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Sammanfattning 

Sweco Environment AB utrett förutsättningarna för anslutning av Tingshuset 13, ett 
exploateringsprojekt inom Åbro industriområde i Mölndals stad. Utredningen utförs på uppdrag 
av GoCo Gothenburg AB. Exploateringen omfattar 100 000 m2 BTA fördelat på co-
livingbostäder, kontor, hotell samt service och vård. Kommunala va-ledningar finns utbyggt 
både öster och väster om exploateringsområdet. Nya ledningar för dricks- och spillvatten 
föreslås byggas ut i blivande lokalgator norr och söder om exploateringsområdet, från vilka 
anslutningspunkter upprättas utifrån fastighetsbildningen. Det totala medelflödet för 
exploateringen har beräknats till 9,6 l/s. Kontrollberäkning med hjälp av modell visar på god 
kapacitet vad det gäller dricksvatten där trycknivåerna i området sjunker med cirka 2 mvp som 
en konsekvens av ökat dricksvattenuttag. Beträffande spillvattenavledningen orsakar 
exploateringen en ökad uppdämning i självfallsstråket i Kråketorpsgatan. Spillvattenavrinningen 
inom Åbro industriområde öker väsentligt i samband med utbyggnad av Tingshuset 13, vilket 
indikerar att en egen avloppspumpstation för området blir mer relevant. En ny 
avloppspumpstation söder om Söderleden bedöms kunna få en betydande avlastande effekt på 
södra Nedanvägsgatans och Åbyvägens avloppspumpstationer och kunna minska den 
pumpning som idag sker i två steg mot Riskulla tunnelpåslag.  
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1 Inledning 

Fastigheten Tingshuset 13 är beläget mellan Kärragatan och Kråketorpsgatan i den sydöstra 

delen av Åbro industriområde. Längs fastighetens västra och östra gräns finns befintliga 

ledningar för dricks- och spillvatten, se Figur 1. I samma ledningsstråk förekommer även 

dricksvattenledningar. I direkt närhet till planområdet förekommer även kommunens 

distibutionsledningar för dricksvatten. Planerad exploatering inom området är 100 000 m2 

tillkommande våningsyta fördelat på co-livingbostäder, kontor, hotell samt service och vård.  

 

Figur 1. Översikt VA Tingshuset 13 

Inom Åbro avrinningsområde är i dagsläget debiterad medelförbrukning cirka 3 l/s och områdets 
spillvatten avleds mot södra Nedanvägsgatans avloppspumpstation. Belastande tillskottsvatten i 
form av snabbt deltagande ytor (koncentrationstid under 60 min) har kalibrerats i tidigare 
utredningsskede till cirka 0,9 ha eller 62 l/s vid ett 2-årsregn. Cirka 1 l/s i dränflöde under 
lågförbrukning har kalibrerats. Södra Nedanvägsgatans avloppspumpstation trycker väster ut till 
Åbyvägens avloppspumpstation och kapaciteten uppmättes 2017 till 51 l/s.  

 
Antal sysselsatta inom området  
I förslaget till detaljplan för GoCo möjliggörs en sammanlagd exploatering om ca 100 000 m2 
BTA. Om hela denna byggrätt, teoretiskt sett, utnyttjas optimalt för kontorsändamål skulle det 
innebära ca 5 000 sysselsatta (bygger på ett ytbehov om 20 m2 BTA/anställd vid utformning av 
cellkontorsytor) inom området. Beaktat områdets struktur kommer ett sådant effektivt 
utnyttjande dock inte vara möjligt. Den föreslagna bebyggelsen är uppbruten till sin struktur och 
kommer dessutom att utgöras av en blandning av verksamheter såsom kontor med labbmiljö, 
hotell, centrumändamål och bostäder vilket sammantaget innebära att antalet sysselsatta och 

Befintlig dricksvatten 
Befintlig spillvatten 

Tingshuset 13 

Befintlig dricksvatten 
Befintlig spillvatten 
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boende i området istället beräknas bli ca 2 500 – 3 000. Detta ger en snittyta på 35 m2 BTA per 
person. 

