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Stadsbyggnadsförvaltningen

Granskningsutlåtande
Detaljplan för fastigheten

Kängurun 20 m.fl.
Inom Krokslätt i Mölndal
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen gav 2017-03-29, § 107, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för fastigheten Kängurun 20. Planförslaget har varit utställt för samråd
enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 2017-11-23 t.o.m. 2017-12-15. Inkomna
synpunkter under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse.
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2018-03-13 § 23 att bearbeta
planförslaget enligt samrådsredogörelsen och därefter ställa ut planen för granskning.

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett hotell inom fastigheten
Kängurun 20.

Hur granskningen har genomförts
Planförslaget har varit utställt för granskning enligt 5 kap. 21 § PBL (2010:900) under
tiden 2018-04-05 t.o.m. 2018-04-26. Under granskningen har planhandlingarna funnits
tillgängliga i Mölndals stadshus, samt på stadens hemsida. Under granskningstiden inkom
13 yttranden som sammanfattas och kommenteras nedan. Två yttanden har inkommit
efter granskningstiden. Även dessa sammanfattas och kommenteras dock i granskningsutlåtandet. Yttrandena finns att ta del av i sin helhet på stadsbyggnadsförvaltningen i
Mölndals stad. Länsstyrelsens yttranden redovisas i sin helhet i bilaga 1. Synpunkter
framförda under samrådstiden samt kommentarer till dessa framgår av samrådsredogörelsen.

Inkomna synpunkter och kommentarer
Statliga och regionala organ och bolag
1. Länsstyrelsen (2014-04-26)
Länsstyrelsens samlade bedömning
Mölndals stad har på ett tillfredställande sätt tillgodosett Länsstyrelsens synpunkter från
samrådet. Länsstyrelsen bedömer därmed med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap
10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kommer att prövas av Länsstyrelsen
om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
● Riksintresse kommer att skadas påtagligt.
● Mellankommunal samordning blir olämplig.
● Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs.
● Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser.
● Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och/eller säkerhet.

Råd gällande granskningshandlingen
Luftkvalitet
Då planområdet är beläget i direkt anslutning till Göteborgsvägen och nära den statliga
leden E6 är luftkvaliteten dålig i området. Enligt luftkvalitetsutredningen bedöms det
planerade hotellet att bli tillräckligt högt för att leda ner renare luft i gatuplan, vilket
medför att beräknade halter är lägre än MKN framför hotellet år 2025. Marginalerna är
dock mycket små och i scenariot för värsta fall 2015 tangeras dygnsnormen för kväveoxid
framför hotellet. Länsstyrelsen har förståelse för behovet av entréer ut mot
Göteborgsvägen men anser att det ur hälsoaspekt är positivt om besökare, genom
byggnadens utformning, uppmuntras att använda de entréer mot väster där luftkvaliteten
är avsevärt bättre. Länsstyrelsen tycker att det är positivt att plankartan fastställer att
friskluftsintag ska vara riktade åt väster och inte åt Göteborgsvägen. I
samrådsredogörelsen skrivs att det ska utredas om luftslussar kan användas vid entréerna
mot Göteborgsvägen. Detta bedöms vara en bra åtgärd för luftkvaliteten inne i byggnaden
och Länsstyrelsen uppmuntrar detta alternativ.
Markföroreningar
En planbestämmelse har införts. För att denna ska vara mer specifik skulle det kunna
framgå av planbestämmelsen att den avser schaktning i förorenad mark.
Kommentar: På plankartan har upplysningstexten förtydligats i enlighet med
Länsstyrelsens synpunkt. Övriga synpunkter noteras.
2. Statens Geotekniska Institut, SGI (2018-04-25)
SGI har inget att erinra.
Kommentar: Synpunkterna noteras.

