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Trafik och buller från Bifrostgatan” och ”Oro för ökad trafik i 
Solängen” från sidan 86. 

 
52. Fastighetsägare 34 (daterat 2017-12-14) 
Ni vill att alla ska cykla. Bygg en cykelbana på norra sidan av Frölundagatan.  
Bygg lägre närmast Prästgårdsgatan. 
Slopa den nya utfarten på Frölundagatan, använd den gamla utfarten. 
Bygg lägre vid Frölundagatan. 
Den nya cykelöverfarten Bifrost/Frölundagatan gör att köerna blir på norra sidan, det stör 
busslinje 186. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Volym på ny bebyggelse” och 
”Trafik och buller från Bifrostgatan” från sidan 86. 

 
53. Fastighetsägare 35 (daterat 2017-12-14) 
Om syftet är att det ska ställas höga krav på hållbarhet och överensstämma med 
översiktsplanen för Fässbergsdalen så kan man inte bygga så tätt och högt. 
 
Det finns inga höga hus i angränsande bostadsområden. 
 
Även om Bifrostgatan görs om till stadsgata så kommer biltrafiken öka. 
 
Politikerna kan väl inte göra om samma misstag igen och bygga så tätt som på Stallbacken. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Volym på ny bebyggelse” och 
”Trafik och buller från Bifrostgatan” från sidan 86. 

 
54. Fastighetsägare 36 (daterat 2017-12-14) 
Planering, placering och bygghöjd 
Här har ingen hänsyn eller respekt visats till de redan boende i områdena runt den planerade 
nybyggnationen. 
 
Varför har man ej gjort detta och om denna respekt skall göras så är ju frågan om när vi som 
berörs får reda på det och kan vara med att påverka? 
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Solstudie som man valt att visa stämmer inte med verkligheten. Enligt den gjorda solstudien så 
skulle vi inte få mer skugga på kvällarna än idag. Men detta är fel. Då vi idag inte har någon 
skugga på kvällen men kommer att få. 
 
Vidare så är det fel att använda olika metoder när man gör dessa studier. 
 
Detta har man både struntat i och för en vilseledande information till de som skall godkänna 
detta förslag. 
 
Detta går att delvis se på Erséus arkitekters förslag som visar en mer korrekt solstudie! Varför 
är solen för oss boende i Solängen mindre värd? Vad vi kan se så är byggnadsplaceringarna 
sådana att man endast prioriterat solljuset för de nya boendena. 
 
Och man har totalt bortsett de redan befintligt boende i området. 
 
Sedan har man valt att skylla på bullret för att få bygga högt mot Solängen. Men i själva 
verket så handlar det om att få in så mycket ljus som möjligt i de lägenheter man skall bygga 
för att få mycket bättre betalt men struntar därigenom återigen i de redan boende i områdena 
runt om. Stämmer inte detta? 
 
Ni bortser även det att med dessa höga byggnader så kommer ljudet studsa mellan bullerplank 
och Solängen varpå ljudet ökar i Solängen framför allt i Solängen. 
 
Detta vill vi ha en ljudmätning på och om detta är fallet så skall kommunen alt byggherre 
betala för de åtgärder på hus och tomter som behövs för att återställa detta. Är kommunen 
beredda på att ta detta ansvar? 
 
Varför 6-8 vån mot befintlig bebyggelse? Istället för tvärt om? Dvs högre in mot icke 
bebyggelse. 
 
Man har visserligen justerat en del höjder men det är fortfarande för högt med 5 - 6 våningar 
när det ligger enplanshus bredvid som det kommer att vara i fallet med växthuset 1 vid 
korsningen vid Bifrost. 
 
I det förslag som nu ligger så kommer vi att få en påtaglig och påträngande insyn. I ett stycke i 
texten föreslås en takterrass som gör att man kommer få en kraftig känsla om av att vara 
iakttagen hela tiden. Denna känsla blir tydligare ju höge husen blir. Tänk själv att känna sig 
eller bli iakttagen hela tiden. Varför planerar man att bygga så högt mellan två områden? 
 
De flesta runt om Solängen är nog överens om att 3-4 våningar mellan dessa områden hade 
kunnat accepteras med något högre hus i bakkant. Varför förstöra detta fina område helt? Vem 
står för och återställer eventuella sättningar i husen runt om. Som kan uppstå vi den kraftiga 
pålning som så höga hus kräver. 
 
Trafik 
Vad vi kan se så kommer inte antalet p-platser att räcka till på de sätt ni räknar. Vilket i sin tur 
gör att boenden och gäster kommer att parkera i Solängen. Hur ser er åtgärdsplan ut med för 
lite parkeringsplatser beräknat från början (glädjekalkyl)? Vad har man för åtgärdsplan för att 
inte trafiken ska öka på Lammevallsgatan då denna riskerar att bli en genomfartsled som 
kommer ske på grund av att man minskar Bifrostvägen och det blir mer boenden runt om. 
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Bifrostvägen har redan idag långa köer tidvis. Dessa kommer att bli längre, speciellt om man 
gör om denna väg till stadsgata. Det är ju inte heller planerat att ha några gångtunnlar under 
bifrostvägen. Som svar på denna fråga fick jag att det är så osäkert att gå igenom tunnlar. Det 
är väl kommunens jobb att skapa trygghet med en fungerande polis. Man verkar glömma vad 
det innebär med barn som springer över gatan. Och cyklister som bryter mot trafikreglerna och 
bara cyklar över utan att gå av cykeln. Detta utan att det erbjuds några som helst alternativ till 
att ta sig över vägen som enligt era beräkningar kommer att vara över 20 000 fordon. Detta 
beror givetvis på att man inte vill lägga ut pengar för tunnlar. Det känns ju ganska otryggt att 
som förälder se sina barn passera denna gata utan några som helst andra möjliga alternativ. 
Det kommer enligt era beräkningar att passera en bil var fjärde sekund om man räknar på 24 
timmar. Detta gör att det kommer att passera minst ett fordon var tredje sekund under tiden 
06:00 till 21:00. Lägg därtill de fyra övergångsställena som fordonen skall stanna vid så inser 
man att en stadsgata inte är rimligt att bygga. Speciellt då man har ritat på planer att bygga 
mer bostäder längs Bifrost i framtiden med ännu mera trafik och övergångsställen som följd. 
Det är vansinne att göra om Bifrostgatan till en stadsgata utan alternativ. På det sätt som man 
pratar om att trafiken skall minskas kallas normalt sätt som diktatur och då kommer frågan om 
det bara är de som har en viss inkomst som skall få köra bil eller om vi lever i en demokrati 
där politiker faktiskt gör sitt jobb och lyssnar på sina medborgare. Förslaget som nu läggs gör 
att gångare/cyklister och bilister trängs på samma gata utan några allternativ till att passera 
planskilt från gatan och minskar framkomligheten för alla. Detta kommer medföra ökad trafik 
på Lammevallsgatan. Det kommer att medföra ännu mer stillastående bilar som i sin tur 
skapar mer utsläpp vilket är en stor katastrof att man planerar in detta i nybyggnation. 
 
Man har inte heller tagit in i beräkningen av vad som händer med Bifrostvägen och 
Lammevallsgatan då det sker en olycka i Kållered eller mot Tingstadstunneln: Då blir återigen 
dessa gator berörda av ökad trafik. Man har heller inte i den trafikstudie tagit hänsyn till den 
ökade trafik som kommer att öka när följande områden är färdigbyggda: Stallbacken, 
Mölndals centrum, Eklanda, Forshaga, Gamla Erikssonområdet där bland annat IF skall flytta 
in. 
 
Dessa områden kommer att medföra kraftigt ökad trafik för Bifrostvägen och 
Lammevallsgatan. Hur ser planen ut för detta och var planerar man att lägga den 
ersättningsväg som behövs? 
 
Jag ser ingenting i planeringen om detta. Vad är planen på att lösa detta problem? Hur är 
planen på att lösa den ökande trafiken som kommer att komma i framtiden? Vill ha löfte om 
att det inte är genom biltullar! 
Vad jag ser i Mölndals vision så skall man öka befolkningen med ganska många procent och 
med detta så kommer trafiken att öka med minst lika mycket. Men det finns inte med 
någonstans i era beräkningar. 
 
