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Information 

Information om planförslaget lämnas av planarkitekt Frida Forsman, 031 - 315 14 45, 

frida.forsman@molndal.se alternativt projektledare Kristina Bodin, 031- 315 14 39, 

kristina.bodin@molndal.se. 

 

Planförfarandet 

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande, vilket innebär att efter samråd med berörda parter 

sker en formell granskning. Efter granskingen tas planförslaget upp för antagande i 

kommunfullmäktige.  

 

Process för detaljplan: 

 

 

 

 

 

 

Medverkande 

Från Staden har följande tjänstemän medverkat: 

Magnus Björned, planarkitekt      Stadsbyggnadsförvaltningen 

Kristina Bodin, projektledare      Stadsbyggnadsförvaltningen 

Frida Forsman, planarkitekt     Stadsbyggnadsförvaltningen 

Kenth Berntsson, projektledare      Tekniska förvaltningen 

Per Sundström, projektledare     Tekniska förvaltningen 

Li Hagström, trafikingenjör      Tekniska förvaltningen 

Christina Gredenhag, bygglovsarkitekt    Stadsbyggnadsförvaltningen 

Anna Stjernholm, miljöinspektör    Miljöförvaltningen 

 

För fastighetsägare Växthuset 2: 
Lennart Karlsson, VD      Aspelin Ramm Fastigheter AB 

Eva Marby, Bostadsutvecklingschef     Aspelin Ramm Fastigheter AB 

Mathias Vårström, Bygg- och projektchef    Aspelin Ramm Fastigheter AB 

 

Övriga medverkanden: 

Nyréns Arkitektkontor 

Semrén+Månsson  

 

 

 

Skisser och underlag är i framtagna av Nyréns Arkitektkontor om inte något annat anges. 

Foton är tagna av tjänstemän på Stadsbyggnadsbyggnadsförvaltningen om inte annat anges. 

 

Planuppdrag Granskning Antagande Samråd 

Möjlighet att lämna synpunkter 

Laga kraft 
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Handlingar 

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör denna planbeskrivning som ska 

underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften som 

planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen av 

planen. 

 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande planbestämmelser (A1-format, uppdelad i två 

kartblad) 

 

Till detaljplanen hör: 

 Planbeskrivning med bilaga 1. (denna handling) 

 Situationsplan i skala 1:2 000 (A1-format) 

 Illustrationer och situationsplan (A1-format) 

 Samrådsredogörelse  

 Grundkarta i skala 1:2 000 (A1-format, finns på stadsbyggnadsförvaltningen) 

 Fastighetsförteckning (finns på stadsbyggnadsförvaltningen) 

 Behovsbedömning och checklista 

 

Utredningar: 

 Arkeologisk undersökning, Arkeologerna (2018) 

 Dagvatten- och VA-utredning, Sweco Environment AB (2017-10-25) 

 Skyfallsutredning för Stadsdelen Pedagogen Park, Sweco Environment AB (2018-08-16) 

 Skyfallsutredning Kompletterande PM inför antagandet (2018-10-24) 

 Geoteknisk utredning, Geoverkstan (2015-03-10, rev. 2015-09-10, rev. 2017-10-27) 

 Kollektivtrafik-PM, Atkins Global, 2018-05-25 

 Miljöteknisk undersökning, Structor Miljö Väst AB (2015-11-20, rev. 2017-10-27) 

 Kompletterande miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom del av 

Växthuset 2, Mölndals stad, Structor Miljö Väst AB (2018-04-12) 

 Social konsekvens analys (SKA) och Barnkonsekvensanalys (BKA), 

Stadsbyggnadsförvaltningen (2017-10-30)  

 Stabilitetsutredning, Geoverkstan (2017-04-27) 

 Solstudie, Semrén+Månsson (2018-05-02, förtydligad inför antagande 2018-11-15) 

 Spridningsberäkningar för halter av kvävedioxid (no₂) och partiklar (pm10), stadsdelen 

Pedagogen Park, COWI, (2018-05-18) (komplettering med etappvis utbyggnad 2018-11-06). 

 Trafiktekniskt PM, Norconsult AB (2018-06-21)  

 Trädinventering och ekosystemtjänstanalys, Enviro Planning (2018-07-03) 
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Planens syfte 

Syfte 

Syftet med detaljplanen och utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park är att skapa en ny stadsdel 

med cirka 1100 bostäder, livsmedelsbutik, närservice, förskola, eventuellt ett äldreboende, 

arbetsplatser och rekreationsområden. Bifrostgatan föreslås samtidigt omvandlas från transportled till 

stadsgata.  

 

Detaljplanen är en del i ledet att utveckla centralorten Mölndal till en mer sammanhållen stad där 

stadsdelarna länkas samman och kopplingar till angränsande bostadsområden, grönområden, Mölndals 

innerstad samt Göteborg stärks. Syftet är att stadsdelen ska utformas med höga krav på hållbarhet som 

en del i stadens vision, Vision Mölndal 2022. 

Bakgrund 

Planområdet har historiskt används för jordbruk och stora delar av området har tillhört prästgården, 

som ligger direkt väster om planområdet. Under 1970-talet planerades stora markområden mellan 

Frölundagatan och Bifrostområdet med syfte att skapa utrymme för skolverksamhet. Pedagogen, intill 

Frölundagatan, blev säte för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet men upphörde på platsen 

2006 då verksamheten flyttades till centrala Göteborg. År 2011 påbörjade Aspelin Ramm Fastigheter 

ombyggnaden av Pedagogen. Samtidigt fick byggnaden och området ett nytt namn – Pedagogen Park. 

 

Byggnaden Pedagogen Park utvecklades till en kombinationsfastighet om totalt cirka 28 500 kvm. 

Fastigheten innehåller idag närmare 40 företag, med en blandning av kontorsverksamheter, 

restauranger, hörsalar och konferensrum, idrottshall, skolverksamheter, bank. I den norra delen av 

området fanns tidigare Ekhagaskolan (tidigare Lindhagaskolan) som nu är riven. I området finns även 

ett klubbhus, en idrottshall samt en fotbollsplan som avses att avvecklas/rivas och ersättas vid området 

intill Västerbergsskolan i Bifrost.  

 

                                
Ortofoto från 1960.    Ortofoto från 1976      Ortofoto från 2015. 

Huvuddrag  

Planförslaget innebär att området utvecklas med ca 1100 nya bostäder i olika upplåtelse- och 

boendeformer, kommunal- och kommersiell service, arbetsplatser och rekreationsområden fördelat på 

cirka 20 kvarter. Bebyggelsen föreslås få en varierande utformning gällande höjder, material och 

innehåll. Inom området föreslås även rekreationsområden i form av parker att utvecklas. 

 

Bifrostgatan föreslås att omformas från transportled till stadsgata för att skapa en mer stadslik karaktär 

med planteringar, lägre hastigheter för biltrafik, fler övergångar mellan Solängen och Stadsdelen 

Pedagogen Park med mera. Intill byggnaden Pedagogen Park planeras ett stadsdelstorg innehållandes 

bland annat en livsmedelbutik, verksamheter, mötesplatser samt parkering. 
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Plandata 

Läge 

Planområdet har ett strategiskt läge med närhet till Mölndals innerstad, handelsområdet 421 och 

Frölunda Torg. I direkt anslutning till området finns busshållplats och ett välutbyggt cykelstråk. 

Området gränsar i söder till Frölundagatan och i öster till Solängens villabebyggelse. Väster om 

området ligger Fässbergs kyrkogård samt angränsande villabebyggelse. I norr angränsar området till 

Bifrost som består av flerfamiljshus i fyra-fem våningar samt tillhörande parkeringsytor. Söder om 

området ligger verksamhetsområdet Jolen. 

Orienteringskarta. 

 
Ungefärlig planområdesgräns, röd linje. 

Bifrost 

Solängen 

Eklanda 
Handelscentrum 
421 

Mölndals 
innerstad 

Åby 
fritidscentrum Söderleden 

Änggårdens naturreservat 

Åby 

Stadsdelen 
Pedagogen 
Park 

Jolen 

Lindhaga 

Mölndals 
sjukhus 

Forsåker 
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Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar ca 20 hektar där Mölndals stad och Aspelin Ramm Fastigheter äger ungefär 

halva marken var. Mölndals stad äger fastigheten Växthuset 1 och Aspelin Ramm Fastigheter äger 

fastigheten Växthuset 2. Bifrostgatan, Stubbåkersgatan, Prästgårdsgatan samt området öster om 

Bifrostgatan ägs av Mölndals stad. 

 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen som är tillhörande planen.  

 

 
Markägoförhållanden. Mölndals stad äger ljusgula ytor och  

Svenska kyrkan den lila. Gråa ytor har privata fastighetsägare. 

 

Växthuset 2 

(Aspelin 

Ramm 

Fastigheter 

AB) 

Växthuset 1 

(Mölndals 

stad) Fässberg 

1:54 

(Fässbergs 

församling) 

Solängen 

1:104  

(Mölndals 

stad) 

Toltorp 

1:323 

(Mölndals 

stad) 
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Tidigare ställningstaganden  

Behovsbedömning  

Enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34 § ska en behovsbedömning utgöra underlag för beslut om 

detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet skall en miljöbedömning 

göras, bl.a. genom att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas. 

En behovsbedömning för aktuellt planförslag finns framtagen 2017-02-22. Till grund för 

behovsbedömningen för aktuellt planförslag ligger en checklista avseende dess konsekvenser.  

 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och kommunen har där med bedömt att 

en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. En avstämning har gjorts med 

Länsstyrelsen 2017-03-10 som godkände kommunens bedömning. 

Riksintressen 

Planområdet omfattar inga riksintresseområden enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. 

Översiktliga planer 

Översiktsplanen för Mölndals stad 2006 (ÖP 06) anges markanvändningen inom planområdet som 

verksamheter samt tätorts- och annan tät bebyggelse, huvudsakligen bostäder. Kommunstyrelsen har 

fattat beslut om att ta fram en ny översiktsplan och arbete med detta pågår. 

 

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Fässbergsdalen har tagits fram i samverkan med Göteborgs 

Stad som antogs av kommunfullmäktige i de båda kommunerna 2012. Den fördjupade 

översiktsplanen redovisar att det aktuella planområdet avses förtätas med bostäder, verksamheter 

och skolverksamhet med mera. Detaljplanen för Stadsdelen Pedagogen Park bedöms därmed vara 

förenlig med den fördjupade översiktsplanens intentioner och riktlinjer. 

Detaljplaner 

För området gäller flertalet detaljplaner; 14-MÖL-7070, 14-MÖL-3852, 14-MÖL-6487 samt 1481K-

P2017/1. Detaljplanerna tillåter sammanfattningsvis område för allmänt ändamål, trafikområden, 

kontor, skola, centrumändamål och parkmark. Genomförandetiden har gått ut för detaljplanerna 14-

MÖL-7070, 14-MÖL-3852 samt 14-MÖL-6487. Genomförandetiden för detaljplan 1481K-P2017/1 

går ut 2022.   

Kommunala beslut i övrigt 

Planprogram 

Ett planprogram över Stadsdelen Pedagogen Park har upprättats för att visa intentionerna med 

utvecklingen av området samt för att lyfta större frågeställningar kring bland annat trafik, utformning 

av bebyggelse samt områdets framtida innehåll. Planprogrammet upprättades under 2016-2017 i 

samverkan mellan Mölndals stad och Aspelin Ramm Fastigheter AB. Planprogrammet godkändes av 

Kommunfullmäktige den 22 mars 2017 för att fungera som vidare underlag för upprättande av 

detaljplan över området. 

Vision Mölndal 2022  

Staden har tagit fram en gemensam framtidsbild som beskriver Mölndal 2022. Vision Mölndal 2022 

beskriver vad Mölndal som helhet ska vara för typ av stad och vilka kvalitéer i samhällslivet och i 

stadsbilden som ska eftersträvas. Visionen ska foga ihop olika delar i utvecklingen så att en bra och 

balanserad helhet mellan regional utveckling, stadsutveckling, näringslivs- och samhällsutveckling 

samt kommunal service kan uppnås. Visionens tre fokusområden ger en beskrivning av Mölndal 2022:  

 

• En modig stad med tydlig historia  

• Mölndal förstärker Västsverige  

• En hållbar stad där vi växer och mår bra  
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För ovan nämnda fokusområden har kommunfullmäktige antagit ett antal mål som sedan tolkats och 

brutits ned till nämndmål av stadens olika nämnder och utskott. Nedan refereras fokusområdena och 

några av de mål som på ett tydligt sätt berör utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park.  

 

Målet - En modig stad med en tydlig historia  

Mölndal har en sammanhållen och unik stadskänsla där vi använder våra historiska miljöer på nya 

spännande sätt. Det ska vara en tillgänglig, levande stad där människor möts och upplever tillit och 

mångfald. Utvecklingen ska gå mot en tät, vacker och sammanhållen stadskärna där gemensamma 

mötesplatser utvecklas och där alla är välkomna och kan uppleva ett livaktigt kultur- och fritidsliv. I 

stadskvarteren skapas ett blandat utbud av bostäder, handel och nöjen som gör det trivsamt att vistas i 

Mölndal.  