 
Motiv för och val av studerade scenarier  
För de utredningar som syftar till att klargöra planeringsförutsättningarna för området har ett 
antal antaganden och kvalificerade bedömningar behövt göras gällande hur kommunikationerna 
till och från området kan komma att fungera i framtiden. Utgångspunkten för detta är att området 
GoCo kommer fungera som en inkubator/ett kluster för forskning inom Life Science. Området 
planeras för verksamheter men med en relativt sett större andel gemensamma ytor samt 
bostäder, hotell och centrumverksamheter. Profilen gör att området inte kan ses som en 
ordinarie arbetsplats där de sysselsatta arbetar från kl 8-17 utan det kommer vara en större, 
kontinuerlig omsättning av sysselsatta. En del kommer utifrån och vistas i området under en 
kortare tid medan andra jobbar mer reguljära tider, möjligheten till distansarbete kommer också 
att vara hög. Inom området kommer även finnas laboratorier och forskningsplatser vilka inte är 
lika personintensiva per ytenhet som kontor. Vidare ska beaktas att hotellgäster och boende till 
viss del är samma personer som medräknas i centrumverksamheten som kontorsytorna.  

 
Som utgångspunkter för de olika utredningarna har följande scenarier formulerats; 

1. Som underlag till beräkningar för buller - luft och riskutredningar har en trafikprognos 
med horisont år 2035 - 2040 tagits fram. Syftet med prognosen är att ta fram ett 
“worst-case”- scenario som säkerställer att kraven för bullernivåer, luftkvalitet och 
risknivåer uppfylls. I detta scenario har det antagits en full utbyggnad av planerad 
exploatering i Mölndals tätort samt en teoretiskt maximerad utnyttjande av 
byggrätterna inom planområdet, dvs. 5 000 sysselsatta. För planområdet har 
antagits en bilandel på 65 % (varav 60 % som förare och 5 % som passagerare). 
Antagandet motsvarar den bilandel som Astra Zeneca redovisar i den senaste 
resvaneundersökningen för deras anställda genomförd 2014.  

2. Som underlag för analys i trafikutredningen och övriga utredningar har en 
trafikprognos baserat på beslutad exploatering eller, för Mölndals centrum, 
exploatering som hör ihop med beslutad exploatering. Detta innebär i praktiken 
exploatering på kortare sikt än 2035 eftersom endast exploatering på kort sikt är 
beslutad. I detta scenariot har det antagits en teoretisk maximerad utnyttjande 
byggrätterna inom planområdet, dvs. 5 000 sysselsatta. För planområdet har 
antagits en bilandel på 30 % bil som förare utifrån en uttalad målbild.  Scenariot är 
sannolikt överskattat avseende antalet sysselsatta i området men studeras med 
avsikten att visa vad ett max-alternativ innebär för området och dess omgivning. 

 

2 Projektbeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling inom fastigheten Tingshuset 13 från 

industriverksamhet till ett kluster för internationell forskning inom Life Science. Projektet är starkt 

knutet till AstraZeneca och övriga hälso- och läkemedelsföretag inom området. 

Detaljplanen möjliggör en exploatering av 100.000 kvm fördelat på kontor, centrumändamål, 

hotell och bostäder. Planen medger en hög täthet och utformningen med mötesplatser och 

gemensamma rum har som syfte att skapa innovativa miljöer för arbete, forskning och 

utveckling. Bostäderna inom området är i första hand tänkta som arbetarbostäder och 

studentlägenheter. Tillgängligheten förbättras genom ett nytt hållplatsläge, utbyggnad av gång- 

och cykelstråk, ökad turtäthet och förstärkning av kollektivtrafiken. 
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Den aktuella tomten är idag till största delen obebyggd. Intilliggande fastigheter utgörs av 

industri/verksamheter/handel. Utvecklingen skapar förutsättningar att förädla Åbroområdet med 

en blandning av fler funktioner. Detta ligger i linje med kommunens ambition om att öka 

användningen av befintlig industrimark i centralt belägna område, med god kollektivtrafik. Det 

bidrar även till målsättningen att stärka Mölndals nischföretag och ge möjlighet till etableringar i 

klusterform. Utvecklingen ger växtkraft åt den östra sidan av E6 och järnvägen. På sikt kan ett 

väl utvecklat område i Åbro bidra till ett väl sammankopplat Mölndal med möjlighet att 

överbygga barriärer. 

Området ligger med närhet till Mölndals centrum och har goda kommunikationsmöjligheter. 

Strax österut ligger E6 med Torekullamotet i söder och Åbromotet i norr. Närheten till E6 gör att 

området är tillgängligt samtidigt som det har ett bra skyltningsläge. Utvecklingen kommer att 

stärka kopplingen mellan Mölndal och Kållered och ge förutsättningar till att förstärka stråket 

och öka tillgängligheten mellan de två centrumpunkterna. Genom satsningen kan 

kollektivtrafiken stärkas vilket gynnar utvecklingen mot ett mer hållbart resande. 