Var är dessa? 
 
Och som vi tidigare nämnt så kommer ökade köer att skapa större påverkan på miljön än 
nödvändigt för att man inte tagit detta i aktning när man planera nya områden. 
 
Vad är då eran tanke runt detta och hur skall ni göra för att detta inte skall ske? 
 
Vad jag ser så saknas det visioner om att det skall vara en elbilsflotta. Detta har man t.o.m. i 
Tyskland tagit upp och där är målet att inte sälja fossildrivna bilar efter 2030 och då borde ju 
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inte bilen bara ses som ett problem som ni gör idag. Men man har då skapat ett problem som 
gör att vi inte har tillräckligt med vägar. 
 
Vad är era visioner till detta? 
  
Vi ser fram emot era svar och en fortsatt dialog på hur ni tänker och skall agera på dessa 
frågor. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Solstudie”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Trafik och buller från Bifrostgatan” och ”Oro för ökad trafik i 
Solängen” från sidan 86. 

 
55. Fastighetsägare 37 (daterat 2017-12-14) 
Som sakägare har vi tagit del av samrådshandlingen tillhörande stadsdelen Pedagogen Park 
och är som sakägare mycket intresserade av hur det nya området kommer att utvecklas. Vi har 
förståelse för att ett centralt område som Pedagogen Park i Mölndal behöver förtätas och 
utvecklas för en hållbar stadsutveckling, men vi är samtidigt bekymrade och oroade att de 
kvaliteter som finns i boendemiljön idag kan försvinna i samband med den framtida 
bebyggelsen. Vi vill också med detta yttrande påtala de brister vi anser att förslaget till 
detaljplan har för området men även belysa de kvaliteter vi som boende upplever att området 
har idag och hur de kan behållas och utvecklas i den framtida bebyggelsen av området. 
 
Bakgrund och utgångspunkter 
Vi har i samrådet för Planprogrammet för Pedagogen Park lämnat in ett yttrande med 187 
namnunderskrifter, dat161003 från sakägare och boende i direkt närhet till det nya 
detaljplaneområdet för Pedagogen park. I det yttrandet framhöll vi brister i planprogrammet 
och som vi fortsatt vill att man justerar i detaljplanen för området. Vi anser fortfarande att 
området är för högt exploaterat med för höga våningshöjder som inte tar tillräcklig hänsyn till 
omgivande bebyggelse och kommer att ha stor negativ påverkan på befintlig boendemiljö. 
De boendekvaliteter på Kakelösagatan som vi värnar om mest är de solbelysta trädgårdarna, 
den låga villa- och radhusbebyggelsen, utsikten mot naturområdet väster om befintliga 
Pedagogen Park och att tomterna/husen idag är fria från insyn från omgivande bebyggelse. 
Den arkitektoniska målsättningen i utbyggnaden av Pedagogen park bör därför vara att skydda 
den lägre skalan i området och också sträva efter en öppenhet mot omgivande naturområden så 
att den goda målsättning som arkitekter och planläggare en gång hade då Solängenområdet 
skapades inte går förlorad. 
 
  
 
Synpunkter på planförslaget 
Bebyggelsehöjder 
Våningshöjderna i kvarter 4, kvarter 5 och kvarter 6 med 6- till 8-våningar och som dessutom 
tillåter en högre bottenvåning för att inrymma handel avviker alltför mycket i höjd och volym 
till omgivande bebyggelse. Bebyggelsen kommer framförallt att ha stor påverkan på befintlig 
bebyggelse längs med Kakelösagatan både avseende skuggverkan och insyn. Vi vill därför att 
våningshöjderna sänks ytterligare för att inte påverka boendekvaliten i de befintliga radhusen 
öster om Bifrostgatan. 
 
Vidare står det i planbeskrivningen att motivet till att bygga kvarter 3 och kvarter 4 i 8-
våningar är dels att skapa en entré till området samt att kvarteren ska samspela med 
bebyggelsevolymerna i verksamhetsområdet Jolen. För att uppfylla den skrivelsen bör 
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våningshöjderna sänkas och vi ställer oss tveksamma till att skapa ett landmärke/entré till 
området med ett 8-våningshus. Det är viktigare att skapa en bebyggelsestruktur som i skala 
bättre samspelar med omgivande bebyggelse än att ytterligare tillföra element som avviker 
alltför mycket till omgivningen. Utbyggnaden av Pedagogen park utgör därför en viktig länk 
för att skapa en bättre helhet mellan de idag mycket varierande stadsdelarna/områdena: 
Solängen, Jolen, Stallbacken, Lindhaga och Bifrost. 
 
Parkeringshuset som föreslås i kvarter 5 i våning 2-4 bidrar inte till en stadsmässighet mot 
Bifrostgatan och det påverkar vår boendemiljö negativt då parkeringshus ofta får slutna 
fasader och påverkar tryggheten i närområdet negativt. Vi vill därför att man fortsatt studerar 
hur ett eventuellt parkeringshus bättre kan placeras för att inte skapa slutna fasader mot 
Bifrostgatan. 
 
I de föreslagna kvarteren öster om Bifrostgatan, kvarter 19 och kvarter 20 ser vi att viss 
hänsyn tagits till byggnadshöjden från yttrandena i planprogrammet. Men 3- respektive 4-
våningshus är fortsatt för högt och kommer direkt att påverka den befintliga 
radhusbebyggelsen längs med Kakelösagatan. Den föreslagna bebyggelsen kommer att skugga 
kvällstid och ge insyn till de privata radhustomterna längs med Kakelsösa som angränsar mot 
kvarteren. Den föreslagna bebyggelsen samspelar dessutom inte tillräckligt väl med befintliga 
enplansradhus. Vi vill därför att man sänker våningshöjderna ytterligare och att man fortsatt 
studera hur en lägre bebyggelse kan gestaltas utifrån det beslut som kommunstyrelsens 
planeringsutskott tog 2017-03-14 enligt sammanträdesprotokoll daterat från mötet. 
 
I den fortsatta studien har också takutformningen; sadeltak, pulpettak eller platt tak påverkan 
på befintlig bebyggelse och vi vill därför att man i planbestämmelsen väljer det som ger minst 
skuggverkan. 
 

Kommentar: Kvarter 4 föreslås få en trapplik utformning där en del blir i sex 
våningar, en del i sju våningar och en del i åtta våningar. Byggnaden i kvarter sex 
föreslås bli två våningar hög. 
 
Gällande utformningen av byggnaden i kvarter 5, där våning 2-4 föreslås bli 
parkering, är det viktigt att inte skapa slutna fasader. Fastighetsägaren har som 
avsikt att skapa en fasad som bidrar till att skapa en intressant byggnad som 
smälter in väl i sin omgivning. För mer information, se sidan 30 i planbeskrivningen 
där även en illustrationsbild över byggnaden finns. 
 
I kvarter 19 och 20 förespråkas lägre volymer i tre och fyra våningar. För kvarter 
19, där avstånden till befintliga småhus är kortare, förespråkas platta tak och en 
där den översta våningen är indragen minst två meter mot öster för att minska 
påverkan för befintliga bostäder.  

 
Solstudie 
Den redovisade solstudien i samrådshandlingar har stora brister. Den ger inte en fullständig 
bild av hur den planerade bebyggelsen skuggar befintlig byggnation. Den ska också utföras 
utifrån ett maximalt utnyttjande av detaljplanen för att det ska bli tydligt vilka konsekvenser 
ett genomförande kan innebära. Det gäller bland annat föreslagen takutformning och höjder. 
Solstudien visar inte tillräckligt många klockslag kvällstid under midsommar, sensommar och 
höst. Den behöver kompletteras med fler klockslag kvällstid: kl.18, 19, 20, 21, för att visa 
vilken påverkan den planerade bebyggelsen har på befintliga bostäder. Dessutom visar 



Datum 2018-08-14 Dnr. PU 32/15 
 80(101) 

  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen    
 

 
 
solstudien helt fel utifrån befintlig situation. Bostadstomter längs med Kakelösa är i studien 
redovisade att de ligger i skugga kl.20 på midsommar, vilket är direkt felaktigt. 
Solstudierna är också genomförda i två olika program: en för befintlig situation och en för den 
framtida planerade, vilket innebär att resultaten inte går att jämföra. 
 