 

Målet stämmer väl in på utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park där cirka 20 kvarter skapas med 

blandade funktioner innehållandes bland annat bostäder, service, rekreationsområden och 

arbetstillfällen. Utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park innebär även att kopplingarna stärks till 

centrala Mölndal samt mellan Bifrost, Lindhaga och Solängen som blir mer sammanhängande. 

 

Målet - Mölndal förstärker Västsverige  

Detta innebär bland annat att staden skapar kreativa miljöer där människor från olika bakgrunder möts 

och nya tankar föds. Staden ska utveckla ett företagsvänligt klimat som gör att kunskapsintensiva och 

kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal.  

 

Målet stämmer väl in på utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park då mark planläggs som 

möjliggör för flera arbetsplatser och mötesplatser.  

 

Målet - En hållbar stad där vi växer och mår bra  

Punkten inbegriper en utbyggnad av attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och 

som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Det innebär vidare att staden ska verka för en 

utveckling av Mölndal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.  

 

Målet stämmer väl in på utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park där cirka 1100 bostäder föreslås 

byggas i en kombination av småhus och flerbostadshus samt som hyresrätter, bostadsrätter och 

äganderätter. I området föreslås även ett äldreboende att uppföras. Inom området kommer även 

mötesplatser skapas och grönområden utvecklas. 

 

Detaljplanen ligger sammanfattningsvis i linje med stadens vision då en utveckling av området bidrar 

till ett ökat bostadsbyggande i kollektivtrafik läge, där kommunal- och kommersiell service samt 

teknisk infrastruktur finns att tillgå. 

 

Mölndals miljömål 

Mölndals stad har, med utgångspunkt från de nationella miljökvalitets-målen, antagit 20 lokala 

miljömål som ska vara genomförda 2022. Av de mål som berör den fysiska planeringen ska de beaktas 

i utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park: 

1. Utsläppen av växthusgaser i Mölndal ska uppgå till högst 2,9 ton CO2- ekvivalenter/invånare och 

år. 

2. Halten kvävedioxid vid bostäder, skolor och förskolor ska i Mölndal inte överskrida 60 μg/m3 luft 

fler än 175 timmar per år eller 20 μg/m3 luft som årsmedelvärde. 

3. Halten partiklar (PM10) vid bostäder, skolor och förskolor i Mölndal ska inte överskrida 15 μg/m3 

luft som årsmedelvärde eller 30 μg/m3 luft som dygnsmedelvärde. 

4. Förekomsten av farliga ämnen i barns vardag ska minimeras. 
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15. Alla invånare i Mölndal ska ha tillgång till minst ett grönområde inom 300 m. 

16. Det ska finnas bostadsnära odlingar i flera tätbebyggda områden i Mölndal. 

18. Ingen ska bo i flerbostadshus med radonhalter över 200 Bq/m3 luft som årsmedelvärde. 

19. Andelen personresor som utförs med cykel ska vara minst 12 procent och med kollektivtrafik 

minst 25 procent. 

 

Hur väl planförslaget uppfyller miljömålen finns att läsa under rubriken Konsekvenser- 

Miljökonsekvenser på sidan 56. 

 

Förutsättningar  

Markanvändning, topografi och natur 

Planområdet har idag ett skiftande innehåll med en stor betongbottenplatta från den gamla 

högstadieskolan med tillhörande idrottshall i norr samt byggnaden Pedagogen Park i den södra delen. 

Intill Pedagogen Park finns en större asfalterad parkeringsyta som bidrar till en stor mängd hårdgjorda 

ytor. Områdets centrala del består av en fotbollsplan samt yta för befintlig skolverksamhet i 

Pedagogen Park. I den östra delen av programområdet intill Bifrostgatan finns ett stort svackdike som 

fördröjer och avleder dagvatten samt en avlång grönyta. Längs med Bifrostgatan finns en 1,5 m hög 

bullervall täckt av gräs. Vallen gör att ytligt vatten inte kan rinna till/från områdena längs med vallen. 

Vallen skapar i kombination med terrängen en lågpunkt i mitten av planområdets östra gräns. 

Lågpunkten kan inte avvattnas ytledes med självfall vilket gör att området blir instängt och därmed 

känsligt för översvämningar. Intill Stubbåkersgatan och cykelbanan i områdets västra del finns en lång 

lindallé. Väster om området ligger Fässbergs kyrkogårds parkliknande landskap. 

Markytan inom fastigheten Växthuset 1 är tämligen plan och sluttar svagt österut med nivåskillnaden 

om cirka 2 m. Markytan inom fastigheten Växthuset 2 sluttar österut där nivåskillnaden är cirka 8 m i 

väst-östlig riktning. Högsta höjden återfinns i områdets sydvästra del (+16 över kartans nollplan) 

medan den lägsta punkten återfinns vid diket i anslutning till Frölundagatan i söder (+9 över kartans 

nollplan). Trots att en stor andel markyta är hårdgjord uppfattas området som grönt och lummigt med 

dels gräsytor, huvudsakligen 50-60 åriga träd i rader, grupper eller fristående samt bärande och 

blommande buskar. Naturvärdena finns främst i blommande trädarter som ett stort antal lindar, enstaka 

sälgar, medelålders skogsek men även hägg och alm finns. Blommande, bärande buskar som hagtorn, 

nypon och kornell har även vissa naturvärden och är viktiga för pollinerande insekter och föda till 

bland annat fåglar. Utmärkande för området är även de långsträckta linjestrukturerna av träd- och 

buskrader som fungerar som spridningskorridorer för framförallt fåglar, insekter och kryptogamer. 

Områdets grönstruktur har viss betydelse som grön länk mellan de större sammanhängande 

naturområdena Ängårdsbergen i norr och Sisjön/Sandsjöbacka söderut.  

  
Bottenplattan från Ekhagaskolan.   Cykelbanan och trädallén vid Stubbåkersgatan. 
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Svackdike, ek & bullervall (till höger i bild) mot Bifrostgatan.      Skolgården vid Pedagogen Park. 

 
Lindhagaplan centralt i området.               Kyrkogården väster om planområdet. 

Trädinventering 

EnviroPlanning gjorde i mars 2018 en trädinventering samt ekosystemtjänstanalys för planområdet. 

Nedan följer en nulägesanalys gällande befintliga träd: 

 

Inom planområdet finns i huvudsak planterade lövträd, både inhemska och icke inhemska, med en 

ålder på mellan 40-60 år. Stamdiametern hos de flesta träd ligger på mellan 40-70 cm. Ekar inom 

området har till exempel en stamdiameter runt 40-60 cm. De flesta träd uppnår därför inte kriterierna 

för skyddsvärt träd enligt Naturvårdsverkets definition. Gamla lövträd är generellt ovanliga i 

landskapet och i den tätortsnära bebyggelsen har äldre träd ett naturvärde samtidigt som de har en rad 

andra positiva effekter. Stora medelålders träd med stora kronor ger bland annat skugga, skydd mot 

skred och erosion, filtrerar regn, binder vatten, förbättrar luftkvalitén, begränsar buller och har ett 

estetiskt värde. Omgivningarna till planområdet är bebyggda med bostadsområden, verksamheter och 

infrastruktur. I en sådan miljö blir äldre och medelålders träd sällsynta och skyddsvärda inslag. I ett 

längre perspektiv kommer dessa trädindivider att få ett högre naturvärde med håligheter och senare 

som död ved. Därav har några medelålders träd inom planområdet pekats ut som ”övriga träd” vilka 

inte följer Naturvårdsverkets definition på skyddsvärda träd men som ändå har ett värde dels för att de 

är grövre, dels hyser en rikare lav- och mossflora än övriga träd och dels för att de utgör blommande 

träd som är viktiga för insekter. Ett visst antal träd inom kategorin ”övriga träd” bör antingen sparas 

om så är möjligt eller flyttas och placeras på lämpligt ställe inom planområdet.  

 

Bland de träd som pekats ut i utredningen återfinns en rödlistad skogsalm samt ett större antal 

medelålders skogekar och några avenbokar med relativt täta påväxter av lavar och mossor på 

stammarna, en sälg samt den långa rad av lindar som återfinns inom områdets centrala delar. Fyra 

alléer finns även utpekade som generella biotopskydd och de utgörs av dubbel- och enkelsidiga rader 

av lindar längs med Stubbåkersgatan samt rödek- och skogseksalléer i södra delen av området.  
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Biotopskyddade alléer, skyddsvärda träd samt övriga träd som har värden för att sparas eller flyttas.  

 

Ekosystemtjänstanalys 

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemen som på något sätt gynnar människan. Det är 

tjänster vi får ”gratis” av naturen. Växter, djur och mikroorganismer utför uppgifter som vi är 

beroende av för vår överlevnad och välfärd. Många av dessa så kallade ekosystemtjänster är omöjliga 

att ersätta med hjälp av teknik. Ekosystemtjänsterna renar även luft och vatten, mildrar 

översvämningar, bidrar med vatten och mat och skyddar den biologiska mångfalden. De minskar 

också buller, ökar människors fysiska och psykiska välmående, reglerar det lokala klimatet, binder 

koldioxid och tillhandahåller förnybar energi. 

Ekosystemtjänstanalysen visar att området idag har ett flertal ekosystemtjänster som beror på att 

området är vegetationsrikt. Den talrika mängden träd och buskar i en annars bebyggd stadsmiljö samt 

gräsytor, ger viktiga ekosystemtjänster som bland annat estetiska värden, visuell avskärmning, 

temperaturreglering, bullerdämpning, luftrening, dagvattenhantering, rekreationsmöjligheter, livsmiljö 

för olika organismer och upprätthållande av biologisk mångfald. Området har idag ledstrukturer som 

fungerar som livsmiljö och därav spridningsmöjligheter för bl. a lavar, mossor, insekter och fåglar. 

Därför fungerar det som en ekologisk brygga till omkringliggande gröna stråk och gröna områden. 

 

Även träd som inte är skyddsvärda eller som är övriga träd i framtagen utredning har ett 

ekosystemvärde. Träd över en viss stamdiameter bör därför mätas in och bedömas om de kan sparas 

eller om en flytt kan bli aktuell. För träd som sparas upprättas skyddszoner inför byggskedet. 
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Geotekniska förhållanden 
Geoverkstan har genomfört en stabilitets- samt övergripande geoteknisk utredning över planområdet 

och kommit fram till följande:  

Markytan inom fastigheten Växthuset 1 är tämligen plan och sluttar svagt österut. Nivåskillnaden i 

väst-östlig riktning är cirka 2 m. Jordlagren består huvudsakligen av lera vars mäktighet är minst 20 m. 

I en undersökningspunkt har undersökningarna drivits ned till 40 m djup utan att underkant lera 

påträffats. Sannolikt uppgår jorddjupet till minst 40 m inom större delen av delområdet. 

 

Markytan inom fastigheten Växthuset 2 sluttar österut. Nivåskillnaden i väst-östlig riktning är cirka 8 

m. Högsta höjden återfinns i områdets sydvästra del medan lägsta punkten återfinns i anslutning till 

cirkulationsplatsen på Frölundavägen i syd. Jordlagren består huvudsakligen av lera vars mäktighet 

varierar mellan ca 20 m inom delområdets västra del till mer än 40 m i södra delen samt i anslutning 

till fastigheten Växthuset 1. Väster om fastigheten Växthuset 2 stiger markytan kraftigt och marken 

utgör i detta område av ytnära berg eller berg i dagern. 

 

Lerlagrets torrskorpa har en tjocklek som är endast ca 1 á 1,5 m. Den låghållfasta leran är relativt 

homogen och kraftigare skikt av silt eller skal har registrerats i endast ett fåtal borrpunkter. Lokalt 

finns ett tunt skikt närmast under torrskorpan med mycket gyttjig lera och innehåller växtrester och 

enstaka skal. I övrigt är lerans karaktär relativt normal för Göteborgsområdet. 

 

Leran är enligt utförda ödometerförsök överkonsoliderad cirka 20 kPa. Generellt inom 

utredningsområdet är leran medelsensitiv. I södra delen av fastigheten Växthuset 2 har medel till 

högsensitiv lera påträffats. Kvicklera har ej påträffats. 

Området på den östra sidan av Bifrostgatan är mycket snarlika de som råder på västra sidan om 

Bifrostgatan avseende lerans hållfasthet och sättningsegenskaper. Några byggnadstekniska 

begränsningar bedöms därmed inte finnas.  

 

De geotekniska utredningarna samt stabilitetsutredningen kan läsas i sin helhet och är bilagda 

planbeskrivningen. 

Förorenad mark 
Structor Miljö Väst AB har genomfört en översiktlig miljöteknisk undersökning över planområdet och 

har kommit fram till följande: 

Uppmätta föroreningshalter i jordprover inom planområdet är genomgående låga och ligger under eller 

i nivå med Naturvårdsverkets generella riktvärden vid känslig markanvändning (NV-KM). 