3 Omfattning av exploatering 

Dimensionerande flöde tas fram utifrån tillkommande area för respektive kategori; bostad, 
kontor, restaurang, hotell och vårdcentral/sjukhus. Flödet beräknas med hänsyn till Svenskt 
vattens publikation P110 plus säkerhetsfaktor på 1,5 (för spillvatten). I Tabell 1 redogörs för 
tillkommande arealer för respektive delområde. 
 
Tabell 1. Tillkommande belastning på Mölndals VA-ledningsnät 

Kategori BTA PE qmed (l/s) Kommentar 

Bostad 12 300 308 0,6 Ca 1,5 PE/bostad (co-living) 

Kontor 56 199 1 873 3,8 Ca 30 kvm/arbetsplats 

Centrum 20 501 615 3,6 Ca 30 anställda / 1000 kvm 

Hotell 8 000 200 0,7 Ca 40 kvm / bädd 

Vård 3 000 45 0,4 Ca 15 anställda / 1000 kvm 

Summa 100 000 3 041 6,5  

 
Det dimensionerande flödet för verksamheter antas följa det generella förbrukningsmönstret för 
verksamheter inom Åbro, som kalibrerats under 2017. Det dimensionerade flödet för bostäder 
och hotell antas följa det generella förbrukningsmönstret avseende bostäder i Mölndal som 
kalibrerats fram under 2017. Dessa antaganden görs för att möjliggöra beräkningar med modell. 
Vid beräkning av regnvädersflöde antas regnet ha sin topp i samband med maximal 
dricksvattenförbrukning i förbrukningsmönstret för verksamheter. 

4 Dricksvatten 

Modellberäkningar avseende drickvattenförsörjningen har utförts under beaktande av 
tillkommande föden. Beräkningarna visar på att den generella trycknivån minskar från cirka 44 
till 42 mvp som en konsekvens av det ökade uttaget. I högsta tappstället bör lägsta trycknivå ej 
understiga 25 meter. Eventuell tryckstegring ska ske lokalt där det behövs. Hastigheterna i 
området förändras inte nämvärt. 
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Brandvatten om 20 l/s beaktas under medeldygn och maxtimmesförbrukning. Dimesionerande 
brandvattenförsörjning kan tillgodoses från befintliga och tillkommande brandposter under 
förutsättning att eventuella sprinkleruttag tas från sprinklertank. Direktkopplade 
sprinkleranläggningar är inte tillåten enligt policybeslut. Sprinkleranläggningar anläggs således 
som en separat sprinklertank med efterföljande pumpanläggning. Sprinklertankarna bör fyllas 
nattetid eller annan tid då vattenförbrukningen överlag är låg.  
 
Utbyggnad av dricksvattenledningar, i lokalgatorna norr och söder om Tingshuset, bör göras i 
dimension 160 PE för att tillgodose maxförbrukning. 

5 Spillvatten 

För att möjliggöra beräkningar i modellmiljön lokalt vid anslutningspunkten för Tingshuset måste 
den tidigare utförda kalibreringen omfördelas inom Åbro industriområde. Modellen är kalibrerad 
utifrån en mätpunkt för hela Åbro industriområde och svarar för vilka teoretiska ytor, med olika 
storlekar och koncentrationstider, som ger upphov till den aktuella tillskottsvattenbelastningen. 
Fördelningen uppströms görs utifrån totala ledningslängden inom avrinningsområdet och 
delavrinningsområdet har gjorts, se Tabell 2. 
 
Tabell 2. Fördelning av tillskottsvatten inom Åbro industriområde 

Avrinningsområde Lednings-
längd (m) 

Andel A(tc<60 min) 
(ha) 

A(tc>60 min) 
(ha) 

qdrän (l/s) 

Åbro 8 296 100% 0,92 0,67 1 

Uppströms 
Tingshuset 

2 001 24,1% 0,222 0,162 0,241 

Åbro (reducerad)   0,698 0,508 0,759 
 

Kontrollberäkningar för Åbro avrinningsområde har utförts under torrväder och vid 10-årsregn. 
Medelflödet under torrväder från Åbro mot södra Nedanvägsgatans avloppspumpstation ökar 
från 9 till 21 l/s, se Figur 2. Beräkningarna har beaktat spillvattenavrinning under medeldygn vid 
jämförelse av torrvädersflödena. 
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Figur 2. Avrinning från Åbro industriområde under ett medeldygn (normalfördelat) 