Kommentar: En ny solstudie har tagits fram till granskningsskedet. Se samlat svar 
under rubriken ”Solstudie” från sidan 86 i detta dokument. 

 
Bullernivå 
Bullernivåerna kommer att öka i området när Pedagogen Park byggs ut. Enligt 
Naturvårdsverket har buller stor påverkan på hälsa och påverkar vår möjlighet till god 
livskvalitet. Det är därför viktigt att man gör åtgärder för att sänka bullret både i slutskedet och 
under byggtid: lägre hastigheter på Bifrostgatan, bullervall eller plank, för att vi som boende 
inte ska påverkas av de ökande bullernivåerna. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Trafik och buller från Bifrostgatan” 
på sidan 91 i detta dokument. 
 

Park/Träd/Grönområde 
Det föreslagna parkstråket öster om Bifrostgatan i södra delen är en tillgång och bör fortsatt 
behållas i planförslaget. Det visar på hur man på ett bra sätt kan ta tillvara ett outnyttjat 
grönområde och också hur man kan avgränsa och få en bra övergång mellan ny och befintlig 
bebyggelse. I granskningshandlingen för detaljplanen bör man mer detaljerat redovisa hur 
parken kan utformas för att bland annat uppfylla önskemålen enligt bilaga SKA och BKA där 
man vill prioritera och skapa mer kvalitativa offentliga mötesplatser som kan utnyttjas av 
många olika människor. 
 
Väster om Bifrostgatan kommer att flertal ekar att tas bort. De bör ersättas med nya träd i 
samma omfattning för att området fortsatt ska upplevas som ett grönt område och leva upp till 
namnet Pedagogen Park. För oss som boende i området är grönskan ett viktigt inslag i 
boendekvaliten. 
 

Kommentar: Noterat. Stadsbyggnadsförvaltningen ser flera fördelar med 
parkstråket öster om Bifrostgatan, dels som rekreationsområde men också som en 
yta som kan användas vid skyfall där större vattenmängder kan samlas. Parken kan 
med fördel få ett blandat innehåll och utseende, men i nuläget finns inga framtagna 
skisser på en exakt utformning av parken. 
 
Ekarna längs Bifrostgatan kommer med största sannolikhet att fällas men flera nya 
träd och annan vegetation kommer att planteras längs gatorna i området. Att skapa 
en grön och attraktiv miljö är viktigt ut flera hållbarhetsperspektiv där både djur 
och människor drar stor nytta av gröna inslag i stadsmiljön. 

 
 
Geoteknik - pålning 
Som boende är vi oroade för den grundläggning som det nya området kräver p.g.a. den 
geologiska situationen med djup lera. En omfattande pålning kan både störa och ge påverkan 
på omgivande bebyggelse.  Etableringen av det nya området medför att mer markyta blir 
hårdgjord och kan också orsaka förändringar i grundvattnets trycknivå och ge upphov till risk 
för marksättningar på den befintliga villa- och radhusbebyggelsen. Vi befarar därför att 
sättningar kan drabba vår fastighet och vi anser därför att besiktningar av vår bostad ska 
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genomföras innan byggnation och markarbeten påbörjas och att ansvarsförhållandet vida 
skador klargörs framförallt eftersom det är flera olika byggherrar och parter som kommer att 
genomföra byggprojekten. 
Vibration 
I bifogat Trafiktekniskt PM hänvisas till bilaga 10 avseende Vibrationsutredning som utfördes 
hösten 2015. Kanske är det sannolikt att dessa förändrats till följd av det ökade trafikflödet. På 
Figur 12 ut det som att det endast gjorts mätningar på västra sidan om Bifrostgatan och att det 
inte gjorts några vibrationsmätningar över huvudet taget på östra sidan av Bifrostgatan. Vi vill 
därför att vibrationsmätningar utförs öster om Bifrostgatan. 
 

Kommentar: Gällande synpunkter som berör frågor om vibrationer och 
geoteknik/pålning, se samlat svar under rubriken ”Störningar under byggtiden” på 
95 i detta dokument. 

 
Luftmiljö 
Med utbygganden av Pedagogen park och ökad trafik är vi oroade att luftmiljön kommer att 
försämras och att den rekommenderade mängden NO2 överskrids i vår boendemiljö. 
 

Kommentar: En ny luftmiljöutredning har tagits fram till granskningsskedet som 
visar att miljökvalitetsnormerna avseende luft (PM10 och NO2) uppfylls. För ett mer 
uttömmande svar, se svar till Länsstyrelsen på sidan 3-4 i detta dokument. 

 
Trafik 
I Trafik PM:et föreslås en sänkning av hastigheten till 40km/h på Bifrostgatan, vilket vi som 
boende tycker är bra eftersom det sänker bullret och kan även ha påverkan på antalet 
fordon/vardagsmedeldygn. 
 
Till planbeskrivningen bifogas Trafiktekniskt PM. Detta PM baseras på mätningar som bl.a. 
gjordes 2016 gällande Bifrostgatan och 2014 gällande Frölundagatan. Sedan dessa mätningar 
gjordes har många bebyggelser tillkommit. Stallbacken med den helt nya vägsträckningen 
Ragnar Thorngrens Gata och Jolens industriområde med många olika tillfartsvägar. Det 
innebär att trafiken ökat sedan mätningarna gjordes. Vår upplevelse är att dessa nya 
tillfartsvägar har ökat trafikintensiteten högst avsevärt. Vi upplever även att trafikintensiteten 
på Söderleden ökat under samma period och det i sin tur gör att det lätt blir trafikstockning 
som "backar" upp mot Bifrostgatan. Som boende längs Frölundagatan och Bifrostgatan oroas 
vi över ytterligare ökad trafikintensitet och med det ökat buller samt farhågor att Solängen kan 
fungera som "genväg" om trafiken på Bifrostgatan ökar för mycket. 
 
Vi befarar också att vi kommer att få en ökande mängd "gratis parkeringar " inom Solängen. 
Det kan leda till dels försämrad framkomlighet och dels ökad bullernivå inom Solängen. 
Övergångarna för de gående över Bifrostgatan behöver göras trafiksäkra och de befintliga 
behöver förbättras.  Framförallt är det nuvarande övergångstället norr om rondellen Frölunda 
gatan/Bifrostgatan inte tillräckligt trafiksäkert för barn som ska korsa gatan till skolan i 
Pedagogen Park. Övergången behöver byggas om och förbättras ur trafiksäkerhets synpunkt. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Trafik och buller från Bifrostgatan”, 
”Oro för ökad trafik i Solängen” och ”Parkering” från sidan 86 i detta dokument. 

 
Gestaltningskvaliteter 
För oss som boende är det viktigt att det ställs höga krav på gestaltningen av den nya 
bebyggelsen. Vi känner oss mycket tveksamma till resultatet av etapp 2 av Stallbacken och 
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anser att Mölndals stad bör skärpa både bygglovsprocessen och gestaltningskraven på de nya 
byggnaderna i Pedagogen Park. 
 

Kommentar: Gestaltningen på ny bebyggelse inom de kvarter som Mölndals stad 
äger (kvarter 11-20) är inte fastställd i nuläget utan kommer beslutas i ett senare 
skede i kommande markanvisningstävlingar samt vid bygglovsgivningen. De 
illustrationer och bilder som finns i planbeskrivningen är förslag på hur ny 
bebyggelse kan komma att se ut.  
Aspelin Ramm, som äger ungefär hälften av planområdet, har kommit längre i 
processen gällande gestaltning av sina kvarter (kvarter 1-10) och detta redovisas 
mer ingående med text och bild på sidan 28-30 i planbeskrivningen. 