3. Trafikverket (2018-04-20)
Trafikverket har tagit del av samrådsredogörelsen och noterar att Mölndals stad i
samband med FÖP Mölndalsåns dalgång initierat arbete med ett helhetsgrepp inom
översiktsplanens utbredningsområde. Trafikverket har dock inte varit delaktiga i arbetet
ännu och ser därför positivt till en dialog i frågan. Trafikverket vill dock fortsatt framhålla
att det krävs en helhetsbild av trafikpåverkan från planerad exploatering i Mölndalsåns
dalgång och de centrala delarna av Mölndal. Det är högst troligt att all ytterligare
exploatering som planeras utmed Mölndalsåns dalgång kommer att ha en bidragande
effekt till trafiksituationen vid moten.
Trafikverket har inget ytterligare att erinra mot planförslaget så som det beskrivs i
översända handlingar.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
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4. Lantmäterimyndigheten (2018-04-12)
Lantmäteriet har gått igenom granskningshandlingarna och har inga synpunkter.
5. Svenska Stadsnät (2018-04-13)
Svenska Stadsnät har befintliga optoledningar i direkt anslutning till området, i befintlig
gc-bana. Eventuell flytt av befintliga ledningar för att möjliggöra bebyggelsen ska
bekostas av exploatören. I övrigt ingen erinran.
Kommentar: Synpunkterna har förmedlats till exploatören.
Kommunala nämnder och bolag
6. Miljönämnden (2018-04-25)
Luftföroreningar
Luftutredningen omfattar fem olika scenarior (nuläge, 2025 och 2035) varav två
worst-case scenarior. För att ta höjd för att teknikutvecklingen inte går så fort som vi
tror har worst-case år 2025 (emissionsfaktor 2020, trafikmängd 2025) och år 2035
(emissionsfaktor 2030, trafikmängd 2035) beräknats.
Luftutredningen i samrådsskedet hade fel bakgrundshalt för NO2 för dygn angiven.
Denna är nu justerad från 11 µg/m3 till 21 µg/m3. Ny beräkning är gjord som visar att
MKN för NO2 dygn i worst-case scenariot för år 2025 överskrids i detaljplanens
nordöstra och sydöstra hörn. För övrigt klaras MKN i alla scenarior intill och i närheten
av byggnaden för såväl NO2 som PM10.
Överskridandet är kopplat till ett worst-case scenario med fem års skillnad på
emissionsfaktor och trafikmängd. Förmodligen går teknikutvecklingen något snabbare
och skillnaden kanske bara är 2-3 år vilket innebär att NO2- halterna kan vara lägre
än vad denna utredning visar. Det marginella överskridandet i ett worst-case scenario
bedöms inte utgöra ett hinder för denna detaljplan.
Luftutredningen visar att det höga hotellet har en påverkan på de lokala spridningsförhållandena och bidrar till att föra ned renare luft från högre höjder. Om hotellet
skulle bli lägre kan det vara aktuellt att uppdatera luftutredningen.
Förorenad mark
På plankartan finns en upplysning införd om att innan schaktning eller markarbeten
påbörjas ska arbetena anmälas till tillsynsmyndigheten. Upplysningen är bra.
Dagvatten
I samrådsskedet påtalade miljönämnden att dagvattnet från vägar och parkeringsytor
borde genomgå någon form av rening innan avledning till recipienten Mölndalsån. I
dagvattenutredningen (daterad 2018-03-01) anges att dagvatten från parkeringsytan
ska avledas via befintlig oljeavskiljare och vidare till fördröjningsmagasin för
parkeringshuset i väster vilket bedöms tillfredsställande. På plankartan finns en
bestämmelse om att dagvatten ska avledas till fördröjningsmagasin eller annan
motsvarande lösning innan avledning till kommunens dagvattennät. Det behöver
säkerställas att dagvattnet även genomgår tillräcklig rening innan avledning till
recipienten.
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Trafikbuller
För att klara riktvärdena inomhus kommer dimensionering av fasad och fönster ske av
sakkunnig personal i samband med projekteringen. Miljönämndens synpunkter i
samrådsskedet har därmed beaktats.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
7. Tekniska nämnden (2018-04-26)
Planförslaget medför att Göteborgsvägen byggs om med en breddad gång- och
cykelbana samt mer utrymme för in- och utfart på Göteborgsvägen.
Ombyggnation av allmän platsmark bekostas av exploatören enligt
exploateringsavtal. Planförslaget medför även trimningsåtgärder i korsningen
Göteborgsvägen / Berghemsgatan som samfi nansieras enl igt exploateringsavtalet.
Omläggning av anslutande VA-ledningsnät bekostas av exploatören enligt
exploateringsavtal. Intäkter för VA enl igt gällande VA-taxa.
Bedömning
Tekniska nämnden anser att dess frågor har hanterats på ett tillfredställande sätt under
planprocessen.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
8. Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott (2018-05-04, sent inkommet yttrande)
Allmänt
Förvaltningen har inget att invända ur allmän kultur- och fritidssynpunkt.
Kulturmiljö
Förvaltningen har inget att invända ur kulturmiljösynpunkt.
Ekonomi
I och med att staden växer med nya boenden, fler invånare och fler besökare ökar också
behovet av förutsättningar för ett liv mellan husen och en meningsfull fritid med ett brett
kultur- och fritidsutbud som är tillgängligt för fler. De ekonomiska konsekvenserna av
detta behöver kultur och fritidsnämnden bevaka i kommande verksamhetsplanering.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
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9. Skolnämndens arbetsutskott (2018-04-26)
Skolförvaltningen bedömer att efter tidigare remissvar har stadsbyggnadsförvaltningen
i planförslaget förtydligat med avseende på dagsljusinsläpp i förskolebyggnaden samt
att man i projekteringen av kvartersmarken kommer beakta trafiksituationen inom
planområdet.
Utifrån den kompletterande solstudien med nulägesbild bedömer förvaltningen att
förskolegården skuggas av den planerade höga bebyggelsen u nder verksamhetens
huvudsakliga utevistelsetid på förmiddagen och synpunkten kvarstår.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Föreslagen bebyggelse påverkar huvudsakligen