Motsvarande beräkningar har gjorts under regnväder där tillskottsvattenytorna har belastats 
med ett regn med 10 års återkomsttid. Regnbelastningen ligger samtidigt som den momentana 
belastningen på ledningsnätet är som störst, dvs under maxdygn och maxtimme. Enligt Figur 3 
ökar den maximala belastningen från Åbro industriområde från cirka 100 l/s till 143 l/s vid regn 
med 10 års återkomsttid. 
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Figur 3. Avrinning från Åbro industriområde under maxtimme-maxdygn samt 10-årsregn (normalfördelat) 

Spillvatten föreslås avledas mot ledningsstråket öster om exploateringsområdet. Vid beräkning 

av lägsta källargolvsnivåer beaktas 7 promille lutning på blivande ledingsstråk norr och söder 

om exploateringsområdet samt uppdämning i ledning 30 cm över hjässa i förbindelsepunkten. 

Beräkningen utförs uppdelat i zoner med 60-metersintervall, se bilaga 3 för resultat. 

6 Södra Nedanvägsgatan avloppspumpstation (befintlig) 

Spillvattenavrinning från Åbro industriområde avleds till södra Nedanvägsgatans 

avloppspumpstation. Södra Nedanvägsgatan pumpar väster ut mot Åbyvägens 

avloppspumpstation som i sin tur pumpar söderut mot Riskulla tunnelpåslag. Utöver Åbro 

industriområde tillrinner även delar av Åby bostadsområde till södra Nedanvägsgatan. 

Medelbelastningen på pumpstationen, inräknat avledningen från Åby och inklusive fullt bidrag 

från Tingshuset, uppgår till cirka 19 l/s. 

Södra Nedanvägsgatans avloppspumpstation inventerades och kapacitetstestades 2017. 

Sumpen är cylinderformad med diameter på 3,2 meter och med voter i botten. Maximal uppmätt 

kapacitet uppgick till 39 l/s vid enpumpsdrift och 52 l/s vid tvåpumpsdrift medan den teoretiska 

kapaciteten är beräknad till 47 respektive 68 l/s. Sett till normalfördelningskurvorna i Figur 3 så 

ligger dagens maxkapacitet vid 98-percentilen för befintlig tillrinning men endast vid 65-

percentilen för det framtida flödet, vilket innebär ökad bräddning vid ett 10-årsregn. 

Vidare kan det diskuteras hur mycket mer södra Nedanvägsgatans avloppspumpstation klarar 

av att pumpa från befintlig sump men med nya pumpar. Dock får det även följdkonsekvenser på 

nedströms avloppspumpstation vid Åbyvägen, vilket föranleder ett förslag på en ny 

avloppspumpstation försörjande enbart Åbro industriområde. 
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Konsekvensen av ökad pumpning från södra Nedanvägsgatans avloppspumpstation medför ett 

ökat maxflöde och medelflöde att hantera i Åbyvägens avloppspumpstation. Beräkning ar visar 

på att maxflödet mot Åbyvägen ökar från 174 till 210 l/s och bräddningen ökar med 9 m3 under 

ett 10-årsregn, se Tabell 3. 

Tabell 3. Övergripande beräkningsresultat för Åbyvägens APS vid uppdimensionering av södra 
Nedanvägsgatan APS 

 

7 Åbro avloppspumpstation (föreslagen) 

Som en följd av kapacitetsbegränsningen i södra Nedanvägsgatans avloppspumpstation 

föreslås en ny avloppspumpstation försörjande Åbro industriområde. Åtgärden bedöms även ha 

energibesparande effekter eftersom dagens system pumpar spillvattnet två gånger från Åbro. 

En ny avloppspumpstation försörjande Åbro industriområde placeras lämpligen på sydsidan av 

söderleden och inom kommunägd mark, för att undvika ha ledningar under vägen. I bilaga 4 har 

privatägd mark samt en 50 meters buffertzon från byggnader skrafferats för att ge en bild av 

vilka ytor som kan vara aktuella att nyttja för den nya avloppspumpstationen. Möjligheten att 

anlägga pumpstationen längre från vägen bör vidare utredas med hänsyn till vägområdet. Infart 

till pumsptationen bör kunna ordnas från lokalgatan Argongatan. Föreslaget nytt stråk för 

tryckledning framgår av bilaga 5.  