Markföroreningar bedöms inte utgöra några risker för människor och miljön vid den planerade 

markanvändningen. Markföroreningar bedöms således inte vara begränsande för den planerade 

användningen. 

 

Länsstyrelsen påpekade i samrådsskedet att det upptäckts förhöjda halter av arsenik i grundvattnet i 

den södra delen av planområdet och utredningen har därför utvecklats.  

 

De förhöjda halterna av arsenik i grundvattnet orsakas av naturligt förhöjda halter av arsenik i lera 

inom planområdet. Arsenikhalterna i lera är dock i medeltal långt lägre än känslig markanvändning 

(KM) och utgör därmed ingen risk för människors hälsa vid den planerade markanvändningen. 

Konsulten 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. 
 

Den miljötekniska utredningen kan läsas i sin helhet och är en bilaga till planbeskrivningen. 
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Fornlämningar och kulturhistoria 

En arkeologisk utredning genomfördes i december 2017 (Arkeologerna, 2018). Två delytor, en i 

områdets mitt och en i den sydvästra kanten valdes för provgrävning. Totalt grävdes 13 schakt inom 

dessa två ytor. Inga tidigare okända fornlämningar påträffades. I samband med aktuellt 

detaljplanearbete behövs inga ytterligare arkeologiska insatser.  

 

Fässbergs by och Fässbergs prästgård, väster om programområdet, är utpekade i Mölndals stads 

kulturmiljöprogram.  

Befintlig bebyggelse 

Bebyggelse inom planområdet 

Områdets södra del, fastigheten Växthuset 2, omfattas av byggnaden Pedagogen Park med tillhörande 

parkeringsytor. Byggnaden om totalt 30 000 kvm inrymmer bland annat kontor, restauranger, 

idrottshall, eventhall, skola och bank. Mellan Pedagogen Parks två byggnader finns en öppning kallad 

”Gattet” som är utformat som ett torg/en park med planteringar och sittplatser.  

 

 

I planområdets norra del, inom fastigheten Växthuset 1, ligger en klubbstuga, en idrottshall samt 

betongbottenplattan från den tidigare högstadieskolan. Klubbstugan samt idrottshallen avses att rivas 

och istället etableras i Bifrost i samband med ett parallellt pågående planuppdrag (PU 2/17) som berör 

Västerbergsskolan och dess närområde.  

 

Den tidigare fotbollsplanen (Lindhagaplan) är inte längre i bruk då en ny nio-manna konstgräsplan 

istället har uppförts intill Västerbergsskolan.  
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Befintlig idrottshall, klubbstuga samt fotbollsplan (inte längre i bruk) inom Växthuset 1. 

 

Angränsande befintlig bebyggelse 

Planområdet angränsar till bebyggelse i samtliga vädersträck. Väster om planområdet finns småskalig 

bostadsbebyggelse i upp till två plan. I den sydvästra delen längs Prästgårdsgatan är det övervägande 

trähus och i den nordvästra delen, i området Lindhaga intill Stubbåkersgatan finns en blandning av 

radhus i trä samt friliggande villor i rött tegel med inslag av trä.  
 

 
Trähusbebyggelse längs Prästgårdsgatan är främst uppförda i rött och vitt. 

 

  
Friliggande småhus längs Stubbåkersgatan.        Radhus i Lindhagaområdet. 
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I väster finns utöver Fässbergs kyrkogård även Fässbergs kapell samt en blomsterbutik. 

 
Blomsterbutiken vid kyrkogården.   Fässbergs kapell. 

 

Norr om planområdet, på andra sidan Axgatan, ligger Bifrost, ett flerbostadshusområde i fyra-fem 

våningar med gula tegelfasader som är uppfört under 60- och 70-talen. I bottenvåningarna finns det 

mindre inslag av verksamheter och framför bebyggelsen finns större asfalterade parkeringsytor. 

  
Bifrost karaktäriseras av flerbostadshus i gult tegel i fyra-fem våningar med större markparkeringsytor. 

 

Öster om planområdet, på andra sidan Bifrostgatan, ligger villaområdet Solängen. Bebyggelsen i 

Solängen har byggts ut över lång tid men består generellt av gruppbyggda hus och friliggande villor. 

Bebyggelsen närmast Bifrostgatan består i huvudsak av radhus i rött tegel med inslag av trä i fasaden. 

 
Radhusbebyggelsen längs Kakelösagatan.        BRF Solängen vid Lammevallsgatan i Solängen. 

 

 
Radhusbebyggelse längst upp på Lammevallsgatan i Solängen. 
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Söder om planområdet ligger verksamhetsområdet Jolen med storskaliga verksamhetslokaler som 

inrymmer bland annat bageriet Steinbrenner & Nyberg och P. Dahl. 

 
Storskalig bebyggelse på den södra sidan av Frölundagatan i verksamhetsområdet Jolen. 

 

Service 

I byggnaden Pedagogen Park finns det idag en skola (F-9) och en förskola i privat regi. I Pedagogen 

Park-byggnaden finns det ett 40-tal verksamheter som bland annat bank, restauranger, folktandvård 

och kontorslokaler.  

I den angränsande stadsdelen Bifrost finns bland annat en livsmedelsbutik, postombud, pizzeria och 

äldreboende. Vid Jungfruplatsen finns bland annat en mindre livsmedelsbutik, pizzeria, frisör och 

vårdcental.  

Inom en kilometers avstånd från planområdet finns flertalet kommunala skolor; Västerbergsskolan (F-

6), Fässbergsskolan (4-9), Bosgårdsskolan (F-3) och Eklandaskolan (F-6). Inom en kilometer finns 

även fem förskolor; Ekskogen, Bifrost, Jungfrustigen, Torallastigen och Stallbacken. 

 

  
Orienteringskarta med närliggande servicefunktioner. 

 

I Mölndals innerstad, cirka 1,5 km öster om planområdet, finns ett stort utbud av kommersiell och 

offentlig service, bibliotek, sjukhus, parker m.m. De kommersiella delarna av Mölndals innerstad är 

under utveckling och serviceutbudet kommer att växa. 

Trafik och tillgänglighet  

Bil 

Området ligger intill flera kommunikationsstråk med Frölundagatan i söder, Bifrostgatan i öster och 

Stubbåkersgatan samt Prästgårdsgatan i väster. Till området finns det en infart till den södra delen via 

Frölundagatan och en från cirkulationsplatsen på Bifrostgatan. Till den norra delen av området, där 

Ekhagaskolan tidigare låg, finns en angöring från Lantbruksgatan/Stubbåkersgatan. Frölundagatan har 

förbjuden genomfartstrafik för biltrafik i väster, mot Eklanda. Stubbåkersgatan samt Prästgårdsgatan 

är mindre återvändsgator som i dagsläget ansluter till befintliga bostäder och verksamheter 

(Pedagogen Park, Fässbergs kyrkogård och idrottsanläggning) som ligger intill vägen.  

         
        Bifrost centrum 
 
        Jungfruplatsen 
 
         Mölndals Innerstad 
  
        Ungefärligt planområde 
             
        Förskolor 
 
         Grundskolor 
 
         Äldreboende 
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 Bifrostgatans nuvarande utseende.               Stubbåkersgatan idag.          Vy från Prästgårdsgatan mot Frölundagatan.  

Bifrostgatan har idag cirka 12 100 fordonsrörelser/dygn och är en viktig gata för tätorten Mölndal. 

Gatan fungerar även som en sekundärled vilket bland annat innebär att gatan fungerar som 

omledningsväg när E6/Söderleden inte är körbar. Bifrostgatans kapacitet bör därmed inte försvagas 

avseende trafikmängd och framkomlighet i och med en exploatering av området. Trafikmängden längs 

Frölundagatan (väster om korsningen med Bifrostgatan) är idag uppskattningsvis 2 000 

fordonsrörelser/dygn, vid Stubbåkersgatan cirka 1000 fordonsrörelser/dygn och vid Prästgårdsgatan 

uppskattningsvis 300 fordonsrörelser/dygn. Samtliga gator, frånsett Prästgårdsgatan, har i dagsläget 

hastighetsbegränsningen 50 km/h. 

Drygt 650 meter söder om området ligger Söderleden som är en av huvudlederna i öst-västlig riktning 

mellan Göteborg och Mölndal och som är riksintresse för kommunikation främst till Göteborgs hamn.  

Gång och cykel 

Längs planområdets östra sida, intill Bifrostgatan, går ett av stadens huvudcykelnät (se bild till vänster 

ovan). I den västra delen av området längs Stubbåkersgatan finns det också en gång- och cykelbana 

som omgärdas av en trädallé (se bild i mitten ovan). På Frölundagatans södra sida finns en cykelbana 

som går mellan Eklanda och Mölndals innerstad. 

Parkering 

I dagsläget finns cirka 500 markparkeringar vid Pedagogen Park. Vid idrottsanläggningen centralt i 

området finns det idag cirka 140 p-platser och vid klubbstugan cirka 40 p-platser.  

 

Mölndals kommunfullmäktige beslutade i december 2016 om ny parkeringspolicy för Mölndals stad. I 

parkeringspolicyn har Mölndal delats in i fyra zoner utifrån bland annat boendetäthet och 

tillgänglighet till kollektivtrafik. Stadsdelen Pedagogen Park ligger i zon 2 vilken innefattar 

stadsområdet närmast utanför stadskärnan.  

Kollektivtrafik 

Tillgången till kollektivtrafik är god med viktiga kollektivtrafiknoder i närområdet. I den södra delen 

av planområdet ligger hållplatsen Jolen norra och norr om planområdet ligger hållplatsen 

Vetekornsgatan. Hållplatserna trafikeras av busslinjerna 186, 751 och 753 med trafik mellan Mölndal 

(restid 7 minuter utan byte), Mölnlycke (restid 32 minuter utan byte), Frölunda Torg (restid 15 minuter 

utan byte) och centrala Göteborg (restid 17 minuter utan byte till Korsvägen). Avstånden mellan 

hållplatserna är idag cirka en kilometer och bör förbättras i samband med utvecklingen av området.   

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Befintlig dricksvattenförsörjning till den nu rivna Ekhagaskolan samt idrottslokalerna utgörs av en 150 

mm gjutjärnsledning längs planområdets västra sida i Stubbåkersgatan.  

Befintlig dricksvattenförsörjning till den södra delen av planområdet, dvs till Pedagogen Park, utgörs 

av en 63 mm PE-ledning. 
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En 200 mm gjutjärnsledning korsar planområdet i öst-västlig riktning mellan fotbollsplanerna och 

parkeringsplatsen norr om Pedagogen Park. 

 

Spillvatten 

Den befintliga spillvattenavledningen från den nu rivna Ekhagaskolan samt idrottslokalerna utgörs av 

300 mm betongledning förlagd längs planområdets västra sida i Stubbåkersgatan. Spillvattnet leds 

norrut till en pumpstation vid Vetekornsgatan med en befintlig kapacitet på drygt 80 l/s.  

 

Spillvattnet från den södra delen av planområdet, från gamla Pedagogen, leds söderut via en 200 mm 

betongledning. Denna övergår till en 225 mm PVC-ledning som hänger i ovankant i en 1800 mm 

dagvattenkulvert som går under Frölundagatan. Befintliga spillvattenflöden antas korrelera med 

befintlig dricksvattenförbrukning enligt tabell 3 i framtagen dagvattenutredning (Sweco, 2017). 

Maximalt spillvattenflöde uppskattas därmed till ca 4 l/s utan hänsyn till eventuellt inläckage. 

Dagvatten 

Då området redan idag är bebyggt och omges av bebyggda områden finns det flertalet 

dagvattenledningar genom planområdet samt längs dess intilliggande gator. Dagvattenledningarnas 

syfte är inte bara att avleda dagvatten från intilliggande bebyggelse utan i dessa avleds även stora 

mängder dagvatten från intilliggande naturmark, dvs. från delar av Änggårdsbergen. Vatten från 

Änggårdsbergen rinner i en skarp sluttning mot Fässbergs kyrkogård. Enligt angivelser från staden har 

det tidigare varit problem med dagvatten inne på kyrkogården. 

 

Befintlig avrinning sker i diken, dagvattenledningar och genom ytliga avrinningsvägar. Mot området 

avvattnas uppskattningsvis ca 18 ha naturmark från Änggårdsbergen. Naturmarksavrinningen avleds 

främst i dagvattenledningar genom planområdet. Inom planområdet finns det en del som är flackt, på 

ca +13 m, vars flödesriktning är svårbedömd utifrån utvärdering av höjdkurvor. Utmed hela 

Bifrostgatan ligger en större dagvattenkulvert av dimension 1800 mm i nordsydlig riktning.  