ytan söder om förskolegården. Vid framförallt vår- och höstdagjämning skuggar
dock tornet en del av förskolegården mellan kl. 10 -11 på förmiddagen.
10. Näringslivsutskottet (2018-04-11)
Näringslivsutveckling
Vi ser att behovet av hotellrum har ökat i Mölndal och regionen. Det finns många
stora företag i Mölndal, som har behov av hotellrum för kunder och besökare.
Det finns flera fördelar med placering av ett hotell vid Mölndalsvägen. Det knyter
ihop Göteborg och Mölndal på ett fint sätt, avstånden krymper och området blir mer
levande alla tider på dygnet. Området ligger inom ett förtätningsområde. För
Mölndalsåns dalgång gäller en fördjupad översiktsplan, där en generell
rekommendation är att planera för en tät, blandad stadsbebyggelse med aktiva
bottenvåningar utmed Göteborgsvägen.
Ett hotell med en namnkunnig ägare kommer att öka attraktiviteten för området och
för Mölndal. De öppna ytorna på de två nedersta våningarna kommer att erbjuda flera
mötesplatser för näringslivet. Företrädare för olika delar av det lokala näringslivet har
i olika sammanhang pekat på betydelsen av ett varierat utbud som en viktig del av
den lokala och regionala attraktiviteten. Vi behöver skapa välkomnande miljöer
som lockar till besök och möten olika tider på dygnet.
Mölndals Galleria är klar i september 2018, Åby Travbana bygger ny mässhall
och planerar för ett nytt hotell . Närheten till Forsåker som kommer att innehålla
både bostäder och kommersiella lokaler är en viktig pusselbit i utvecklingen av
Mölndal. Det planerade hotellet kan bidra till ytterligare en pusselbit genom att
bland annat locka etableringar av innovativa sysselsättningsintensiva tjänsteföretag
till Mölndal.
Besöksnäring
Besöksnäringen ökar i regionen , många väljer redan idag att bo i Mölndal, parkera
bilen här och åka kollektivt in till Göteborg. Scandic hotell Mölndal har till
exempel högst beläggning av alla Scandichotellen i Sverige. Vi ser därför att
ytterligare ett hotell i Mölndal ökar möjligheterna för fler besökare både lokalt och
regionalt.
Hållbarhet
När staden har en unik möjlighet att skapa en stadsdel utifrån ett hållbarhetsperspektiv borde även hotellet ta hänsyn till innovativa miljökrav. Längs
Mölndalsvägen finns redan två fastigheter som har höga och genomförda
miljökrav. 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.
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Kollektivtrafik
Trafiksituationen i Göteborg kommer att påverka trafiken u nder en lång period
framåt. Det är redan köer på Mölndalsvägen i rusningstrafik, och det kommer att
förvärras. Transporter av personer och varor till och från området behöver tas
hänsyn till. Det vore önskvärt med en plan/strategi för hur man löser transporter
till och från hotellet.
Det är viktigt med förtätning i kollektivtrafiknära lägen och Krokslätts Fabriker
ligger nära hållplatser. Det följer GR:s strukturbild för Göteborgsregionens
utveckling och ligger i linje med Mölndals vision att förstärka Västsverige.
Planförslaget föreslår en byggnad på upp till 22 våningar. Lägger man extra vikt
vid fasadutformningen, tänker innovativt och nyskapande med nya uttryck blir
hotellet ett landmärke med tydligare arkitektoniskt uttryck. Låt det sticka ut och
inte bli ett i raden av höga hus.
Krokslätts Fabriker är en pärla i Mölndal med blandningen av de gamla
fabriksbyggnaderna och de moderna kontorsfastigheterna runt om. Vi välkomnar
ett vackert och spännande hotell med eget uttryck, men kopplat till den äldre
bebyggelsen runtomkring, som kommer att öka attraktiviteten ytterligare.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
11. Mölndal Energi AB (2018-04-21)
Mölndals Energi framför följande sammanfattande synpunkter på planförslaget:
Mölndal Energi är mycket positiva till att fastigheten kommer att vara fortsatt ansluten till
fjärvärmenätet. Bolaget poängterar betydelsen av att fjärrvärmen till hela behovet året
runt.
Fjärrvärmens ledningslägen skall säkerställas med u-områden, servitutsavtal eller i vissa