Maxflöde att beakta under maxtimme- och maxdygnsbelastning vid simultant 10-årsregn uppgår 

enligt kontrollberäkningarna till 143 l/s, inklusive exploatering inom Tingshuset. Vid detta flöde 

bör ledningsmaterial PE 355 eller PE 400 väljas, systemkaraktäristik för 890 meter av 

respektive ledning vid 15,6 meters statisk lyfthöjd framgår av Figur 4. 

  Befintligt 

system 

Inkl Tingshuset och uppdimensionering 

av södra Nedanvägsgatan (qmax = 143 l/s) 
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qin, medel (l/s) 35 51 

qin, max vid 10-årsregn (l/s) 174 210 

Beräknad bräddning vid 

10-årsregn (m3) 
0 9 
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Figur 4. Åbro APS systemkaraktäristik för standarddimensioner i PE-material (dh = 15,6 m, L = 890 m) 

Figuren ger en översikt av villken erforderlig lyfthöjd som behövs för ett givet flöde och vilka 
största och minsta flöden som respektive ledningsalternativ fordrar. I Tabell 4 framgår högsta 
och minsta pumpflöden i respektive dimensionsförslag för att uppnå självrensning och undvika 
skada vid plötsligt tryckfall enligt riktlinjer i svenskt vattens föreskrift P47. 
 
Tabell 4. Högsta och lägsta pumpflöde för att uppnå självrensning och undvika skada vid plötsligt tryckfall 

 
Konsekvensen av utebliven utbyggnad av Åbro avloppspumpstation innebär förstärkningsbehov 
av södra Nedanvägsgatans avloppspumpstation. Åtgärderna skulle då bestå i pumpbyten och 
eventuellt extra utjämningsvolym. Nedströms avloppspumpstation på Åbyvägen bör då även 
ses över vad det gäller kapacitet och utjämningsmöjligheter. 

8 Rekommendationer för detaljplan 

En ny avloppspumpstation försörjande Åbro industriområde ses som en positiv åtgärd för att 

minska belastningen på södra Nedanvägsgatans avloppspumpstation samt att optimera 
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energianvändningen. Detta genom att bygga bort dubbelpumpningen som sker i dagsläget via 

Åbyvägens avloppspumpstation till Riskulla tunnelpåslag. Lokaliseringen av den nya 

avloppspumpstationen bör vidare utredas så att den hamnar utom konflikt med vägområdet för 

Söderleden. Om möjligt bör den flyttas längre in emot Argongatan.  

Beräkningar med 10-årsregn visar på uppdämning i ledningssystemet i anslutning till Tingshuset 

på cirka 1,2 till 1,3 meter över hjässa. Med hänsyn till källargolv har kommunen policy att 

uppdämning får ske till en nivå om maximal 0,3 meter över ledningshjässa vilket innebär att 

något måste göras för att hålla nere trycklinjen. Kontrollberäkning med pumpkapacitet på 142 l/s 

(föreslagen maxkapacitet på ev nya Åbro avloppspumpstation) kan dämning från 

avloppspumpstationen reduceras och trycklinjen hållas under ledningshjässa vid 10-årsregnet, 

se bilaga 2. Bilagan visar även att trycklinjen kan hållas nere vid 10-årsregnet vid en mer 

omfattande utjämning lokalt om ledningen i Kråketorpsgatan dimensioneras upp till en 450 PP 

från Tingshuset och 450 meter nedströms. 

Nybyggnad eller ombyggnad av avloppspumpstation försörjande framtida Åbro industriområde 

bör ske under beaktande av full avrinning från Tingshuset. Risken att erhålla för hög 

pumpkapacitet, i händelse av successiv anslutning av Tingshuset, kan avhjälpas med hjälp av 

tillfällig frekvensstyrning. Dvs varvtalet på pumparna justeras ner med hjälp av en 

frekvensomformare för att uppnå optimal kapacitet. 
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BILAGA 2 – KRÅKETORPSGATAN – S NEDANVÄGSGATAN APS, TRYCKLINJEPROFILER VID 10-ÅRSREGN 
 

  

Marknivå 
Max trycklinje (befintlig belastning) 
Max trycklinje (inkl Tingshuset) 
Max trycklinje (inkl Tingshuset + Åbro APS) 
Max trycklinje (inkl Tingshuset + omläggning) 

Möjligt åtgärdsförslag: 
300 BTG  450 PP (ca 450 m) 

Möjligt åtgärdsförslag:  
Åbro APS (qmax 142 l/s) 
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BILAGA 3:
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