 
Skyltning 
Bländning från fasadskyltning kvällstid av handels - och kontorskvarter i kvarter 4, kvarter 5 
och kvarter 6 kan ge stor negativ påverkan på boendemiljön.  Idag bländar Pedagogen Parks 
skyltar in till bostadshusen öster om Bifrostgatan. Vi vill därför att man i 
gestaltningsprogrammet och i bygglovsprocessen ställer höga krav på skyltning. 

 
Kommentar: Noterat. Fastighetsägarna kommer utreda utformning av skyltning i 
området. 

 
Sammanfattning 
Utifrån det som ovan beskrivits i yttrandet vill vi sammanfattningsvis att följande kommer 
tillstånd: 
• Förslagen våningshöjd i kvarter 19 och 20 öster om Bifrostgatan sänks till max en- till 
tvåvåningsbebyggelse. 
• Föreslagen våningshöjd i kvarter 4, 5 och 6 med våningshöjderna på 6-8 våningar med 
förhöjd bottenvåning sänks till 4-6 våningar. 
• Att den nya bebyggelsen inte skuggar kvällssolen för vår tomt. 
• Att man ställer höga krav på gestaltningen för hela området och på skyltprogram för de nya 
handels- och kontorsbebyggelsen i området. Och att det inte tillåts skyltar som bländar in till 
vår befintliga bostad. 
• Att man undviker för stor insyn från ny bebyggelse till vår bostad. 
• Att man gör åtgärder för att minska bullret, även under byggtid 
• Att det föreslagna parkstråket öster om Bifrostgatan behålls och inte omvandlas till hårdgjord 
yta fört ex in- och utfarter och parkering. 
• Att man studerar hur parkeringshuset i kvarter 5 kan placeras för att undvika slutna fasader 
mot Bifrostgatan. 
• Att man studerar hur man kan ta tillvara utblickar och öppenhet till naturområden från 
befintlig bebyggelse. 
• Att man möjliggör en tät dialog med sakägare och boende i närheten för att få tillstånd en 
samverkansprocess.   
 
Mot bakgrund av ovanstående vill vi att Mölndals stad och Aspelin Ramm i tillräcklig 
omfattning tillmötesgår oss i de krav vi har för att viktiga boendekvaliteter ska kunna 
bibehållas även i den framtida utvecklingen av området. Vi har förhoppning att vi i en 
gemensam samverkansprocess kan komma överens och undvika eventuella överklaganden. 
 

Kommentar: Se svar under respektive underrubrik i yttrandet ovan. 
 
56. Fastighetsägare 38 (daterat 2017-12-14) 
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Vi köpte vårt hus på Kakelösagatan för 2,5 år sedan på grund av läget i utkanten av Solängen, 
utan insyn, och en trädgård i perfekt västerläge. Kvinnan vi köpte huset av var uppvuxen i, och 
hade precis ärvt huset av sin bortgångne pappa som bott här med familj sedan 1961 på grund 
av det trevliga området och det skyddade läget. 
 
Vi är positiva till att omgivningen kring vårt hem utvecklas, men det måste vara med hänsyn 
till oss som redan bor här. Det skulle påverka vår och alla som bor på Kakelösagatans 
boendekvalitet väsentligt att nära inpå ett område med enplanshus från 60-talet bygga hus på 
upp till 8 våningar i en helt ny stil. 
 
Åsikter om förslaget 
• Höjden på nya byggnader bör begränsas av en rak linje från husfasad till trädtopparna på 
berget. Då skulle soltimmarna (som vi inte vill bli av med) förbli detsamma. 
• Höjden på husen på Solängssidan om Bifrostgatan bör inte vara högre än två våningar. 
• Nya hus bör inte byggas för nära befintliga tomter. I de fall där husen föreslås byggas nära 
bör man presentera detaljerade förslag på hur insyn och buller kan undvikas. 
• Planlösningarna i de nya husen bör ritas med hänsyn till de skyddade tomterna på 
Kakelösagatan. Tex inte med vardagsrum med stora fönster i direkt riktning  mot 
Kakelösagatan. 
• Husen bör byggas i en stil och med material som passar in i omgivningen, och som står sig 
över tid. 
• Själva arbetet bör göras med största möjliga hänsyn till de boende i området så vi inte 
behöver leva med en stor byggarbetsplats som granne i flera år. 
 
Vi ser fram emot ett nytt förslag, där tydlig hänsyn tagits till synpunkter från boende i 
Solängen. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubrikerna ”Solstudier”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Bebyggelse öster om Bifrostgatan” och ”Störningar under 
byggtiden” från sidan 86. 

 
57. Fastighetsägare 39 (daterat 2017-12-14) 
Jag har följande synpunkter på detaljplaneförslag för Stadsdelen Pedagogen Park, 
fastigheterna Växthuset 1 & 2, Solängen 1:104 m.fl. i Mölndal. 
 
Växthuset skola med omkring 320 elever ligger redan i Pedagogen Park med klasser från 
förskoleklass upp till årskurs 9. Jag undrar om förslaget inkluderar en lämplig och rimligt stor 
skolgård och grönområden för denna skola? Jag saknar också information om hänsyn och 
påverkan för denna skola i luftmiljö-, buller- och trafikutredningen samt i 
barnkonsekvensanalysen. 
 

Kommentar: Fastighetsägaren Aspelin Ramm kommer vidareutveckla skolgården. 
Gällande förskolan så möjliggörs det för en utvidgning av förskolegården åt väster. 
Ytan avsedda för skol- och förskoleverksamhet uppfyller de uppställda krav som 
finns gällande luft och buller, både inom Aspelin Ramms och stadens markområden. 

 
Jag anser att cirka 1100 bostäder, närservice, kontor, ett äldreboende och en förskola på detta 
relativt lilla område är för tät byggnation. Det nyutvecklade området Stallbacken, sydost om 
Pedagogen Park, har på kort tid redan kraftigt ökat antalet bostäder i området. 
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Jag undrar om buller-, trafik-, luftmiljö- och vibrationsutredningen inkluderar full hänsyn till 
framtida ökad trafikvolym och trafikstörningar orsakad av ny- och ombyggnationer i närheten 
(inklusive Nya Mölndal innerstad, området Stallbacken och Åby Mässhall och Hotell)? 
 

Kommentar: Ovan nämnda utredningar har med förväntade trafikökningar i 
områdets närhet i sina beräkningar. 

 
58. Fastighetsägare 40 (daterat 2017-12-14) 
Vi vänder oss framför allt mot höjden på den bebyggelse som planeras i område 1-5 då det är 
den bebyggelsen som påverkar oss. 
 
Bebyggelse över 3 våningsplan strider mot befintlig bebyggelse i området som mest består av 
villor eller radhus. Pedagogen Park med tre våningar är det högsta huset i området. All 
bebyggelse över tre våningar står ut mot resterande bebyggnad. 
 
Bebyggelse i område 1-5 med 5-8 våningar kommer att stänga in och innesluta vår fastighet 
mellan dessa byggnader och Änggårdsberget. Solförhållande, utsikt och rymd i området 
kommer att försämras med en instängdhet som blir en stor försämring för vår fastighet. 
 
Kvarteret 1 är planerat för fyra våningar men skall ej vara högre än tre våningar mot oss enligt 
detaljplanen. Den mindre sluttningen kommer inte att kompensera för det utan är en orealistisk 
planering. 
 
Vi vill att: 
Åttavåningshusen i område 2 och 4 sänks till samma nivå som resten av området. Det finns 
ingen anledning att höjden skall vara högre där. Det harmonierar på inget sätt med området på 
Jolen och det är bebyggelsen på vår sida vägen det skall harmonisera med, dvs villor och 
Pedagogen Park. 
 
Att höjden på bebyggelsen överlag hamnar på 3-4 våningar så att det harmoniserar med 
befintlig bebyggnad och inte stänger inne villorna längs med berget. Hela området kommer att 
vinna på en bättre områdesmiljö där den luftighet som finns i området värnas istället för att 
stänga in området mellan höga hus mellan Bifrostgatan och Änggårdsberget. 
 
Husen i kvarter ett ej blir högre än tre våningar då den svacka som finns där inte kompenserar 
för ett extra våningsplan. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Volym på ny bebyggelse” och 
”Solstudie” från sidan 86 i detta dokument. 

