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I utvecklingsarbetet med Mölndals innerstad har parkeringsbehovet 
för olika typer av markanvändning studerats. Beräkningar har gjorts 
som visar på stora fördelar med samutnyttjande av bilparkeringarna 
i hela innerstaden. Till planen hör ett separat Parkerings PM som 
föreslås tillämpas vid genomförande av detaljplanen. Parkering PM 
avser för aktuell plan ersätta den kommunfullmäk1ige år 1988 
antagna parkeringsnormen. 

Syftet med planbestämmelserna beskrivs i planbeskrivningen. 

Till planen hör Gestaltningsprogram där bakgrund och syfte med 
utformningsbestämmelser beskrivs. 

Ritad av Alexandra Möllerström, Radar arkitektur & planering AB 

,., 

-

- . 
• 

3 

• 

- . 

• 

190 

�H_UVU_DG�TA1 
(GÅGATA) 

----'!::>""<::--
Fossbeas foraoml,

� 

'" 

_3..--

1:88 

,,/ 
11.2 

,......--:?11 ,19 

// 
/ 

�BAN 

·. skydd a-b �,

+ 

I 
I 

4.3 \ 

I 

\
I 
I 

PLAN BESTÄMMELSER 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. 
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser 
markerade med"•" gäller inom hela planområdet. 
GRÅNSBETECKNINGAR 
--· Planområdets gräns 
- - - Användningsgräns 
---- Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK 
Allmänna platser 

INFART 

HUVUDGATA 

HUVUDGATA1 

LOKALGATA 

GÅGATA 

TORG 

lnfartstrafik 
Trafik mellan områden. 
Trafik mellan områden, från brons underkant och uppåt. 
Lokaltrafik 
Gångtrafik 
Gångtrafik, handel och publik verksamhet 

Kvartersmark 

[::::i::] Bostäder 
[I] Bostäder i kvartersstruktur med gårdsyta om minst 1 500 m2

• 

Största totala bruttoarea för bostäder är 15 100 m2
. Utöver 

angiven BTA får balkonger glasas in. 
Bostäder i kvartersstruktur. Bostadslägenheter får endast 
inredas från våning fem och uppåt. Största totala bruttoarean 
för bostäder är 15 800 m2

• Utöver angiven BTA får balkonger 
glasas in.Bostadskomplement tillåts från gatunivån och upp. 
Centrum, teknisk anläggning medges 
Centrumändamål får underbygga HUVUDGATA 1 till brons
underkant. Teknisk anläggning medges. 
Centrumändamål får underbygga HUVUDGATA 1 till brons 
underkant. Teknisk anläggning medges. Lokaler ska inredas 
mot GÅGATA. 
Centrumändamål medges i gatunivå. Lokaler för 
centrumändamål ska finnas i de två hörnlägena med entreer 
mot Storgatan i gatunivå. Övriga ytor mot Storgatan ska 
förberedas för lokaler. Mot Mölndalsbro och Barnhemsgatan 
får lokaler för centrumändamål inredas. Lastzon för 
centrumändamål medges i källarplan. Teknisk anläggning på 
max 180 m2 tillåts varav högst 50 m2 för transformatorstation. 

E Teknisk anläggning får underbygga HUVUDGATA1.

P Parkering. 
P1 Parkering. Största BTA är 1 900 m2

• 

P2 Parkering. Körbar bro mellan parkeringsanläggningar får 
överbrygga HUVUDGATA1 med frihöjd om minst 5,0 meter 
och en maximal bredd om 11,0 meter. 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 
+O.o Föreskriven höjd över nollplanet 

n1 Marken ges en sammanhållen gestaltning med gräsbelagd 
böljande utformning. Inslag av vatten får förekomma. Gång
och cykeltrafik får anordnas inom området. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

0 

0 

0 

. .

. Byggnad får ej uppföras . 
Marken får byggas över med bjälklag till högsta höjd 
om +11,0 meter. 
Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för 
parkering. 

�lp-as- s -ag_e _a-ll�I 
Passage för gående ska hållas öppen mellan punkterna a-b
(Mölndalsbro och Barnhemsgatan). 

MARKENS ANORDNANDE 
Utfart, stängsel 

re--,f Körbar utfart får inte anordnas. Gäller ej bro mellan P-däck. 

Beteckning inom parentes anger 
användning över/under markplan. 

(ÖVERBYGGNAD) --
MARKPLAN - -
(UNDERBYGGNAD) 
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Skala 1: 1000 (A 1 ), 1 :2000 (A3) 

läge 

100m 

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE 
Utformning 

<@>- Högsta byggnadshöjd i meter över kartans nollplan 
� Högsta nockhöjd i meter över kartans nollplan 
<9> Högsta totalhöjd i meter över kartans nollplan 

�lr� Minst antal butiksentreer som ska placeras mot allmän plats. 
entrea-b Entre/vindfång får byggas ut 3 meter på allmän plats.