fall med ledningsrätt. Eventuella flyttningar, såväl permanenta som tillfälliga, alternativt
andra förändringar av våra ledningar, skall bekostas av exploatören. Innan eventuella
åtgärder utförs skall skriftlig beställning har erhållits. I yttrandet framförs vidare en
utförligare beskrivning av fjärrvärmens fördelar för miljö, ekonomi och
försörjningstrygghet.
Kommentar: Synpunkterna har förmedlats till exploatören.
12. Lokalförsörjningsavdelningen, Stadsledningsförvaltningen (2018-04-26)
Lokalförsörjningsavdelningen har inget att erinra gällande planförslaget.
Kommentar: Noteras.
13. Mölndal Energi Nät AB (2018-04-25)
För att kunna påbörja rivningsarbeten av befintliga byggnader har Mölndal Energi Nät
varit tvungen att riva en befintlig transformatorstation belägen inne i fastigheten
Kängurun 20. För denna fanns ett hyresavtal mellan fastighetsägaren och Mölndal
Energi, med 3 års uppsägningstid. Denna transformatorstation försörjde, förutom
Kängurun 20, även andra fastigheter utanför planområdet. För dessa fastigheter
utanför planområdet har vi varit tvungna att tillämpa tillfälliga, ej optimala lösningar
för elförsörjningen. Det är av yttersta vikt att en lösning för att ersätta denna
transformatorstati on kommer till stånd. Det är önskvärt att den nya stationen kan
försörja både befintliga fastigheter samt blivande verksamheter på Kängurun 20.
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Transformatorstation skall i första hand utgöras av fristående byggnad med en
byggnadsarea på ca 6x6m. Station skall lätt kunna nås från gata samt omges av en 5m
bred zon där inga anordningar får vidtas som hindrar framdragande och underhåll av
allmänna underjordiska elledningar.
Alternativt kan transformatorstation byggas in i annan byggnad. Vid ett sådant
utförande bör den dock ej lokaliseras i direkt anslutning till bostadslägenheter.
I planförslaget anges att "transformatorstation planeras att anläggas inuti byggnaden
under marknivå, vilket kräver att utrymmet utförs vattensäkert". Mölndal energi Nät
har som policy att aldrig placera transformatorstationer under mark, dels pga
översvämningsrisken, dels behovet av tillträde för tyngre fordon/maskiner för att vid
akuta fel kunna byta tyngre komponenter i stationen. Vidare så anges det i
plankartan en maximal storlek på 10 kvadratmeter. Detta är ej tillräckligt för att
kunna tillgodose det effektbehov exploateringen kommer att innebära.
Vi behöver ett utrymme på 20 kvadratmeter inrymt i markplan, alternativt en
fristående yta inom planområdet.
Det förutsätts att erforderligt avtal om markupplåtelse samt tillgängligheten till
stationen kan upprättas mellan Mölndal Energi Nät AB och fastighetsägare.
Om ny transformatorstation placeras på Kängurun 20 bör utrymme för denna
reserveras i det exploateringsavtal som kommer att tecknas.
Nya elledningar kommer att dras och dessa skall, så långt möjligt, förläggas i och
utmed GC-vägar, trottoarer och gator dock ej i körbanor.
Ledningars lägen och transformatorstationers placeringar skall säkerställas med uområden samt servitutsavtal. Vid tredimensionellfastighetsbildning bör
anslutningspunkt för el utföras i markplan. Det fortsatta arbetet med detaljplanen får
utvisa i vilken omfattning övriga befintliga kablar och övriga anläggningsdelar kan
vara kvar i sina nuvarande lägen alternativt flyttas/ersättas. Erforderliga flyttningar,
såväl permanenta som tillfälliga, alternativt andra förändringar av våra kablar
och/eller nätstationer eller andra anläggningsdelar, skall bekostas av exploatören.
Innan eventuella åtgärder utförs skall skriftlig beställning ha erhållits.
Kommentar: Exploatören och Mölndals Energi Nät AB har kommit fram till en
acceptabel placering av transformatorstationen i sydvästra delen av byggnaden, i
entréplanet. Planbestämmelsen avseende transormatorstationens storlek har justerats.
och anger nu en maximal storlek på 25 kvm. Förslaget har bearbetats så att planen
möjliggör denna lösning. Ledningars lägen och transformatorstationens placering