Längs med östra sidan av Bifrostgatan återfinns en hög vall täckt av gräs. Vallen gör att ytligt vatten 

inte kan rinna till/från områdena längs med vallen. Vallen skapar i kombination med terrängen en 

lågpunkt i mitten av planområdets östra gräns. Lågpunkten kan inte avvattnas ytledes med självfall 

vilket gör att området blir instängt och därmed känsligt för översvämningar. Ytterligare en lågpunkt är 

lokaliserad på gårdsplanen längs med Pedagogen Parks södra byggnadskropp. Intill gårdsplanen har 

Anticimex sin verksamhet och på gårdsplanen fanns avfallscontainrar samt parkerade bilar. Gatans och 

gårdens lutning skapar instängt område. 

 

Utöver avvattning i ledningssystem sker omhändertagandet av dagvatten huvudsakligen i öppna diken. 

Dessa finns främst lokaliserade längs Bifrostgatan samt längs planområdets södra vägar och GC-

banor. Dagvattnet från dikena tas in i ledningssystemen och allt dagvatten släpps i en bäck, benämnd 

Prästabäcken, på södra sidan om Frölundavägen. 

En åtgärd för att förbättra omhändertagandet av dagvattnet inom området som genomfördes vid 

ombyggnaden av Pedagogen Park var att delar av byggnaden försågs med gröna tak. Gröna tak kan 

främst omhänderta och fördröja mindre mängder regn men på årsbasis har de mycket god effekt.  

Befintlig ytavrinning och risk för höga vattenstånd 

Den ytliga avrinningen in i området bedöms vara mycket begränsad, men vid kraftigare eller 

långvariga regn skulle ytvatten kunna rinna in i området. Naturmarksavrinning från Änggårdsbergen 

avvattnas bl.a. via två dagvattenledningar genom planområdet till 1800-ledningen längs med 

Bifrostgatan. Ledningarna är av betong och har dimensionerna 600 respektive 300 mm. Överskådlig 

bedömning av ledningarnas kapacitet kan göras genom att anta fulla ledningar samt ett fritt utlopp 

(Colebrook med antagen råhet). Genom att jämföra total kapacitet i ledningarna med tillrinnande 

naturmarksflöden vid olika återkomsttider dras slutsatsen om att ledningarnas kapacitet sannolikt är 

stor nog att klaraflödena som skapas upp till 100-års återkomsttid. Faktorer som gör att vatten trots 

detta kan dämma bakåt vid höga flöden är typ av inloppskonstruktion samt att nedströms kapacitet och 

tillrinnande flöde i ledningssystemet är okänt. Därmed kan det inte uteslutas att det vid kraftig 
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nederbörd kommer rinna ytligt vatten mot planområdet. Planområdets påverkan på nedströms områden 

då dagvattensystemen går fulla bedöms som begränsande då Bifrostgatan och Frölundavägen utgör en 

vattendelare. Vatten kan ansamlas på vardera sida om vägarna där det i dagsläget går 

avvattningsdiken.  

Vattnet rinner uppströms genom området idag. Hänsyn bör tas till identifierade instängda områden och 

ytliga avrinningsvägar genom höjdsättningen av området. 

Recipient 

Dagvatten från planområdet leds till Prästabäcken söder om Frölundagatan. Vatten från Prästabäcken 

rinner i sydlig riktning mot en betongledning av dimensionen 2200 mm. Ledningen går längs med 

Bifrostgatan och mynnar i Stora ån i höjd med Fässbergsmotet från Söderleden. Stora ån rinner i 

västlig riktning mot Askimsviken. 

 

Stora ån är den första klassade vattenförekomsten med en måttlig ekologisk status och en kemisk 

status som ej uppnår god enligt bedömning gjord för förvaltningscykel 2 (2010-2016). Utslagsgivande 

för ekologisk status är fiskens status (fiskebeståndet är påverkat), påverkan av näringsämnen 

(övergödning) och hydromorfologi (stora delar av den naturliga strandzonen har försvunnit). Kemisk 

status är ej god då halten kvicksilver bedöms överskrida miljökvalitetsnorm samt att polybromerade 

difenyletrar (PBDE) bedöms överskrida nytt Europeiskt gränsvärde i alla svenska ytvattenförekomster. 

Den kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen är ej klassad då ingen av de ingående 

kemiska ämnena har bedömts som God status eller Uppnår ej god status efter 2010-05-01.  

 

Miljökvalitetsnorm (MKN) för Stora ån är God ekologisk status 2027 och God kemisk ytvattenstatus 

med mindre stränga krav för PBDE och kvicksilver (beslutad 2017-02-23). Skälet till att kraven är 

mindre stränga för ovan nämnda ämnen är för att problemen är bedömt av sådan karaktär att det i 

dagsläget är tekniskt omöjligt att uppnå gränsvärden för god kemisk ytvattenstatus. 

Avfall 

Tekniska förvaltningen ansvarar för hämtning av avfall för befintliga verksamheter inom planområdet. 

Närmsta återvinningsstaton finns direkt norr om planområdet vid Lammevallsgatan alternativt sydväst 

om området, Fässbergs by.  

Fjärrvärme/Fjärrkyla 

Fjärrvärmeledningar finns i Stubbåkersgatan väster om programområdet som ansluts till byggnaden 

Pedagogen Park samt idrottshallen. Fjärrkyla är inte utbyggt i nuläget. 

El och tele 

El-, tele- och optokablar finns utbyggt i angränsande områden och inom området. På den östra sidan 

av Bifrostgatan finns idag en mindre byggnad som innehåller en fiberstation. 

Sociala aspekter 

Inom planområdet saknas det idag bostäder. De fyrtiotal verksamheter som finns i Pedagogen Park 

bidrar till cirka 700 arbetstillfällen vilket bidrar till människor i rörelse i området, främst under dagtid. 

Blandningen av verksamheter som exempelvis skolverksamhet, restauranger och kontor möjliggör för 

möten mellan människor i olika åldrar och bakgrund. Mellan Pedagogen Parks byggnadskroppar finns 

en långsmal torgbildning kallat ”Gattet” där det årligen arrangeras olika arrangemang, bland annat 

konserter, vilket också möjliggör för möten mellan människor i området.  

Det finns idag få befintliga offentliga lekplatser, parker, samt få offentliga mötesplatser inom 

planområdet, utom de i direkt anslutning till entréerna till huvudbyggnaden Pedagogen Park. Inom 

planområdet saknas parkmiljöer men väster om planområdet ligger ett större grönområde som leder 

vidare mot naturreservatet Änggårdsbergen med bland annat flertalet motionsspår. Här finns stora 

naturvärden och kulturvärden som sträcker sig bort till Botaniska och Slottskogen i Göteborg. Idag 

upplevs dock tillgängligheten upp till de gröna områdena som besvärlig och otydlig. 

Statistiken för planområdet Stadsdelen Pedagogen Park är svår att analysera då det inte bor människor 
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i området idag. Dock kan vi dra vissa slutsatser genom att titta på omkringliggande områden. Eklanda 

i väster har en hög medelinkomst, hög sysselsättning, och hög andel eftergymnasial utbildning, jämfört 

med kommunens genomsnitt. Likaså Solängen öster om planområdet. I Bifrost är det mer blandat. I 

småhusen i sydväst ligger genomsnittet kring statistiken högre, men i framförallt de stora områdena 

med flerbostadshus är medelinkomsten lägre, sysselsättning lägre, och den eftergymnasiala 

utbildningen lägre. Dessutom så är ohälsotalet högre här än genomsnittet i kommunen. 

Stadsdelen Pedagogen Park ligger väldigt strategiskt i Mölndals tätort, med flera målpunkter i 

omkringliggande närområden. Ett flertal skolor, förskolor och service ligger inom korta avstånd. Dock 

påverkas tillgängligheten till dessa av både fysiska och socioekonomiska barriärer. Öster om 

planområdet ligger Bifrostgatan som är en stor tillgång ur transportsynpunkt men samtidigt en barriär 

som tydligt avgränsar planområdet med det angränsande bostadsområdet Solängen samt vidare ned 

mot Mölndals centrum. Kopplingen mellan områdena har förbättrats i och med den gång- och 

cykelbana som byggts vid cirkulationsplatsen i områdets södra del men kopplingarna bör utvecklas 

ytterligare för att minska barriäreffekten Bifrostgatan har idag. Området har goda förutsättningar för 

hållbara resevanor, men planområdet innehåller också stora parkeringsytor och ligger i anslutning till 

stora trafikleder. 

Dagsljus 

En kvalitetsgranskad solstudie har tagits fram av Semrén+Månsson (2018-05-02) inför 

granskningsskedet av detaljplanen då flertalet yttranden påvisade att den till samrådsförslagets 

tillhörande solstudien var felaktig. Befintliga träd i den reviderade solstudien är mer 

verklighetsbaserade än i tidigare material där trädraderna som låg till grund för solstudien var formad 

som en sluten yta, vilket gav en felaktig bild av nuläget. I den kompletterande solstudien redovisas 

även dagsljusnivåer (dvs. gryning och skymning) och inte bara direkta slagskuggor 

 

Planområdet har idag relativt gynnsamma solförhållanden då bebyggelsemängden är liten men 

skuggeffekter sker även idag från bergen väster om planområdet, de större träden längs Bifrostgatan 

samt befintlig bullervall. Det är viktigt att i planarbetet utreda påverkan på angränsande bebyggelse 

samt tillkommande bebyggelse gällande solförhållanden. Uppdaterade solstudier har därför tagits fram 

för att utreda den eventuella påverkan på ny och befintlig bebyggelse, se ”Konsekvenser” på sidan 64-

66. Solstudien (Semrén+Månsson, 2018-05-02) finns att studera i sin helhet som en bilaga till 

planhandlingarna. Inför antagandet har förtydliganden gjorts i utredningen beträffande de höjder som 

använts för tänkt bebyggelse i området.  

  
Solstudie som redovisar dagens skuggförhållanden på midsommarafton kl. 19 och kl. 20 (Semrén+Månsson) 
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Störningar och risker 

Trafikbuller 

Planområdet drar stora fördelar av närheten till flera större kommunikationsstråk, men läget medför 

också nackdelar i form av exponering för buller. Beräkningar visar att området idag är utsatt för buller 

från Bifrostgatan samt till viss del från Frölundagatan i den södra delen.  

 
Bullerkartan redovisar nuläget för angränsande bebyggelse (Norconsult, 2018-06-21). 

För planering av bostäder gäller Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Förordningen revideras under 2017.  
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Risk från farligt gods 

Området berörs inte av någon farlig godstrafik.  

Radon 

Enligt den översiktliga radonkartan för Mölndals stad utgör planområdet ett område med låg 

radonhalt. 

Vibrationer 

Norconsult har studerat risker för vibrationer i och med upprättat planförslag. 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. 

 

Luftmiljö 

Till samrådsskedet arbetade Norconsult fram en luftmiljöutredning för att studera om 

miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) klarades vid en byggnation 

enligt framtaget planförslag. Resultatet visade att MKN överskreds i delar av planområdet. 

Länsstyrelsen angav i sitt samrådsyttrande att de inte ansåg att det är acceptabelt med bostäder i lägen 

där MKN överskrids vid eller nära fasader.  

COWI har därför tagit fram en luftutredning med mer detaljerad meteorologisk klassning och därmed 

ett mer detaljerat spridningsmönster och andra emissionsfaktorer och bakgrundshalter än i tidigare 

utredning. Emissionerna från trafiken har beräknats med emissionsmodellerna HBEFA version 3.3 och 

Nortrip. CFD-modellen Miskam har använts för spridningsberäkningarna. I Miskam byggs befintlig 

och kommande bebyggelse upp i 3D, och därefter görs spridningsberäkningar baserat på lokal 

meteorologi. Topografin runt stadsdelen Pedagogen Park påverkar vindens styrning i området, så 

meteorologi som representerar de lokala förhållandena är viktig. Eftersom det inte finns några 

meteorologiska mätstationer tillräckligt nära har meterologin i den här utredningen beräknats med 

modellen TAPM, som är en storskalig meteorologisk prognosmodell. Spridningsberäkningar har gjorts 

för sex olika scenarier; nuläge, inflyttning år 2021, år 2025, år 2025 worst case, år 2025 worst case 

med bullerplank samt år 2030. 

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 be-räknats och hur beräkningen av percentiler har gjorts. 

En av de viktigaste skillnaderna är att COWI 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. Resultatet av utredningen går att 

utläsa på sidan 58-59, under kapitlet ”Konsekvenser”. 

Luftmiljöutredningen kan läsas i sin helhet och är bilagd planbeskrivningen (Spridningsberäkningar 

för halter av kvävedioxid (no₂) och partiklar (pm10), stadsdelen Pedagogen Park, COWI, 2018-05-

18). 

På grund av länsstyrelsens yttrande i granskningsskedet har stadsbyggnadsförvaltningen inför 

antagandet förtydligat luftmiljöutredningen (2018-11-06) utifrån den tänkta etapputbyggnaden 

av området. Tänkt etapputbyggnad gör att man inte kommer ha det täta gaturum längs 

Bifrostgatan år 2021 som tidigare var utgångspunkten i utredningen i granskningsskedet. 