 
59. Fastighetsägare 41 (daterat 2017-12-14) 
Jag har tidigare lämnat in yttrande där jag redovisar en avvikande uppfattning om den 
lämpliga höjden på husen direkt väster om Bifrostgatan, i svaren från projektet som redovisats 
framgår att en tänkt byggnadshöjd endast skulle bli ca 3-4 våningar höga. I planbeskrivningen 
som är publicerad 2017117 under rubriken "Gestaltningsprinciper för Pedagogen park" noterar 
jag att höjden på byggnaderna kan bli upp till 6 våningar. Det är enligt min uppfattning en 
ganska stor avvikelse från tidigare. Jag antar att om det i detaljplanen står "upp upptill 6 
våningar" kommer det att bli 6 våningar. Jag konstaterar även att man fortsatt anser det 
viktigare att det nya området får in sol, citat "Bebyggelsen i kvarter 11 och 12 föreslås att 
uppföras i sex våningar mot Bifrostgatan och kvarter 13 och 15 - där avståndet till Solängens 
bostadsbebyggelse är kortare - med fem våningar mot Bifrostgatan. Mot det Inre stråket i 
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väster avses bebyggelsen trappas ned till tre-fyra våningar dels för att skapa en dynamik med 
varierande byggnadshöjder i kvarteret men även för att få in mer sol på bostadsgårdarna." 
Hur kommer det sig att man anser att det å ena sidan är viktigt att få in sol på bostadsgårdarna 
och samtidigt verkar anse det som mindre viktigt för befintlig byggnation just öster om 
Bifrostgatan. Ett sexvåningshus skulle troligen göra så att den kvällssol vi har idag fram till 
21.30 helt försvinner. 
 
Jag studerar även den solstudie som gjorts och redovisas i sin helhet i dokumentet "Solstudie" 
publicerad 20171116 samt även de utdrag som redovisas i planbeskrivningen. Från mitt 
synsätt kan jag inte annat att konstatera att det tangerar ren lögn att påstå att vi har skugga i 
området kl 20.00 en midsommarafton. Syftet med denna studie verkar vara att helt 
marginalisera den påverkan som bygghöjderna har. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Volym på ny bebyggelse” och 
”Solstudie” från sidan 86 i detta dokument. 

 
ÖVRIGA 
 
60. Privatperson 1 (daterat 2017-12-12) 
Information: Två identiska yttranden har kommit in från samma person. 
 
Jag motstrider byggnation av Pedagogen park. Utifrån ett helhetsperspektiv är det mer 
nackdelar än fördelar att bygga dessa antal lägenheter. Infrastruktur går ej att bygga ut mer, 
miljön är redan påverkad negativt så som det är idag. Öppna ytor är ett lagstadgat krav som vi 
måste bevaka. Det kommer att bli allt fler köer vilket kommer leda till ännu mer utsläpp. 
 
Kommunen kan inte bara tänka på att få in fler skatteintäkter. Man måste tänka ur ett 
helhetsperspektiv. Det genererar till att ännu fler dagis, skolor och äldreomsorg måste byggas. 
Vart går gränsen tycker ni för ett humant värde utifrån hur många som kan bo i ett område 
utifrån alla dessa parametrar som är nerskrivna. 
 

Kommentar: Att fortsatt ha en god infrastruktur är en förutsättning för projektet 
och dess genomförande. Planförslaget innebär flera satsningar på infrastrukturen 
bland annat i forma av att Bifrostgatan byggs om till stadsgata där hastigheten 
sänks till 40 km/h och där utredningar påvisar att luftmiljö och bullersituationen 
inte försämras för området i sin helhet. Satsningar på en förbättrad kollektivtrafik 
kommer genomföras, dels genom en ny busshållplats, men även en översyn över 
turtätheten där staden har en tät dialog med Västtrafik för att förbättra möjligheten 
till ett hållbart resande. 

  
Inom stadsdelen Pedagogen Park utvecklas kommunal service i form av en ny 
förskola, ett nytt äldreboende samt en utökad skolgård för befintlig 
förskoleverksamhet. Utöver detta planeras tre parkområden, vilka stärker de gröna 
värdena i området.  

 
 
 
 
61. Privatperson 2 (daterat 2017-12-14) 
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Vi har tagit del av planritningen och undrar över följande; 
 
Trafik 
Idag upplever vi att trafiken i vårt område Solängen har ökat markant, detta då fler och fler 
verkar ta en genväg via Lammevallsgatan. Våra barn som cyklar vid lekplatsen i området har 
vid ett flertal gånger varit nära på att bli påkörda då bilar kommer i all hast. Tänker också hur 
det blir med "gratisparkering" i området för de som inte bor här. Vi har smala gator vilka är 
svåra att komma fram på redan i dagsläget i möte. 
 
Buller 
Finns det en tanke om bullerplank då antalet bostäder kommer att öka trafiken utanför 
området? När vi flyttade hit för några år sedan så trodde vi att vi flyttat till ett lugnt område 
men nu är tanken att vi ska få bo i ett område där vi kommer att påverkas av tung trafik 
utanför? Trafiken har ökat på Bifrostgatan ner till Vänortsgatan och har bidragit till väldigt 
långa köer och dessa kommer ju att öka ännu mer. Vad finns det för lösning på det eller är 
tanken att en fil extra kommer att lösa det? Luftföroreningar pga. tung trafik? 
 
Höjden på de nya husen 
Hur kommer de att smälta samman med Kakelösagatan som är enplanshus? Vore de 
tvåvåningshus istället för fyravåningshus så hade övergången mellan husen blivit mer 
passande istället för att urskilja sig. Kanske blir utseendet också likt en tunnel då det kommer 
att finnas ev höga hus på bägge sidor om Bifrostgatan. Ni bygger ju i ett befintligt område och 
inte som i Stallbacken där det finns en stor yta att tänka om helt som de gjort. Hur är tanken att 
de nya husen kommer att smälta samman med befintliga Solängen? 
 
Lekplatser 
Tycker att det är bra att ni har tänkt på detta i det nya området, då det saknades på Stallbacken 
och det ökade i parken i Solängen istället. Samtidigt kommer ni att ta bort grönområdet mellan 
vid Bifrostgatan som är en trevlig blick vid annars så tätbebyggda Pedagogen Park. 
 
Sättningar 
Hur kommer all pålning att påverka husen? Och allt ljud av pålning medan ni bygger? Inte nog 
med byggnationen av Stallbacken där det byggdes dag och natt så kommer detta att fortsätta 
igen en längre tid. 
 
Utsikt 
Idag har vi en utsikt från oss mot Änggårdsbergen, men med de nya ev. fyravåningshuset så 
kommer vi att ha upplysta fönster att se in i istället och de kommer att se ner på oss. 
 
Morgon- och kvällssol 
Enda tiden vi kan utnyttja när vi arbetar under dagarna, förutom helg om man har tur de 
dagarna under den korta sommaren. Nu är tanken att de stunderna försvinner och vi får skugga 
istället som de nya husen bidrar till. 
 

Kommentar: En uppdaterad luftmiljöutredning har tagits fram som visar att 
miljökvalitetsnormerna uppfylls i området även efter exploateringen av stadsdelen 
Pedagogen Park, se mer utvecklat svar på Länsstyrelsens yttrande på sidan 3-4 i 
detta dokument. 
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Nya lekplatser kommer att skapas i stadsdelen Pedagogen Park och 
(för)skolegårdarna i stadsdelen Pedagogen Park kommer att vara tillgängliga 
under de tider som ordinarie verksamhet inte pågår. 

 
För övriga synpunkter, se samlat svar under rubriken ”Oro för ökad trafik i 
Solängen”, ”Parkering”, ”Trafik och buller från Bifrostgatan”, ”Volym på ny 
bebyggelse”, ”Störningar under byggtiden” och ”Solstudie” från sidan 86 i detta 
dokument. 