säkerställs genom u- område och servitutsavtal.
Texten på sidan 36 i planbeskrivningen avseende placering av transformatorstation har
rättats inför antagande. Tranformatorstationen avses placeras i byggnadens entréplan
vilket även framgår av text på sidan 23 i planbeskrivningen samt av bestämmelse på
plankartan.
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA
14. Fastpartner AB, Ägare till Bosgården 1:32 (2018-05-03, sent inkommet yttrande.)
Vi har tagit del av planförslaget gällande Kängurun 20 m. fl. och som ägare av Bosgården
1:32 har vi följande synpunkter:
Trafik – bullerstörning
Fastigheten har ett utsatt läge då den ligger i direkt anslutning till Göteborgsvägen och
närliggande E6:an. Vidare utredning av bullersituationen kan komma att krävas.
Naturreservat
Som närmsta granne ligger ett naturreservat. Vidare utredning av hur naturreservatet kan
komma att påverkas av både ökad trafikmängd men även av de föreslagna byggnadernas
höjd kan komma att krävas.
Som ägare av Bosgården 1:32 är vi även intresserade av att diskutera den fastighetens
framtid vidare med Mölndals stad. Fastigheten är idag införlivad med naturreservatet men
vi vill gärna diskutera förutsättningarna för att ändra detaljplanen även för denna
fastighet.
Kommentar: En bullerutredning har tagits fram till detaljplanen. Planområdet är
exponerat för buller från befintlig trafik på Göteborgsvägen, E6 och järnvägen
(Västkustbanan, Kust- till kustbanan samt i framtiden Götalandsbanan). Erforderlig
ljudisolering hos fönster och fasader för hotellet kommer att dimensioneras av sakkunnig
personal i samband med projektering av hotellet. Gällande riktvärden för inomhusbuller
ska följas.
För naturreservatet innebär planförslaget en avskärmning av buller från de dominerande
bullerkällorna Göteborgsvägen, E6 och järnvägen, vilket är positivt. Ett genomförande
av planförslaget bedöms sammantaget vara positivt för naturreservatet. Nollalternativet
(nuvarande plan för industriverksamhet bibehålls) innebär risk för störningar kopplade
till industriverksamhet. I övrigt har konsekvenserna av föreslagen byggnad beskrivits i
planbeskrivningen. Någon betydande negativ påverkan på naturreservatet bedöms inte
uppstå.
När det gäller eventuell utveckling av Bosgården 1:32 finns möjlighet för
fastighetsägaren att lämna in ansökan om planbesked enligt 5 kap. 3 § PBL.
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SAMMANFATTNING
Efter granskningen har en mindre justering utförts på plankartan och i planbeskrivningen.
Fastighetsägare som berörs av revideringen har godkänt dessa. Revideringen är inte av
sådan karaktär att ny granskning är nödvändig.
På plankartan har följande justering utförts:
- Storlek på transformatorstation i byggnadens entréplan har justerats i enlighet med
synpunkt av Mölndals Energi Nät AB. Maximal storlek har ändrats till 25 kvm.
- Vid korsningarna norr och söder om hotellet har en marginell justering av gränsen
mellan gångvägen och kvartersmarken (förgårdsmarken) gjorts.
I planbeskrivningen har följande justering gjorts:
- Texten på sidan 36 i planbeskrivningen avseende placering av transformatorstation har
rättats inför antagande. (Tranformatorstationen avses placeras i byggnadens entréplan
vilket även framgår av text på sidan 23 i planbeskrivningen samt av bestämmelse på
plankartan.)
I övrigt har mindre redaktionella ändringar utförts i planbeskrivningen och på plankartan.

STÄLLNINGSTAGANDEN
Inkomna synpunkter som inte har blivit tillgodosedda efter samråd och granskning:
● Synpunkt kvarstår avseende skuggning av förskolegård nordväst om hotellet, mellan kl.
10 -11 vid vår och höstdagjämning.

Förslag till vidare handläggning
Planeringsutskottet föreslås besluta att detaljplanen upprättad 2018-03-28, reviderad
2018-05-14, överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Planoch bygglagen (2010:900).

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Lisa Östman
Planchef

Johan Wiik
Planarkitekt
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