Utbyggnadsordningen regleras i exploateringsavtalet.  
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Förändringar 

Markanvändning, bebyggelsestrukturer och gestaltning  

Planförslaget möjliggör för cirka 1100 bostäder, 12 800 kvm kontor, en livsmedelsbutik och 

handelslokaler, förskola, äldreboende, tre nya parker samt parkeringsanläggningar. Utöver detta 

kommer flertalet torgbildningar skapas och Bifrostgatan få en ändrad karaktär från trafikled till 

stadsgata.  Gemensamt för hela området är en genomtänkt gestaltning med gedigna material och en 

omsorg kring detaljer. Likaså blir grönskan ett sammanhållande inslag. I Stadsdelen Pedagogen Park 

är en målsättning att det ska gå att leva i samklang med naturen, fast på ett stadsmässigt sätt. 

 

Området är uppdelat i totalt 20 kvarter som fördelas lika mellan fastighetsägarna Mölndals stad 

(kvarter 11-20) och Aspelin Ramm Fastigheter AB (kvarter 1-10). Staden har för avsikt att markanvisa 

sina kvarter samtidigt som två av stadens kvarter kommer reserveras för kommunala servicefunktioner 

i form av en förskola (kvarter 17) och eventuellt för ett äldreboende (kvarter 14).  
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Gestaltningsprinciper för Stadsdelen Pedagogen Park 

Stadsdelen Pedagogen Park föreslås bli en dynamisk stadsdel med blandad bebyggelse i skalor, 

utseende och innehåll. Nedan följer ett antal gestaltningsprinciper som gäller för hela området:  

 

Bostadskvarteren utformas slutna ut mot Bifrostgatan. Detta ger tydliga, stadsmässiga kvarter ut mot 

stadsgatan och samtidigt bullerskydd åt bostadsgårdarna. In mot området öppnar sig kvarteren och 

vänder sina gårdsrum åt sydväst med bra sollägen. På så sätt blir gårdarnas grönska också en visuell 

fortsättning på det invändiga grönstråk som leder genom området. Där avstånden till befintliga 

bostäder i Solängen är längre tillåts ny bebyggelse att bli högre, upp till sex våningar. 

 

 
Referensbilder som redovisar exempel på bebyggelsens uttryck och utformning mot gata (Bild 1 och 2, Semrén+Månsson och 

bild 3 Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndals Stad). 

 

Tydliga bostadsentréer placeras ut mot områdets gator, i synnerhet Bifrostgatan, som bidrar till att 

befolka stråken och lyser upp dem på kvällen. Eftersom kvarteren öppnar sig in mot området skapas 

kontakt mellan bostadsgårdarna och stråken. För avskildhet kan första bostadsvåningen lyftas upp från 

marknivån, exempelvis genom en källarvåning som bildar sockel under. Genom att placera entréer mot 

gatan undviks även slutna fasader mot Bifrostgatan. Entréer kan med fördel göras genomgående för att 

stärka kontakten med bostadsgården från gatan.  

 

Vertikala indelningar av längre fasader - genom materialbyten, fönstersättning, placering av balkonger 

eller betoning av trapphus - förespråkas. Även burspråk, vindfång och skärmtak tillåts att sticka ut 

utanför fasadliv för att skapa rytm och ge liv åt gaturummen. För ett mer stadsmässigt uttryck mot 

Bifrostgatan placeras franska eller grundare balkonger ut mot gatan. 

 

För att skapa en levande och trygg stadsmiljö föreslås bottenvåningarna få en mer öppen karaktär. I 

bostadskvarteren placeras verksamheter i strategiska hörnlägen ut mot Bifrostgatan. Lokalerna 

placeras i gatunivå med en generös takhöjd och uppglasad fasad.  

 

För en större variation kan taken utformas med variation - som sadeltak, pulpettak eller “platta” tak - 

där takterrasser är möjliga vid platta tak. 

 
Exempel på byggnads utformning med lokal i bottenvåning, balkonger & byggnads förhållande till gata (Semrén+Månsson). 
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Fasadmaterial och färgskalor tillåts att variera. Materialen ska vara gedigna med en omsorg om 

detaljer. För en långsiktig och hållbar miljö används material av hög kvalitet som åldras vackert. 

 

Belysning, gatumöbler och skyltning är identitetsskapande element som bör få en genomtänkt och 

enhetlig gestaltning i det offentliga rummet inom Stadsdelen Pedagogen Park.  

 

Utformningen av zonerna mellan offentliga stråk och bostäder är viktig. Gränsen mellan offentligt och 

privat ska vara tydlig, utan att upplevas som en avskärmning. Markbeläggning, grönska och låga 

murar eller trappor vid nivåskillnader kan betona gränsen utan att upplevas som barriärer. Murarna kan 

utformas med integrerade sittplatser, grönska och belysning. Förträdgårdarnas planteringar skapar 

både kvaliteter i stadsrummet och avskildhet för de boende.  

 

 
Exempelbilder från Nordhavn (Köpenhamn) på hur mötet mellan förgårdsmark och stråk kan utformas (Nyréns Arkitekter). 

 

Minst 50 % av kvarterets obebyggda yta ska bestå av vegetation och infiltrationsmöjligheter för att 

skapa gröna innergårdar som bidrar till förbättrad dagvattenhantering samtidigt som gårdarna blir mer 

trivsamma för de som bor där.  

 

 
Exempelbilder på hur bostadsgårdar kan utformas med växtbäddar och sittmöjligheter (Semrén+Månsson). 

 

Bostadsgårdarnas växthus i kombination med miljörum och cykelförråd bidrar till möjlighet för odling 

och återvinning som är delar i ett hållbarhetstänkande som ska prägla hela området. För ett hållbart 

resande ska det vara lätt att ta cykeln och cykelparkering placeras tillgängligt i komplementbyggnader 

och vid entréer. 
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Komplementbyggnader ska utformas med vegetationstak. Miljörum placeras mot det inre stråket för 

att skapa gena och smidiga transporter för renhållningen samt för att undvika stopp i trafiken längs 

Bifrostgatan som annars hade varit en risk. 

 

 
Exempel på stadsmässig grönska, växthus samt vegetationstak (Semrén+Månsson). 

Ett led i skapa en dynamisk stadsdel gällande bebyggelsens utformning kan också vara genom att 

skapa bebyggelsestrukturer med olika höjder på husen som bidrar till en variation i stadsbilden och när 

man rör sig längs stråken i anslutning till området. Genom att reglera en högsta exploateringsgrad per 

kvarter i kombination med kvarteterns storlek möjliggörs just denna variation i höjdled. Bilden nedan 

redovisar ett exempel på hur volymerna för den nya stadsdelen kan komma att se ut. 

 

Exempel på hur kvarteren kan innehålla olika våningshöjder (Nyréns Arkitekter). 

 
Referensbilder med bebyggelse i varierande skalor från Kolla Parkstad, Kungsbacka och Vänortsgatan, Mölndal. 
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Nedan följer en mer djupgående redovisning kvartersvis. Kvarterens placering i planområdet är 

markerat med röd figur i situationsplanen höger om texten. 

Kvarter 1-3 

Kvarter ett föreslås innehålla bostäder och uppföras i fyra våningar med entréer mot 

Skulpturparken. Balkonger, uteplatser samt växthuset föreslås att placeras väster om 

föreslagen byggnad. Befintliga björkdungar mot Prästgårdsgatan avses att bevaras och 

bilda ett mindre parklandskap som även bidrar till ett avstånd om minst 50 meter till 

befintliga bostäder väster om Prästgårdsgatan. 

 

 
Sektionen redovisar kvarter 1 (t.h. i bild), befintlig björkdunge och befintliga bostäder vid 
Prästgårdsgatan (t.v. i bild).  

 

Kvarter två tillåts få en högre bebyggelse, upp till åtta våningar, mot Frölundagatan där påverkan på 

befintliga bostäder är liten då avståndet till befintliga småhus är närmare 150 meter. Volymen 

samspelar även med bebyggelsen som föreslås i kvarter fyra. Mot Skulpturparken i väster föreslås en 

något lägre bebyggelse i fem-sex våningar för att få in mer sol på bostadsgårdarna samt för att möta 

upp mot angränsande bebyggelse i kvarter 1 på ett mer tilltalande sätt. Den norra delen av kvarter två 

får utblickar mot Skulpturparken. Frånsett bostäder föreslås kvarter två även att innehålla 

kommersiella lokaler om cirka 200 kvm i bottenvåningen. Entréer till bostäder och lokaler placeras 

mot angränsande gator och balkonger/uteplatser i huvudsak mot bostadsgården. 

 

 
Sektionen redovisar ett exempel på hur föreslagen bebyggelse inom kvarter 1 (till vänster) och kvarter 2 (till höger) samt 

Skulpturparken i mitten kan utformas.  

 

Inom kvarter tre föreslås bostadsbebyggelse i fyra-fem våningar. Den västra delen av kvarter tre får 

utblickar mot Skulpturparken och den norra delen av kvarteret vetter mot befintlig byggnad Pedagogen 

Park. Den östra delen av kvarter 3 angränsar till kontorskvarteret. 

 

1 

2 
3 
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Kvarter 4  

De två större verksamhetskvarteren, kvarter 4 och 5, är placerade mellan 

Bifrostgatan och den befintliga byggnaden Pedagogen Park. Inom kvarter fyra 

föreslås ett större kontorshus i sex till åtta våningar att placeras som även föreslås 

innehålla lokaler och parkering. Utformningen av ny bebyggelse ställer höga krav 

på gestaltningen då kvarteret vetter mot den södra entrén till området, från 

Söderleden. Kvarteret har på initiativ av markägaren Aspelin Ramm Fastigheter 

AB varit föremål för en arkitekttävling där Wingårdhs arkitekter ansågs vara det 

mest intressanta alternativet att arbeta vidare med. Kontorskvarteret föreslås 

innehålla upp till 12 950 kvm kontor samt cirka 500 kvm kommersiella lokaler i 

bottenvåningen. Möjlighet finns även att etablera utbildningsverksamhet (ex. 

komvux) och vårdfunktioner inom kvarteret. Då kvarter 4 är entré till området från 

söder och blir det därför viktigt att gestaltningen fungerar både i den stora skalan, 

som landmärke, och i den lilla, med gedigna material och en omsorg kring detaljer. 

Framför byggnaden, mot Bifrostgatan, kommer ett torg att skapas som förstärker 

entrén till området från söder (se illustrationer nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Ovan: Föreslagen bebyggelse inom kvarter 4 föreslås uppföras med cortenklädda fasader. Bottenvåningarna föreslås innehålla publika 

verksamheter (Wingårdhs). 
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Kvarter 5 

Kvarter fem kommer innehålla en livsmedelsbutik om minst 900 kvm med entré från 

torget och lokaler med entréer ut mot Bifrostgatan i bottenplan. Våning två-fyra 

föreslås innehålla parkering och våning fem-sex föreslås innehålla bostäder. 

Utformningen och gestaltningen av byggnaden är extra viktig då stora delar av 

byggnaden kommer innehålla parkering vilket oftast innebär mer slutna fasader som 

inte bidrar till stadsmässighet.  

 

Genom att möjliggöra för bostäder på våning fem-sex ökar andelen ögon mot torget 

samtidigt som bostadsinslaget bidrar till ökad trygghet för förbipasserande samtidigt 

som det är önskvärt att få in flera funktioner i ett område som annars omfattas till 

större delen av kontor och verksamheter. Kvarter 4 och 5 föreslås få en mer urban 

gestaltning än bostadskvarteren i stadsdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarter 6 

Inom kvarter sex föreslås en något lägre byggnad, i upp till två våningar, att innehålla 

verksamhetslokaler eller kontor med anknytning till torget.  

 

 

 

  

5 

6 

Ovan: Föreslagen bebyggelse inom kvarter 5 föreslås att uppföras med en blandning av trä och tegel, där parkeringsvåningarna kläs 

med grönska ut mot Bifrostgatan. Bottenvåningarna föreslås innehålla publika verksamheter (Wingårdhs). 
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Kvarter 7-10 

Bebyggelsen i kvarter 7-10 ska uppföras med varierade byggnadshöjder som varierar 

mellan hus och kvarter. Olika våningsantal inom kvarteren med variation i 

takutformningen förespråkas. Kvarteren bryts upp i flera byggnadskroppar per 

kvarter för att få mer ljus på gårdarna och bättre dagsljus i lägenheterna. En högre 

bebyggelse mot Bifrostgatan bidrar både till stadsmässighet och en god ljudmiljö på 

bostadsgårdarna. Mot syd och väst föreslås bebyggelsen trappas ned dels för att skapa 

en dynamik med varierande byggnadshöjder i kvarteret men även för att få in mer sol 

på bostadsgårdarna. I kvarter 7 och 9 skall trevåningars hus placeras närmast 

skolgården. Husen kan med fördel uppföras i trä och bidrar till en småskalighet runt 

skolgården. I kvarter 8 och 10 föreslås lokaler för verksamheter á 75-100 kvm per 

kvarter för att skapa en variation av funktioner och för att stärka Bifrostgatans 

funktion som stadsgata. 