 
62. Privatperson 3 (daterat 2017-11-29) 
Ni borde bygga lägre bostadshus, max 3 vån. hus, dvs BV + 3 våningar. Annars bygger ni en 
mur mot de andra områden, för ni planerar ett stort antal byggnader längs Bifrostgatan, med 
ingen plats mellan husen (längs Bifrostgatan). Annars, det vore bättre att bygga som 
Stallbacken - 6-7 vån hus och 2 våning emellan. Bättre 6+ 3+3 än 4+4+4. Bättre 7+3+3 än 
5+4+4. Höga hus (5-6-7-8 vån) borde ni bygga längre bort från befintliga byggnader, 
alternativt intill skogsbacken. Annars får Mölndal byta namn till MURDAL. Folk kommer 
säkert flytta ut från området mellan centrum och Bifrost. Blir instängda mellan Centrum och 
Bifrost. 
 

Kommentar: Se samlat svar under rubriken ”Volym på ny bebyggelse” från sidan 
86 i detta dokument. 
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Samlat svar för yttrande nummer 19-62 
Volym på ny bebyggelse 
En exploatering av stadsdelen Pedagogen Park kommer innebära förändringar för närliggande 
bostäder då vyer och skuggförhållanden förändras något sett till nollaternativet (att ingen 
förändring görs på platsen). Genom en genomtänkt höjdsättning av ny bebyggelse, där högre 
bebyggelse tillåts där avstånden till befintliga bostäder är längre och lägre bebyggelse 
förespråkas där avstånden till befintliga bostäder är kortare, har hänsyn tagits till närliggande 
bostäder i den omfattning/mån det är rimligt. Samtidigt uppfylls den av politiken tagna ”Vision 
Mölndal 2022” och kommunfullmäktiges mål som bland annat innebär att bostadsbyggandet i 
Mölndal ska öka samt att Mölndal ska ta en allt större roll i utvecklingen av regionen.   

Föreslagen bebyggelse har reviderats under planprocessens gång. Flertalet kvarter har sänkts 
avseende höjd på bebyggelsen för att bättre anpassas till platsen och dess omgivning men  

samtidigt möjliggöra för en stadsmässig och varierande bebyggelse i stadsdelen Pedagogen Park.  

 

Där avstånden till befintlig bebyggelse är kortare har föreslagen bebyggelse anpassats något 
för att minska risken för insyn samt skuggpåverkan. I kvarter 13-15 har den tillåtna höjden på 
ny bebyggelse sänkts med fyra meter och en planbestämmelse har införts gällande att den 
(eventuella) femte våningen ska vara indragen minst två meter samt uppföras med platta tak 
för att inte öka skuggningen mot befintlig bebyggelse. I kvarter 19 och 20 tillåts ny bebyggelse 
uppföras i tre och fyra våningar där den översta våningen ska vara indragen minst två meter i 
öster mot Solängen. En planbestämmelse reglerar att bebyggelsen i kvarter 19 ska uppföras 
som småhus/radhus.  

Volymstudie över ny och befintlig bebyggelse sett från tre olika håll (Semrén+Månsson). 
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Kontorskvarteret (kvarter 4) föreslås få en terraserande utformning där bebyggelsen skiftar 
mellan sex-åtta våningar mot Bifrostgatan. Här är avståndet som minst 110 meter till befintlig 
villabebyggelse i Solängen, vilket bedöms vara acceptabelt. 

Ny bebyggelse kommer innebära en del insyn till befintliga bostäder. Risken för insyn har 
begränsats genom en varierande höjdsättning av ny bebyggelse där lägre bebyggelse föreslås 
att uppföras där avstånden till befintliga bostäder är kortare.  

   

Bebyggelse öster om Bifrostgatan 
En byggnation på den östra sidan av Bifrostgatan bidrar till en ökad stadsmässighet i ett 
halvcentralt område av Mölndal som samtidigt binder samman och stärker kopplingen mellan 
den nya och äldre bebyggelsen i området. I samband med en byggnation på den östra sidan får 
dagens grönyta får en kvalitetshöjning då ett parkområde utvecklas. 

Bebyggelsen öster om Bifrostgatan, närmast radhusbebyggelsen på Kakelösagatan, har 
reviderats sedan projektets start. I ett tidigt skede föreslogs ny bebyggelse uppföras som en L-
formad byggnadskropp där ny bebyggelse placerades med korta avstånd till befintliga bostäder 
på Kakelösagatan. Våningsantalet föreslogs till mellan fyra och sex våningar. Under 
planprogrammets samt detaljplanens framtagande har flertalet justeringar gjorts gällande 
bebyggelsens volym och utberedning på den östra sidan av Bifrostgatan. Till 
granskningsskedet av detaljplanen tillåts nu föreslagen bebyggelse inom kvarter 19 och 
kvarter 20 uppföras i tre och fyra våningar för att minska risken för insyn till befintliga småhus 
längs Kakelösagatan. Kvarter 19 och den norra delen av kvarter 20 ska även uppföras med en 
indragen övre våning, vilket minskar risken för insyn ytterligare. 

Volymstudie över ny bebyggelse i kvarter 15 med indragen femte våning mot Lammevallsgatan (Nyréns Arkitektkontor). 
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Tävlingsförslag från våren 2016 (till vänster) samt gällande förslag (till höger) avseende volymerna på bebyggelse öster om 
Bifrostgatan. Båda bilderna är framtagna av Nyréns Arkitekter.  

 

  

Upp till 4 våningar 

Upp till 6 våningar 

Upp till 3 våningar 

Upp till 4 våningar 



Datum 2018-08-14 Dnr. PU 32/15 
 91(101) 

  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen    
 

 
 
Solstudier 
En reviderad solstudie har tagits fram (Semrén+Månsson, 2018-05-02) som redovisar 
påverkan på angränsande småhusbebyggelse och ny bebyggelse med föreslagen utformning 
och våningshöjder inom Stadsdelen Pedagogen Park. Skillnaden mellan den reviderade och 
tidigare solstudiens (Nyréns) indata som påverkat resultatet är: 

• Träd; Träd i tidigare solstudie är ersatta med träd som ger mer realistiska 
slagskuggor. 

• Dagsljus; Den kompletterande solstudien redovisas även dagsljusnivåer (dvs. gryning 
och skymning) och inte bara direkt slagskuggor.   

 

Sammanfattningsvis kommer ny föreslagen bebyggelse att ge viss skuggpåverkan under delar 
av året för befintliga bostäder öster om planområdet, i Solängen. Resultatet sammanfattas 
nedan där bilderna till vänster visar nuläget och bilderna till höger visar skuggförhållandena 
efter en exploatering av stadsdelen Pedagogen Park. Bebyggelsen väster om planområdet 
påverkas ytterst marginellt av en exploatering av området, oavsett tid på året. 

Under vår- och höstdagjämning påverkas befintlig bebyggelse, både öster och väster om 
exploateringsområdet, minimalt av en utveckling av stadsdelen Pedagogen Park. 

Viss förändring sker istället under sommartid då skuggor börja beröra de befintliga småhusens 
trädgårdar i Solängen cirka kl. 18 och nå fasaderna cirka kl. 19, vilket är en skillnad från 
nollalternativet (att ingen ny byggnation uppförs), se nästa sida.  

 

Vår- och höstdagjämning kl 9 efter exploatering. Vår- och höstdagjämning kl 9 före exploatering. 
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Midsommar kl 18 före exploatering. Midsommar kl 18 efter exploatering. 

Midsommar kl 19 före exploatering. Midsommar kl 19 efter exploatering. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen anser att den skuggpåverkan som förslaget innebär bedöms som 
godtagbar och nya samt befintliga bostäder bedöms fortsatt ha tillräckligt solljus. Befintliga 
bostäder har även efter exploatering god tillgång till solljus under årets alla månader.  

Solstudien finns att studera i sin helhet i bilaga Solstudie (Semrén+Månsson, 180502). 