Max längd 7 meter. 
Entretak får byggas ut 6,2 meter över allmän plats. 
Max längd 7 meter. 
Gallerian ska överbyggas med vegetationstak och lanterniner över 
sammanlagt minst 30% av ytan. Gäller totalt inom hela 
användningsgränsen. 
Utöver angiven totalhöjd får byggnadsdelar uppföras till en högsta 
höjd på +31 meter över kartans nollplan och till en maximal 
sammanlagd yta på 550 m2

• 

Inglasade balkonger och trapphus får uppföras med max 4 meters 
djup från +20,0 meter och uppåt. Byggrätt utöver angiven bruttoarea 
för bostäder. 
Inglasade balkonger och trapphus får uppföras med max 4 meters 
djup från +16,0 meter och uppåt. Byggrätt utöver angiven bruttoarea 
för bostäder. 

f1 Körbar bro utföres med vegetationstak och en stadsmässig 
gestaltning. 

• Entretak vid gallerians huvudentreer mot Brogatan och Nygatan tillåts
max sticka ut 2 meter över allmän plats. Övriga entretak tillåts sticka ut
1,5 meter över allmän plats med en maximal längd per tak av 2 meter.
Alla tak ska ha en lägsta fri höjd på minst 2,5 meter och ges en smäcker
utformning. De får ej överordna sig den vertikala indelningen av fasaden.

• Utkragningar, burspråk och balkonger tillåts sticka ut 1,5 meter med en fri
höjd på minst 4,7 meter över allmänplatsmark. Utkragning och burspråk får
vara max 10 meter bred och sammanlagt utgöra högst 25% av
fasadlängden.

• Teknik- och bostadskomplement ska utföras med vegetationstak .
• Fasader mot allmän plats ska ha en utformning med vertikal indelning.
• Bostadsgårdar ska utföras med planterbart bjälklag.
• Minst 30 % av fasadytan i bottenplan/marknivå mot

allmänplatsmark längs Brogatan, Nygatan och södra sidan 
av Mölndalsbro ska utgöras av fönster eller entreer. 

• Fönster får ej täckas med tät avskärmning nattetid.
Byggnadsteknik

• Laster från ny körbar bro mellan parkeringsdäck och nya byggnader inkl.
tillhörande utomhusytor får endast i försumbar utsträckning föras över på
stadens brokonstruktion.

• Källarvåningar ska utföras vattentäta för att undvika grundvattensänkning.
• Utgående dagvattenflöde från kvartersmark får inte öka jämfört med den

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

STÖRNINGSSKYDD 
• Fläktar, belysning och dylika tekniska installationer ska placeras så att de

inte stör intilliggande bostäder.
!skydd a-b! Bullerskydd ska finnas mellan punkterna a-b till en lägsta höjd om

4,5 meter . 
• Om ekvivalent ljudnivå vid fasad överstiger 55 dB(A) ska minst hälften av

bostadsrummen vändas mot ljuddämpad sida (45-50 dB(A)). Fasad inom
balkongytamed inglasning som är öppen till 1/4 får räknas som fasad för upp
till 5% av totala antalet lägenheter i planen. Minst en balkong/uteplats per
bostad eller en gemensam uteplats i anslutning till bostäderna ska utföras så
att de utsätts för högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA(A)
maximal nivå.

• Öppningar i kvarter ska förses med bullerskärm där det krävs för att uppnå
nivåer i bullerbestämmelse. Passage ska kunna ske genom skärmar som
ansluter i gatunivå.

• Ventilationssystem ska utföras med mekanisk till- och frånluft. Passiv tilluft
via don i fasad accepteras ej. Friskluftsintag ska placeras så att de ej vetter
mot järnvägen, E6/E20 och Mölndalsbro och så högt upp på fasad som
möjligt. Det ska finnas möjlighet till att manuellt stänga av ventilations
systemet via miljöbrytare som placeras centralt i respektive byggnad.

• Riktvärde för vibrationer i bostadsrum får inte överskrida 0,4 mm/s vägd RMS.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
• Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft

undantaget områden markerat med a1.

a1 Genomförandetiden är sju år från den dag planen vinner laga kraft. 
• De fastighetsindelande bestämmelserna upphävs för hela kvarteret Norsen,

akt1481 K-2046 samt fastigheterna Rödtungan 3, akt 481 K-2706 och Sutaren
2, akt 1481K-1089.

! Mölndals stad

Detaljplan med bestämmelser 

MÖLNDALS INNERSTAD 
SÖDER OM BROGATAN 
Upprättad av Stadsbyggnadsförvaltningen 2014.10.14 
reviderad 2015.02.17 

ANTAGANDEHANDLING 
Övriga planhandlingar 

• Planbeskrivning
• lllustrationskarta
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning 
• Utredningar, se planbeskrivning 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlätande

BESLUT INST DATUM 

Uppdrag KS 2013.05.29 

Samråd PU 2013.11.19 

Granskning PU 2014.10.14 

Antagande KF 2015.03.25 

Laga kraft 2015.06.24 
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