 

Samtliga hus ska ha entréer placerade mot gatan för att bidra till en stadsmässighet 

och till mer levande bottenvåningar. Genomgående entréer tillåts och kan vara ett sätt att stärka 

kontakten mellan stadsgatan och bostadsgårdarna. Balkonger och burspråk tillåts kraga ut upp till två 

meter mot tvärgatorna och det inre stråket och en meter ut mot Bifrostgatan. Vertikala indelningar i 

fasader ska finnas och kan exempelvis utformas genom olika material, t ex tegel, plåt och trä men även 

genom en variation i kulörer och olika murningstekniker i tegel. 

 

De gröna gårdarna är en bärande idé inom området. De föreslagna växthusen fungerar som kvarterets  

hjärta. Det skall vara mer än 50 % grönt/planterat med god infiltration på gårdarna. Visuellt samband 

mellan gårdar och inre stråket skall skapas. Förgårdsmark om två meter tillåts mot det inre stråket och 

tvärstråken som kan användas som uteplats för lägenheter i markplan alternativt planteringar vid 

entrépunkterna. Mot innegårdarna tillåts balkonger och uteplatser. På så vis skapas privata 

balkonger/uteplatser samtidigt som utrymme finns kvar att skapa attraktiva och gröna bostadsgårdar. 

 

  

 

7 

9 
10 

8 

Ovan vänster: Illustration över ny bebyggelse i kvarter 8 

(till vänster i bild) och kvarter 10 (till höger i bild) sett 

från Bifrostgatan vid befintlig cirkulationsplats (White 

arkitekter). 

 

Ovan höger: Illustration över ny bostadsbebyggelse i 

kvarter 9 (till vänster i bild) och kvarter 7 (till höger i 

bild) sett från Stubbåkersgatans cykelbana med 

skolgården i förgrunden (White arkitekter). 

 

Vänster: Illustration över kvarter 7 (till vänster i bild) och 

kvarter 8 (till höger i bild) sett från det inre stråket (White 

arkitekter). 
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Kvarter 11-13  

Bebyggelsen i kvarter 11 och 12 föreslås att uppföras i sex våningar mot Bifrostgatan. 

Bebyggelsen i kvarter 13 - där avståndet till Solängens bostadsbebyggelse är kortare – 

tillåts uppföras i fem våningar mot Bifrostgatan med platta tak där den femte våningen 

mot Solängens villabebyggelse är indragen minst två meter. Mot det Inre stråket i 

väster avses bebyggelsen inom kvarter 11-13 att 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. Entrépunkter placeras ut mot Bifrostgatan men kan 

med fördel vara genomgående ut mot gården för att stärka kontakten mellan stadsgatan 

och bostadsgårdarna.  

 

Balkonger och burspråk tillåts kraga ut upp till två meter mot tvärgatorna och det inre 

stråket och en meter ut mot Bifrostgatan. Förgårdsmark om minst 1,5 meter ska finnas 

mot det inre stråket som kan användas som uteplats för lägenheter i markplan 

alternativt planteringar vid entrépunkterna. Mot innegårdarna tillåts balkonger och 

uteplatser till ett djup av högst tre meter. På så vis skapas privata balkonger/uteplatser 

samtidigt som utrymme finns kvar att skapa attraktiva och gröna bostadsgårdar.  

 

I kvarter 11-13 föreslås lokaler för verksamheter á 200-250 kvm per kvarter för att skapa en variation 

av funktioner och för att stärka Bifrostgatans funktion som stadsgata. 

 

 
Visionsbild mot bebyggelse och tvärstråk mellan kvarter 12 och 13 sett från Bifrostgatan (Nyréns Arkitekter). 

 

  

11 
12 
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Kvarter 14 och 15 

Inom kvarter 14 och 15 möjliggörs det för två alternativa lösningar. Alternativ ett 

innebär att kvarter 14 upplåts i upp till fem våningar som äldreboende och/eller 

studentbostäder där cirka 80 lägenheter bedöms kunna inrymmas. Om ett 

äldreboende byggs ges även möjlighet att etablera så kallade anhöriglägenheter i 

byggnadens översta våningsplan. Utöver bostäder kommer byggnaden innehålla 

flertalet funktioner kopplat till äldreboendets verksamhet som exempelvis fotvård, 

restaurang/café, lokaler för samvaro och personalutrymmen. Gården bör omfatta 

en eller flera lättillgängliga och rymliga uteplatser i direkt anslutning till 

äldreboendet och kan bestå av blommor, bärbuskar och fruktträd. Uteplatserna bör 

ha goda solförhållanden och erbjuda både lä och skugga. För kvarter 15 innebär 

alternativ ett att det möjliggörs för en byggnation av bostäder i upp till fem 

våningar där en lägre bebyggelse förespråkas mot det inre stråket och där lokaler 

tillåts i bottenplan mot Bifrostgatan. 

 

Alternativ två innebär att kvarter 14 upplåts som bostadsändamål med möjlighet 

för lokaler i bottenvåningarna, där det inte är specificerat för äldreboende och/eller studentbostäder. I 

alternativ två föreslås kvarter 15 uppföras som parkeringshus i upp till fem våningar där andra 

funktioner kan integreras i byggnaden, som exempelvis lokaler i bottenplan och bostäder på de översta 

våningarna likt lösningen i kvarter fem. 

 

Då avståndet till Solängens bostadsbebyggelse är något kortare än i planområdets övriga kvarter tillåts 

ny bebyggelse att uppföras i fem våningar mot Bifrostgatan med platta tak där den femte våningen mot 

Solängens villabebyggelse är indragen minst två meter. Om bebyggelsen blir fyra våningar eller lägre 

kan sadeltak uppföras, med förutsättning att tillåten höjd över nollplanet (+29) inte överskrids. 

 

Kvarter 16 och 18 

Mot Stubbåkersgatan är avståndet till befintliga bostäder kortare än i övriga området varför det 

föreslås en lägre radhusbebyggelse i mellan två och tre våningar. Kvarter 16 föreslås delas upp i tre 

byggnadsenheter där den norra enheten vetter mot områdets norra entré från Lantbruksgatan där det 

möjliggörs för en mindre torgbildning. Radhusbebyggelsen inom kvarter 18 vetter i söder mot 

Matparken och i norr mot förskolegården. 

 

Kvarter 17 

Inom kvarter 17 föreslås en kommunal förskola i två våningar att placeras. Förskolan omgärdas av 

radhusbebyggelse i norr och söder. Förskolegården bedöms bli cirka 4 000 m
2
 stor. Möjlighet för 

korttidsparkering för lämning och hämtning av barn finns på angräsande gator. 

 

 
Referensbild; Stensjöns förskola ritad av Fredblad Arkitekter i östra Mölndal är uppbyggd i två plan (foto: Milad Abedi). 

 

  

14 

16 

18 

17 
15 
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Kvarter 19 och 20 

Öster om Bifrostgatan, söder om befintlig cirkulationsplats, föreslås ny 

bostadsbebyggelse i tre-fyra våningar att uppföras. Mellan föreslagna bostäder och 

befintliga radhus på Kakelösagatan, den nuvarande grönytan, föreslås ett parkstråk 

och rekreationsområde att utvecklas som även skapar en tydlig gräns och avstånd 

mellan ny- och befintlig bebyggelse, se illustration nedan.  

 

Avståndet mellan föreslagen bebyggelse och Solängens bebyggelse är som längst i 

den södra delen, intill Frölundagatan, och som minst i den norra delen, intill 

befintlig cirkulationsplats. Bebyggelsen har anpassats därefter och i kvarter 19 

föreslås ny bebyggelse därför att uppföras som radhus i upp till tre våningar där den 

översta våningen ska vara indragen minst två meter mot Solängens villabebyggelse. 

Entréer till nya bostäder föreslås placeras mot Bifrostgatan med privata uteplatser 

mot parken i öster. 

 

Kvarter 20 motsvarar de fyra flerbostadshusenheterna öster om Bifrostgatan, närmast Frölundagatan. 

Här föreslås bebyggelse i upp till fyra våningar. I de två norra bebyggelseenheterna, där avstånden till 

Solängens villabebyggelse är kortare, ska den översta våningen vara indragen minst två meter mot 

befintliga radhus vid Kakelösagatan (se gråa linjer på bilden på nästa sida). Föreslagen bebyggelse 

inom kvarter 20 föreslås få sina entréer mot Bifrostgatan och privata uteplatser/balkonger mot 

parkstråket. I bottenvåningen på det sydligaste huset mot Frölundagatan föreslås en lokal om cirka 

100-150 kvm för exempelvis café eller en/ett antal mindre butik/er. 

 
Alternativ illustration över hur ny bebyggelse (kvarter 20) och parkstråk på den östra sidan av Bifrostgatan kan komma att se 
ut. Buskarna till vänster i bild motsvarar fastighetsgränsen för bostadshuset på Kakelösagatan. 

 

 
Sektionen redovisar avstånd mellan föreslagen bebyggelse i kvarter 20, parkstråk och befintligt bostadshus i Solängen. Den 

streckade linjen på föreslaget bostadshus illustrerar en fjärde våning. 

19 

20 
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Avståndet mellan föreslagen bebyggelse inom kvarter 19 och 20 och fastighetsgräns till Solängen 

varierar mellan 18-55 meter. Avståndet mellan föreslagen bebyggelse och bostadshusen på 

Kakelösagatan varierar mellan 32-68 meter. 

 

 

Bilden ovan redovisar exempel på avstånd mellan föreslagen bebyggelse och befintliga bostadshus (gula linjer) samt 
befintliga fastighetsgränser (blåa linjer). 
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Service 

Kommunal service 

Planförslaget möjliggör för en byggrätt för förskoleverksamhet i den nordvästra delen av planområdet 

(kvarter 17) intill Stubbåkersgatan. Förskolan bedöms kunna inrymma sex avdelningar (cirka 120 

barn) med tillhörande förskolegård om cirka 4 000 m
2 
vilket innebär cirka 33 m

2
 uteyta/barn. Kvarter 

14 i planområdets norra del mot Bifrostgatan, möjliggör för etablering av ett äldreboende om cirka 80 

lägenheter med möjlighet för tillhörande anhöriglägenheter.  

 

Kommersiell service 

Planförslaget innebär en avsevärt ökad tillgång till kommersiell service. En livsmedelsbutik om minst 

900 kvm föreslås att placeras öster om byggnaden Pedagogen Park inom kvarter 5. I kvarterets östra 

del, mot Bifrostgatan, kommer mindre verksamhetslokaler skapas med entréer ut mot Bifrostgatan 

vilket innebär att slutna fasader mot Bifrostgatan undviks. 

 

Inom kvarter 6 föreslås en byggnad i upp till två våningar innehållandes flertalet mindre verksamheter 

att byggas. Platsbildningen som skapas mellan befintliga Pedagogen Park-byggnaden, 

livsmedelsbutiken och byggnaden inom kvarter 6 föreslås utformas som en torgyta som avses bli navet 

och samlingspunkten i Stadsdelen Pedagogen Park med livsmedelsbutik, flertalet verksamheter, 

restauranger/caféer samt parkering.  

 

Längs Bifrostgatans västra sida möjliggörs det för utspridda verksamheter i bottenvåningarna med 

entréer och större fönsterpartier ut mot gatan. Öster om Bifrostgatan, i korsningen till Frölundagatan, 

föreslås mindre verksamhetsytor i bottenvåningen. Verksamhetslokaler föreslås även i viss mån att 

placeras mot det inre stråket. 

 

Inom kvarter 4, även kallat Kontorskvarteret, som ligger på den västra sidan av korsningen 

Bifrostgatan-Frölundagatan, föreslås verksamheter till viss del att etableras i bottenvåningen. Vid 

entrén till Kontorskvarteret föreslås en mindre torgbildning att skapas som bidrar till att skapa en 

tydlig entrépunkt till Stadsdelen Pedagogen Park från söder.  

 

Trafik, tillgänglighet och parkering 

Tillgängligheten till och inom Stadsdelen Pedagogen Park ska vara hög oavsett val av transportmedel. 

Det är av största vikt att skapa tydliga, trygga och välgestaltade gaturum där fotgängare, cyklister och 

bilister enkelt och säkert ska kunna transportera sig. 

 

Enligt Mölndals Stads vision och miljömål skall andelen hållbara resor öka så att minst 50 % av 

mölndalsbornas resor sker med hållbara färdsätt. Andelen personresor som utförs med cykel vara 

minst 12 % och med kollektivtrafik minst 25 % till år 2022. För att uppnå målet krävs att hållbara 

resor som gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras, samtidigt som det är viktigt att bilens 

framkomlighet säkerställs. Flera åtgärder för att uppfylla dessa mål i och med utvecklingen av 

Stadsdelen Pedagogen Park har tagits fram och redovisas längre ned i detta kapitel.   
 