 

  

Midsommar kl 20 före exploatering. Midsommar kl 20 efter exploatering. 
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Trafik och buller från Bifrostgatan 
Bifrostgatan är en viktig transportled mellan motorvägen E6 och Söderleden som är viktig att 
bevara. Utformningen av gatan som landsväg, med breda avlånga svackdiken och en rak gata 
utan fartdämpande åtgärder, behöver däremot göras om och bli mer stadsmässig i samband 
med utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park. Bifrostgatan kommer på sikt genomgå en 
förändring från transportled till stadsgata norrut hela vägen fram till korsningspunkten 
Bifrostgatan-Häradsgatan. Den nya sektionen (se bild nedan) för Bifrostgatan innebär att det 
blir förbättringsåtgärder för oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister) då ny trottoar och 
cykelbana skapas samt att flertalet övergångar i väst - östlig riktning kommer till. Den nya 
sektionen innebär även att korttidsparkeringar skapas på den västra sidan och att nya träd 
planteras för att skapa ett tilltalande gatutrum med högre stadsmässighet som även bidrar till 
en förbättrad dagvattenhantering.  

 
Föreslagen sektion över Bifrostgatan som stadsgata. Ny bebyggelse till vänster i bild (Nyréns Arkitektkontor). 

En ny busshållplats kommer att anordnas längs gatan i båda riktningar för att förstärka 
möjligheten till att resa kollektivt och hastigheten på Bifrostgatan kommer att sänkas till 40 
km/h. Flera nya korsningspunkter in till stadsdelen Pedagogen Park (kallat tvärstråk i 
planbeskrivningen och GATA1 i plankartan) och nya övergångsställen kommer bidra till att 
hålla ned hastigheterna på Bifrostgatan i framtiden. 

Bifrostgatans nya gatusektion innebär att en cykelbana anordnas på den östra sidan av gatan 
där det är färre konfliktsituationer då det inte finns några korsande stråk/gator över 
cykelbanan. På den västra sidan av Bifrostgatan finns flertalet korsningspunkter vilket innebär 
att cykelbanor inte anses vara lämpliga att placeras där av trafiksäkerhetsskäl. Alternativa 
cykelvägar finns även längs det inre stråket inne i stadsdelen Pedagogen Park eller längs 
Prästgårdsgatan-Stubbåkersgatan i planområdets västra del. 

Trafikmängden på Bifrostgatan antas inte öka märkbart i och med en exploatering av området 
då stadens arbetar hårt efter en trafikstrategi som innebär att människors resvanor ska ändras 
och flertalet resor ska övergå till mer hållbara transportmedel som kollektivtrafik, till fots och 
med cykel. 

Bifrostgatans dragning/läge kommer i största möjliga mån utgå från dagens befintliga läge 
men kommer i den nordöstra delen breddas cirka två meter mot öster för att möjliggöra för en 
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lämplig trafiklösning i och med den nya cirkulationsplatsen som föreslås ersätta den befintliga 
korsningen vid Lantbruksgatan-Bifrostgatan-Frejagatan. I de lägen den befintliga bullervallen 
hamnar i konflikt med vägbreddningen studeras olika alternativ i nuläget. Några av de 
alternativ som studeras är bland annat att ersätta bullervallen med andra bullerdämpande 
åtgärder eller att ”kapa av” vallen mot Bifrostgatan med ett L-stöd där vallen bevaras mot 
Solängens bostadsbebyggelse. 

En sänkt hastighet för trafiken på Bifrostgatan och ett antal bulleråtgärder längs gatan kommer 
innebära bättre ljudförhållanden för befintliga bostäder i närområdet, se bilder nedan.  
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Bilden till vänster visar nuläget och bilden till höger redovisar år 2025 med 
parkeringsläggning på östra sidan av Bifrostgatan i ett plan.  

Den södra delen av området, norr om Frölundagatan, kommer ett bullerskydd att uppföras för 
att uppfylla gällande riktvärden avseende buller för nya bostäder. Även öster om Bifrostgatan, 
i den norra delen mot korsningen till Frejagatan, kommer ett bullerskydd att upprättas för att 
inte försämra ljudmiljön för befintliga bostäder i den norra delen av Lammevallsgatan. Den 
föreslagna parkeringsanläggningen öster om Bifrostgatan kommer innebära bättre 
ljudförhållanden för befintliga bostäder i öster, oavsett om anläggningen uppförs i en eller två 
våningar. I kartan på föregående sida redovisas alternativet med en parkeringsanläggning i en 
våning. Uppförs två våningar kommer bullervärdena sänkas ytterligare. Vid behov kan även 
slussar skapas vid de nya släppen mellan Bifrostgatan och Kakelösagatan/Lammevallsgatan, 
likt lösningen vid cirkulationsplatsen intill Pedagogen Park, för att förbättra ljudnivån 
ytterligare. 

 
Oro för ökad trafik och parkering i Solängen 
Flera synpunkter inkom under samrådstiden från närboende om en oro att exploateringen av 
stadsdelen Pedagogen Park skulle innebära ett ökat antal parkerade bilar på framförallt 
Kakelösagatan och Lammevallsgatan där parkering (tidigare) har varit gratis längs gatan. I 
december 2017 beslutade tekniska nämnden att införa avgiftsbelag parkering på gator ägda av 
kommunen i delar av Mölndal, där Solängen är ett av de områden som berörs.  Det nu antagna 
förslaget innebär att parkering på gatorna i Solängen kommer regleras genom parkeringsavgift 
samt att det ska bli möjligt att köpa boendeparkeringstillstånd för de områden det gäller i. 

Avgifterna kommer att följa de avgiftsnivåer som gäller för parkering på allmän platsmark, det 
vill säga gatumark, i kommunen. Det innebär avgifter på 2, 6 eller 10 kronor per timme 
beroende på område. Avgiften för boendeparkeringstillstånd blir mellan 200 och 350 kronor 
per månad enligt tidigare beslutad taxa. Övervakning av gatuparkering ska ske genom 
parkeringsvakter. 

Införandet av avgiftsbelagd gatuparkering ska öka framkomligheten på gatorna, minska 
trafiksäkerhetsproblemen och bidra till att öka andelen hållbara resor.  

Staden bedömer inte att Kakelösagatan-Lammevallsgatan kommer fungera som 
genomfartsväg/smitväg på grund av exploateringen av stadsdelen Pedagogen Park. 
Bifrostgatan är det primära alternativet och införande av avgiftsbelagd parkering kan i 
praktiken minska genomfarts- och söktrafiken (efter parkering) i Solängen.  

 
Parkering 
Mölndals stad arbetar efter en trafikstrategi med målsättningen att få flera människor att välja 
hållbara transportmedel före bilen. Planområdets närhet till Mölndals innerstad, Knutpunkt 
Mölndalsbro samt etableringen av kommersiell service (med bland annat en matbutik) inom 
planområdet bedöms skapa goda förutsättningar till ett hållbart resande som innebär ett 
minskat behov av att använda bilen.   

En utredning gällande parkering (Norconsult, 2018-06-21) har tagits fram som innebär att ett 
samutnyttjande ska gälla för parkering i området för de som bor, är verksamma i samt besöker 
området ingår. Totalt ska cirka 800 långtidsparkeringar anordnas i området. Genom att 
begränsa antalet parkeringsplatser används marken på ett effektivare sätt där större 
markparkeringsytor som riskerar att stå tomma över tid inte etableras.  
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Parkeringsstrategin för stadsdelen Pedagogen Park innebär att långtidsparkeringar ska ske i 
parkeringshubbar som är strategiskt placerade inom området för att undvika söktrafik och 
onödiga trafikrörelser längs gatorna i området. Parkeringshubbarna avses ske i 
parkeringsanläggningar under bostadskvarter, i separata parkeringsanläggningar och i 
kombinationsfastigheter där delar av en byggnaden inrymmer parkering, se karta på nästa sida. 

 
Föreslagna lägen för parkeringsanläggningar. 

 

Ett digitalt parkeringssystem med utplacerade informationsskyltar kommer redovisa var lediga 
parkeringsplatser finns vilket kommer bidra till ett minskat antalet trafikrörelser i form av 
söktrafik efter lediga p-platser. 

Parkering 
under mark 

Eventuell parkering 
under mark 

Eventuell parkering 
ovan och under mark i 
1-2 våningar 

Parkering 
under mark 

Eventuell 
parkering 
under mark 
alternativt i 
p-hus 
(kvarter 15) 

Parkering 
ovan mark i 
p-hus 
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Korttidsparkering kommer möjliggöras längs gatorna i området och dessa kommer vara 
avgiftsbelagda. Intill kvarter 5, vid matbutiken, kommer ca 40 korttidsplatser också att 
etableras ni form av markparkering som fastighetsägaren ansvarar för. 

Störningar under byggtiden 
Före byggstart av stadsdelen Pedagogen Park ska en riskanalys/kontrollprogram avseende 
vibrationer i samband med markarbeten upprättas. Riskanalys ska uppfylla de krav som anges 
i svensk standard SS 02 52 11 ”Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i 
byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning”. Riskanalysen ska 
innefatta följande punkter: 

• Inventering och redovisning av befintlig bebyggelse, anläggningar, ledningar, 
verksamheter och vibrationskänslig utrustning inom det fastställda inventeringsområdet 

• Tillåtna värden för markvibrationer och byggbuller 

• Förslag till besiktningsomfattning och provtryckning av eldstäder 

• Förslag till lämpliga platser för vibrationskontroll med hänsyn till rådande 
grundförhållande samt typ av vibrationsalstrande verksamhet 

Riskanalysen bör tas fram gemensamt för hela planområdets exploatering. Separat riskanalys 
med förslag på kontrollåtgärder ska upprättas inför varje entreprenad. 

 

Kontrollåtgärder 
Syneförrättning och mätning av vibrationer, buller samt markdeformationer ska utföras. 
Syneförrättning och mätning bör utföras av samma konsult under anläggningstiden. 

 

Syneförrättning 
Omgivande byggnader, konstruktioner och anläggningar ska besiktigas före och efter 
markarbeten. Besiktningen ska utföras enligt Svensk Standard SS 460 48 60 ”Vibration och 
stöt - Syneförrättning- Arbetsmetoder för besiktning av byggnader och anläggningar i 
samband med vibrationsalstrande verksamhet”.  

Samtliga eldstäder och tillhörande rök- eller avgaskanaler ska besiktigas. Eldstäder 

utförda av murverk eller liknande material och vars rökgasvägar överstiger en totallängd av 
1,5 meter ska alltid täthetsprovas.  

Omfattning av besiktning tas fram i upprättad riskanalys. Efterbesiktning ska utföras mellan 
varje entreprenad för att säkerställa att inga skador uppkommit på kringliggande byggnader. 

 

Vibrationsmätning 

Kontinuerlig vibrationskontroll ska utföras på de byggnader, anläggningar och 
vibrationskänslig utrustning som förväntas bli dimensionerande vid vibrationsalstrande 
aktiviteter. Systemet för all mätning och registrering ska uppfylla angivna krav i SS 02 52 11. 

Placering av mätare och antal mätpunkter bestäms i upprättad riskanalys. Mätning av 
vibrationer från byggtrafik ska ske under anläggningstiden. 

Entreprenören ska hålla sig underrättad om uppmätta vibrationsnivåer och anpassa alla 
vibrationsalstrande verksamheter på sådant sätt att riktvärdena kan innehållas. 
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Bullermätning 

Mätning av buller ska ske under byggtiden. Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
byggplatser NFS 2004:15 ska tillämpas. 

 

Sättningskontroll 

Mätning av markdeformationer ska utföras under anläggningstiden. Omfattning och frekvens 
bestäms i ett geotekniskt kontrollprogram. 

 
Oro för värdeminskning 
Värdeeffekterna ska prövas för planärenden inom ramen för avvägningen mellan enskilda och 
allmänna intressen. Frågan om värdepåverkan hanteras på samma sätt som andra möjliga 
påverkansfaktorer, genom avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. Och i detta fall 
är bedömningen att de allmänna intressena (att tillskapa nya bostäder) överväger eventuell 
påverkan på det enskilda intresset. 

 
Dagvattenproblematik öster om Bifrostgatan 
Delar av planområdet, men även de intilliggande bostadsområdena Solängen och Lindhaga, 
riskerar idag att drabbas av översvämning vid ett kraftigt skyfall, även benämnt ett 100-års 
regn. Till granskningsskedet har det tagits fram en skyfallsutredning för stadsdelen Pedagogen 
Park (Sweco, 2018-08-16) 

Sammanfattat kan sägas att förslagna åtgärder för klimatanpassning med hjälp av huvudstråk 
för sekundär avrinning kommer väsentligt att minska risken för översvämning inom 
Stadsdelen Pedagogen Park vid skyfall. 

Av figur 6 och figur 7 i utredningen framgår att vattenansamling i första hand sker i anslutning 
till nyskapade utjämningsmöjligheter (multifunktionella parkområden) inom planområdet. 
Dessutom sker vattenavledningen utmed de tillskapade sekundära skyfallsstråken inom 
planområdet och utmed skyfallsstråket i Bifrostgatan. Skyfallsflödena söker sig i första hand 
mot dessa medvetet skapade avledningsstråk. Detta innebär att konsekvensen för 
översvämningsskador på befintliga och planerade byggnader inom planområdet kommer att 
minska.   
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Ändringar i planförslaget 

• Justeringar har gjorts gällande tillåten höjd på ny bebyggelse i kvarter 8 och 11-15 
med en sänkning på upp till fyra meter 

• Kvarter 13-15 ska uppföras med en femte indragen våning (planbestämmelse f11) för 
att minska insyn samt skuggpåverkan på angränsande småhus. 

• Om fem våningar uppförs i kvarter 13-15 blir den femte våningen utformad med platt 
tak då begränsningen i höjdled motverkar att det byggs fem våningar med branta 
sadeltak. Detta minskar skuggpåverkan till angränsande bostäder i öster. 

• Kvarter 19 och del av 20 ska uppföras med en indragen övre våning (planbestämmelse 
f12) för att minska insyn samt skuggpåverkan på angränsande småhus. 

• Byggrätten för kvarter 4 och 5 har dragits in något från Bifrostgatan. 
• En planbestämmelse gällande att riktvärden för vibrationer ska uppfyllas för 

bostadsbebyggelse har infört i plankartan.  
• En planbestämmelse gällande att riktvärden för trafikbuller (SFS 2015:216) ska 

uppfyllas för ny bebyggelse har infört i plankartan.  
• Krav att uppföra bulleråtgärder längs Bifrostgatan har införts på plankartan 

(planbestämmelse skydd) som leder till bättre ljudförhållanden för befintliga bostäder i 
Solängen.  

• Parkering möjliggörs under torgytan framför kvarter 4 (planbestämmelse b1).  
• Den västra delen av skoltomten (kvarter 17) närmast Stubbåkersgatan regleras som 

fem meter bred prickad mark (mark som inte får bebyggas) med anledning av att den 
befintliga trädallén inte ska skadas av eventuella schaktningsarbeten. 

• Skyddsbestämmelser (planbestämmelse n5) gällande björkdungar i områdets sydvästra 
del har införts i plankartan. 

• Den tidigare tredimensionella fastighetsbildningen för parkeringsanläggningen och 
parkmarken öster om Bifrostgatan har ersatts till att endast bestå av ”P - parkering”.  

• En fastighetsreglering genomförs mellan allmänplats (PARK) och kvartersmark (B) 
norr om föreslagen cykelbana, öster om Bifrostgatan. 

• U-områden (för ledningsrätter) har införts för del av kvarter 1 och 16. 

 
Synpunkter som inte tillgodoses 

• Bebygg inte den östra sidan av Bifrostgatan. 
• Sänk bebyggelsen i området överlag. 
• Bygg inte något parkeringsgarage på den östra sidan av Bifrostgatan. 
• Placera inte några utfarter/tvärgator från det nya området till Stubbåkersgatan. 
• Bevara den befintliga bullervallen i sitt nuvarande läge. 
• Ta bort föreslagna gång- och cykelstråk mellan Solängen och Bifrostgatan. 
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Förslag till vidare handläggning  

Stadsbyggandsförvaltningen föreslår att planeringsutskottet beslutar att ”Detaljplanen för 
Stadsdelen Pedagogen Park” bearbetas enligt ovan och att planförslaget därefter sänds ut för 
granskning.  

 
 
 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Lisa Östman  Magnus Björned 
planchef   planarkitekt 
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