Mölndals Stad har tillsammans med Göteborgs Stad tecknat en överenskommelse med Trafikverket 

som redovisar hur mycket trafik nya stadsutvecklingsprojekt får alstra för att minimera påverkan på 

Söderleden. För utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park föreslås flera åtgärder för att minska 

bilanvändandet. Bland annat föreslås en förbättrad kollektivtrafik med nytt busshållplatsläge, 

utbyggnad av gång- och cykelvägar men även en kraftig reducering av antalet parkeringsplatser genom 

samutnyttjande av parkering. Åtgärderna antas bidra till en ökad andel hållbart resande samtidigt som 

markytor istället för parkering kan användas till andra ändamål. Resonemangen utvecklas vidare i 

texten nedan. 
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Överenskommelsen innehåller även åtgärder utanför Stadsdelen Pedagogen Park som exempelvis ny 

gång- och cykelförbindelse mellan Jolengatan och Otto Elanders gata, tillgänglighetsanpassning av 

hållplats Eklanda skog och Kryptongatan, ny vägförbindelse och ny gång- och cykelbana mellan 

Fässbergsmotet och Sisjön samt trimningsåtgärder i Fässbergsmotet. Flera av åtgärderna är 

genomförda medan andra, större åtgärder, måste invänta detaljplaner innan genomförande. Alla 

åtgärder planeras vara genomförda 2023. 

Trafikalstring 

Den nya bebyggelsen från Stadsdelen Pedagogen park förväntas leda till en ökad trafik på Bifrostgatan 

med cirka 1 200 fordon/dygn, cirka 900 fler fordon/dygn på Frölundagatan och cirka 300 fler 

fordon/dygn på Stubbåkersgatan. Utöver tillkommande trafik från Stadsdelen Pedagogen Park så 

prognostiseras trafiken att öka till följd av generell trafiktillväxt och utbyggnad av andra nya bostads- 

och verksamhetsområden. Trafiken på Bifrostgatan norr om Frölundagatan prognostiseras att öka med 

cirka 2 200 fordon/dygn till år 2025 till följd av generell trafiktillväxt och utbyggnad av andra nya 

bostads- och verksamhetsområden. Trafiken på Bifrostgatan söder om Frölundagatan prognostiseras 

att öka med cirka 6 000 fordon/dygn till år 2025 till följd av generell trafiktillväxt och utbyggnad av 

andra nya bostads- och verksamhetsområden. 

 

Stadsdelen Pedagogen Park bedöms ha goda möjligheter för att resa med kollektivtrafik, gång och 

cykel till många av områdets målpunkter och Staden planerar för ytterligare förbättringar för dessa 

trafikslag. Antal parkeringsplatser planeras att begränsas och redovisas djupare längre ned i detta 

kapitel. Med tanke på att ovan nämnda faktorer begränsar bilresandet så bedöms trafikalstringen att 

bäst beräknas utifrån tillgängliga parkeringsplatser.  

 

 
Trafikmängder i nuläget och prognos efter utbyggd detaljplan (Norconsult). 

Gång och cykel 

Utmed Bifrostgatans östra sida finns idag en snabbcykelbana som eventuellt kommer byggas om som 

ett led i Mölndals stads mål att öka cykelanvändandet och förbättra cykelinfrastrukturen. Längs 

Stubbåkersgatan föreslås separata cykelfält längs gatan för att förbättra framkomligheten för både 

fotgängare och cyklister. Cykelanslutning in till området söderifrån kommer ske via en gång- och 

cykelväg längs Frölundagatans norra sida och in vidare till Prästgårdsgatan. Korsningspunkten mellan 

Frölundagatan-Prästgårdsgatan-Gammagatan kommer byggas om för att skapa en säkrare och 

tydligare miljö för samtliga trafikslag. Längs det inre stråket kommer fotgängare och cyklister att 

prioriteras före biltrafik genom att stråket utformas som en gångfartsgata där bilar kör på gående och 

cyklisters villkor. 
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Två nya kopplingar från Bifrostgatan föreslås österut mot Solängen för att skapa flera alternativ och 

genare vägar mot Mölndals Innerstad för fotgängare och cyklister 

Kollektivtrafik 

Atkins Global (2018-05-25) har tagit fram en kollektivtrafiksutredning som är en bilaga till 

planhandlingarna. Nedan följer en sammanfattning med rekommendationer avseende 

kollektivtrafikens utveckling och förslag på mobilitetsåtgärder som kan genomföras i samband med en 

utveckling av stadsdelen Pedagogen Park. 

 

• Ny hållplats byggs på Bifrostgatan, mellan hållplats Vetekornsgatan och hållplats Jolen Norra  

 

• Turtätheten bör vara relativt hög även utanför högtrafiktiderna, om kollektivtrafiken ska utgöra ett 

realistiskt alternativ till att använda bil för att klara av vardagsbehoven. 

 

• Turtätheten i södra änden av området, i stråket mellan Mölndals innerstad och Radiomotet bör 

successivt ökas till 7 minuter högtrafik. Då erbjuds tillräckligt hög turtäthet för anslutningar mot annan 

trafik.  

 

• Linjeutbudet på Bifrostgatan längs med Pedagogen Park, med anslutning mot bland annat stombuss 

25 i Bifrost (framtida Citybuss i Toltorpsdalen) bör anpassas så att den eller de linjer som trafikerar 

går med jämna intervall och med en sammanlagd turtäthet på ca 7 minuter (8 avgångar per timme). 

Det innebär en extra tur till i timmen jämfört med idag vilket bidrar till att klara kapacitetsbehovet. 

 

• Det bör eftersträvas att till en början behålla dagens direktrelationer in mot centrala Göteborg, 

åtminstone till dess att stomnätet i målbild Koll2035 är fullt utbyggt. Förutom de ökningar av turtäthet 

som beskrivits ovan behöver även nuvarande linje 25 få högre turtäthet än dagens 10-minuterstrafik 

för att undvika att byten får för stor negativ påverkan. 

 

• Framkomligheten för kollektivtrafiken längs med planområdet samt vid korsningar i norra och 

södra delen av planområdet behöver säkras i samband med utbyggnaden av området och ombyggnad 

av Bifrostgatan. Framkomligheten i östra delen av Bifrostgatan ner mot hållplats Lackarebäck är låg 

på eftermiddagar, och behöver förbättras om dagens sträckning med linje 186 ska behållas i framtiden. 

Det kan komma att innebära behov av busskörfält i östlig riktning. 

 

• De nya kombinationsresorna med cykel/kollektivtrafik som uppstår från Pedagogen Park, kan 

innebära behov av fler och bättre cykelparkeringar vid exempelvis Knutpunkt Mölndalsbro, Bifrost 

och spårvagnshållplatserna vid Lackarebäck. Vid Knutpunkt Mölndalsbro planeras för ett nytt 

cykelgarage inom ramen för detaljplan för kvarteret Kungsfisken, vilket är positivt för Pedagogen 

Park. Hållplats Johannefred i Åbroområdet är närmsta hållplats för expressbuss mot västra Hisingen 

och Volvo, och även där kan cykelparkering behöva byggas ut. 

 

• När Metrobussystemet är utbyggt med station vid Fässbergsmotet finns möjlighet att låta 

områdestrafiken längs Bifrostgatan fortsätta söderut och ansluta till Metrobusstationen. 

 

Mobilitetsåtgärder 

Utöver förbättrad tillgänglighet och ökad kapacitet i kollektivtrafiken finns andra åtgärder och faktorer 

som påverkar färdmedelsval och därmed medverkar till att minska bilandelen. Om den stora 

förändring av resvanor ska ske, som eftersträvas i detaljplanen, så är det avgörande att åtgärder som 

exemplifieras nedan genomförs. Målgrupperna för åtgärderna kan vara arbetsplatser i området, boende 

eller båda: 

 

• Antalet parkeringsplatser begränsas enligt stadens parkeringspolicy och parkeringstal. I det fall att 

efterfrågan visar sig högre än antalet parkeringsplatser finns möjlighet att prissätta parkeringen på ett 

sätt som balanserar efterfrågan mot utbudet. Mölndals stad behöver också säkerställa att parkering på 
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gator i omgivande bostadsområden får en reglering/prissättning som motverkar att boende eller 

sysselsatta i Pedagogen Park får tillgång till fler parkeringsmöjligheter än planerat. 

 

• Tillgången till bilparkering kommer bli betydligt lägre för befintliga verksamheter, som i nuläget 

har i princip obegränsad parkering till ingen kostnad. Det är viktigt att exploatören/fastighetsägaren 

kommunicerar och förankrar den kommande förändringen, för att skapa acceptans och förståelse. I 

samband med den informationen kan även information och marknadsföring av alternativa färdsätt ges. 

 

• Betalsystem för parkering kan exempelvis regleras så att sysselsatta kan betala per dag (inga 

månads- eller säsongskort). Det understödjer ett flexibelt beteende, d v s att bilburna väljer alternativa 

färdmedel vissa dagar. 

 

• Gratis periodkort för kollektivtrafiken under ett år från nyanställning eller inflyttning, för att starta 

vanan med kollektivtrafikresande. Åtgärden kan användas både av arbetsgivare i området och av 

hyresvärdar/bostadsrättsföreningar. 

 

• Mobilitetspool (bilpool och cykelpool med konventionella, el- och lastcyklar) för att ge möjlighet till 

sysselsatta i området att göra tjänsteresor utan att behöva ta egen bil till arbetet. Mobilitetspoolen 

skapar också förutsättningar för boende att inte behöva köpa egen bil. Fordon bör finnas tillgängliga 

på mer än en plats i området, för att öka tillgängligheten till fordonen i poolen. 

 

• Särskild omsorg kring cykelparkeringar i bostäder och på arbetsplatser. Omklädningsrum med dusch 

på arbetsplatser för att underlätta cykelpendling. 

 

• Genomförande av kampanjer som stödjer hållbart resande, som till exempel provåkarkort på 

kollektivtrafiken, hälsotrampare, vintercyklist m.m. Lämpar sig framför allt för arbetsplatser. 

 

• Information och marknadsföring av hållbara resmöjligheter innan inflytt i området, såväl för nya 

sysselsatta som nya boende. 

 

• Årlig uppföljning och utvärdering utförs gemensamt av fastighetsägarna och kommunen under ett 

visst antal år.  

 

Mölndal energi har nyligen startat upp ett projekt där man i dialog med olika företag tittar på 

möjligheten att etablera en elbusslinje i Mölndal i samarbete med näringslivet. Efter dialogen kommer 

förslag tas fram för möjlig sträckning och utbud för linjen. Trafikering via stadsdelen Pedagogen Park 

kan bli aktuell. 

 

För att säkerställa åtgärderna bör ansvaret för genomförandet i möjligaste mån ligga på exploatörerna 

och fastighetsägarna. Kostnaden för åtgärderna kan ingå som en del i hyran för de företag som 

etablerar sig i området. I den mån det är möjligt bör en liknande lösning göras mellan 

hyresvärd/bostadsrättsföreningar och boende. Det vill säga att hyresvärdar och/eller 

bostadrättsföreningar ansvarar för ett paket av mobilitetsåtgärder som ingår i 

hyran/månadsavgiften/köpeskillingen för bosatta i området. Exploatörernas ansvar kring ett 

genomförande av ett urval av föreslagna åtgärder kan exempelvis säkerställas i 

exploateringsavtal/markanvisningsavtal med staden. 

Renhållning och leveranser 

Genom att fokusera på att placera miljörum mot det centrala inre stråket (GATA2 i plankartan) skapas 

goda förutsättningarna för en effektiv renhållning. Då det inre stråket antas få låga trafikmängder i och 

med dess utformning som gångfartsgata kommer påverkan på trafiken i området minimeras då onödiga 

trafikrörelser därmed kan undvikas längs tvärstråken i området samt längs Bifrostgatan. För kvarter 9 

tillåts miljörum/miljöhus även mot Stubbåkersgatan.   

 

Leveranser till livsmedelsbutiken planeras ske genom en intern gata mellan kvarter 4 och 5 (GATA4 i 
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plankartan) som får minimal påverkan på trafiken för området i övrigt. Genom att ha avlastning via 

”bakvägen” undviks även onödiga trafikrörelser med tunga fordon över torget. Gatan föreslås få 

infartsförbud från Bifrostgatan för att undvika konflikter mellan varutransporter och övrig biltrafik. 

 

För leveranser av mindre slag finns möjligheten att stanna till på någon av korttidsparkeringarna som 

är utplacerade längs samtliga gator inne i området. 

Parkering 

Parkeringar planeras huvudsakligen i parkeringsgarage under ett antal kvarter, gator, parkmark och 

förskolegård samt i parkeringshus (som integreras med andra användningsområden som handel och 

kontor). Gemensamma parkeringshus för bostäder och kontor rekommenderas för att öka 

samutnyttjandet. Besöksparkeringar planeras till största del som markparkering i form av 

kanstensparkering på allmän mark, det vill säga inte i parkeringsgarage. Ett antal korttidsparkeringar i 

form av parkeringsfickor kan komma att behövas utmed bland annat Bifrostgatan för planerade 

handelverksamheter. En mindre yta för markparkering planeras även vid livsmedelsbutiken och intill 

Pedagogen Park. Platser för bilpool föreslås att placeras ut på olika platser inom området. 

 

Stadsdelen Pedagogen Park ligger relativt långt ut i zon 2 men bedöms ändå få relativt goda cykel- och 

kollektivtrafikförutsättningar varför nedanstående parkeringstal föreslås (se tabell nedan). För 

livsmedel har ett parkeringstal i det högre spannet valts för att försöka förbättra attraktiviteten för 

butiken. 

 

 
Förslag på antal parkeringar per användningsområde baserat på Mölndals Stads parkeringspolicy.  

* För livsmedel och handel så motsvarar kolumnen ”parkeringstal/1000m2” korttidsparkeringar för kunder och kolumnen 

”tillägg för besöksparkeringar” motsvarar parkeringar för sysselsatta vilka kan samordnas med parkeringar för bostäder 

och kontor. Därför har parkeringsbehov i tabell 3 justerats så att ”P-behov grund” för livsmedel och handel är de 

sysselsattas parkeringsbehov och ”Tillägg besökande” är behovet av kundparkeringar. 

 

Det framtida parkeringsbehovet efter utbyggd detaljplan för Pedagogen Park enligt föreslagna 

parkeringstal blir 1417 parkeringsplatser, inklusive det befintliga verksamhetshuset Pedagogen Park. 

 

 
Framtida parkeringsbehov utan samutnyttjande. 

* För livsmedel och handel så motsvarar kolumnen ”parkeringstal/1000m2” korttidsparkeringar för kunder och kolumnen 

”tillägg för besöksparkeringar” motsvarar parkeringar för sysselsatta vilka kan samordnas med parkeringar för bostäder 

och kontor. Därför har parkeringsbehov i tabell 3 justerats så att ”P-behov grund” för livsmedel och handel är de 

sysselsattas parkeringsbehov och ”Tillägg besökande” är behovet av kundparkeringar 
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Planområdet syftar att innefatta huvudsakligen kontor och bostäder men till viss del även handel, 

förskola och äldreboende. Eftersom boende och verksamma huvudsakligen kommer att använda 

parkeringsplatserna under olika tidsperioder så kan dessa till stor del samutnyttjas. Parkeringarna i 

området planeras vara tillgängliga för områdets samtliga boende, verksamma, kunder mm. Det finns 

därmed stora möjligheter att samutnyttja parkeringsplatserna. Mölndals stads parkeringspolicy utgår 

ifrån att många boende skall lämna bilen under dagen. Fullt så lågt bilutnyttjande bedöms inte nås i 

detta projekt vilket leder till större samutnyttjande. Beläggningstal för samutnyttjande av parkeringar 

enligt Mölndals parkeringspolicy har därför justerats något i detta projekt. En förutsättning för att 

samutnyttjandet skall fungera bra är att parkeringar placeras i läge som kan utnyttjas både för boende 

och kontor mm. I tabellen nedan redovisas beläggningstal som använts vid bedömning av 

samutnyttjande. 

 

 
Beläggningstal (i %) för olika användningsområden under dygnets olika timmar från Mölndals Stads parkerings policy. 

Röda siffror är föreslagna att gälla i detta projekt. 

 

Tanken är att långtidsparkeringar enligt grundtalen i p-normen kan samordnas för sig och 

korttidsparkeringar (tillägg för besöksparkeringar) samordnas separat. 

 

Det största sammanlagda behovet av långtidsparkeringsplatser inom planområdet (enligt ovanstående 

parkerings- och beläggningstal) är under vardagar kl 10-16 då 805 parkeringsplatser behövs, se tabell 

på nästa sida. 

 

 
Parkeringsbehov av långtidsparkeringar för olika användning och olika tidsintervall. 

 

Genom att samutnyttja långtidsparkeringarna minskar det sammanlagda behovet av 

parkeringsplatserna från 1199 till 805 platser, dvs parkeringsbehovet är ca 67 % jämfört med 

parkeringstalen. 

 

Om man fördelar vinsten av att samutnyttja långtidsparkeringar på all markanvändning och minskar 

det ursprungliga parkeringsbehovet till 67 % av föreslagna parkeringstal så kan parkeringsbehovet för 

respektive markanvändning beräknas. I tabell 6 redovisas också hur stort parkeringsbehovet är för 

staden respektive Aspelin Ramm. För Mölndals stads del av projektet beräknas 251 

långtidsparkeringsplatser behövas och för Aspelin Ramms del behövs 554 parkeringsplatser (vid 

samutnyttjande av parkeringsplatser). 
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Fördelning av långtidsparkeringsplatsermed samutnyttjande per fastighetsägare. 

 

Det största sammanlagda behovet av korttidsparkeringsplatser inom planområdet (enligt ovanstående 

parkerings- och beläggningstal) är under lördagar kl 10-13 då 135 parkeringsplatser behövs, se tabell 

nedan. 

 

 
Parkeringsbehov av korttidsparkeringar för olika markanvändningar för olika tidsintervaller. 

 

Genom att samutnyttja korttidsparkeringarna minskar det sammanlagda behovet av 

parkeringsplatserna från 218 till 135 platser, det vill säga parkeringsbehovet är ca 62 % jämfört med 

parkeringstalen. 

 

Om man fördelar vinsten av att samutnyttja korttidsparkeringar på all markanvändning och minskar 

det ursprungliga parkeringsbehovet till 62 % av föreslagna parkeringstal så kan parkeringsbehovet för 

respektive markanvändning beräknas. I tabellen nedan redovisas också hur stort parkeringsbehovet är 

för staden respektive Aspelin Ramm. För Mölndals stads del av projektet beräknas 39 

korttidsparkeringsplatser behövas och för Aspelin Ramms del behövs 96 parkeringsplatser (vid 

samutnyttjande av parkeringsplatser). 

 

I begreppet korttidsparkeringar är även handikapparkeringar inräknade, som i huvudsak föreslås 

placeras som kantparkeringar längs gata inom allmän plats, inom rimligt avstånd mellan parkering och 

målpunkt. Dessa platser är inte möjliga att reservera för boenden. 

 

 
Behov av korttidsparkeringar med samutnyttjande föredelat per fastighetsägare. 
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Placering av parkeringsanläggningar 

Långtidsparkeringarna föreslås att placeras i parkeringsanläggningar integrerat i byggnader ovan mark 

samt i anläggningar under mark. I den södra delen av området, nuvarande fastigheten Växthuset 2, 

föreslås parkering i garage samt i en våning i kvarter 4 (”Kontorskvarteret”) där parkeringen integreras 

bakom lokaler som placeras ut mot gatan och torget för att skapa en tryggare och mer trivsam miljö för 

fotgängare. Parkering föreslås även i upp till tre våningar ovanför livsmedelsbutiken i kvarter 5. 

Gestaltningen av parkeringshusdelen ut mot gata och torgbildning ska utformas med stor noggrannhet. 

Parkering möjliggörs även under befintlig byggnad Pedagogen Park samt i kvarter 9. Totalt ska det 

inrymmas 554 långtidsparkeringsplatser inom Aspelin Ramms fastigheter, baserat på framtagen 

trafikutredning (Norconsult, 2018-06-21). 

 

I den norra delen av området, på fastigheterna som idag ägs av Mölndals Stad, föreslås flera 

alternativa lägen för parkering, både på den östra och västra sidan av Bifrostgatan. Staden studerar de 

olika alternativen utifrån ekonomi, gestaltning, trygghet, påverkan på befintlig bebyggelse och läge. 

Totalt ska det inrymmas 251 långtidsparkeringsplatser inom Stadens fastigheter. Nedan redovisas 

alternativen: 

 

 Alternativ 1 är att bygga ett parkeringsgarage under förskolegården (kvarter 17) och 

intilliggande småhus (kvarter 16 och 18) samt angränsande tvärstråk. Väljs detta alternativ är 

det av stor vikt att marknivån studeras noggrant för att se relationen mellan förskolegården 

och bostädernas trädgårdar till angränsande tvärstråk och det inre stråket.  

 

 Alternativ 2 är att delar av kvarter 15 möjliggörs för parkeringsändamål ovan mark som ett 

integrerat parkeringshus likt lösning i kvarter 5, se ovan. Om detta alternativ väljs är det av 

stor vikt att gestalta byggnaden mot Bifrostgatan på ett noggrant och genomtänkt sätt.  

 

 Alternativ 3 är att bygga ett parkeringsgarage under två bostadskvarter (kvarter 14 och 15) på 

den västra sidan av Bifrostgatan samt angränsande tvärgata. Väljs detta alternativ är det av stor 

vikt att ramper samt en yteffektiv utformning skapas för att undvika onödiga ”dödutrymmen” 

under mark. 

 
 Alternativ 4 är att bygga en parkeringsanläggning på den östra sidan av Bifrostgatan, där del 

av p-anläggning kan integreras i befintlig vall. Detta alternativ kan utformas i ett eller två plan, 

förutsatt att plan ett är halvt nedgrävt. Väljs detta alternativ finns det flertalet aspekter att ta 

hänsyn till.  

o Utformningen av parkeringsanläggningen mot Solängens bebyggelse är extra viktig. 

Förslagsvis så kan parkeringsanläggningen integreras i befintlig vall. 

o Utformningen mot Bifrostgatan behöver utformas på ett tilltalande sätt som innebär en 

transparens mot gatan som bidrar till att det upplevs tryggt och säkert för fotgängare 

och cyklister att röra sig längs med gatan. Gestaltningen ut mot gata blir viktig och får 

inte upplevas som en lång sluten fasad. 

o Hänsyn måste tas till befintliga ledningar under mark för att undvika problem vid 

underhållsarbete.  

 

 
Parkering i vallen öster om Bifrostgata, förslag på utformat med två våningar (Atkins Global). 
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En kombination av alternativen kan bli aktuell i slutändan för att få till den bästa helhetslösningen ur 

ekonomiska, trygghets och gestaltningsmässiga skäl för 251 parkeringsplatser i enlighet med 

framtagen trafikutredning (Norconsult, 2018-06-21).  

 

Avgiftsbelagd gatuparkering 

I december 2017 antog tekniska nämnden en reglering gällande avgiftsbelagd parkering på gatumark, 

där kommunen äger marken. Det nu antagna förslaget innebär att parkering på bostadsgator 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. 

Regleringen av gatumarksparkeringen kommer att införas successivt med start i de områden i Mölndal 

som ingått i parkeringsutredningen. Därefter ska en utvärdering göras innan parkeringsregleringen 

införs i övriga delar av kommunen. Grunden är att gatumarksparkering ska vara avgiftsbelagd i hela 

kommunen. 

Tanken är att i det första området införs regleringen under våren 2018 och i de övriga områden från 

utredningen införs det inom de närmaste två åren. Inför införandet ska betalfunktion, skyltning och 

andra praktiska detaljer ordnas. Exakta datum och praktisk information kommer inför att regleringen 

börjar gälla i respektive område. 

 

Parkeringsregleringen gäller områdena Solängen, Krokslätt, Kvarnbyn, området runt 

Fässbergshemmet, Toltorpsskolan, Sjukhusområdet, Kryssgatan, Kvarnbyn, Kungsbackavägen, 

Stallbacken och Kvarnbyvallen. 

 

Parkering för rörelsehindrade 

Parkering för rörelsehindrade avses ske på allmän plats med närhet till entrépunkter till bostadshusen 

där intentionen är att parkering i möjligaste mån ska vara reserverad för dessa platser.  

Den valda lösningen innebär att det inte avsätts överdimensionerade markområden till 

parkeringsplatser vilket ökar möjligheten till samutnyttjande för alla boende och gäster. En låg mängd 

markparkeringsytor är positivt för trafiksäkerheten och trivseln då gårdar och trottoarer istället kan 

hållas helt fria från biltrafik.  

 

Cykelparkeringar 

Cykelparkeringsplatser kan inte samutnyttjas på samma sätt som bilparkeringar och antalet 

cykelparkeringar för Stadsdelen Pedagogen Park bedöms enligt framtagen trafikutredning (Norconsult, 

2018-06-21) bli 2988 parkeringsplatser. Utifrån markanvändning som Staden respektive Aspelin 

Ramm planerar ska Staden planera för 1367 cykelparkeringsplatser och Aspelin Ramm planera för 

1621 cykelparkeringsplatser. Cykelparkeringarna ska placeras närmare målpunkten än vad en 

bilparkerings ska göra enligt Stadens parkeringspolicy. 

 

Gestaltning och utformning av gaturum 

Stadsdelen Pedagogen Parks gatutyper kan delas in i tre övergripande kategorier; stadsgatan, 

tvärstråken och det inre stråket. Karaktärer samt funktionerna för gatutyperna redovisas nedan: 

 

Bifrostgatan (Stadsgatan) 

Framkomligheten på Bifrostgatan får inte försämras då gatan har funktionen som sekundärled dit trafik 



 

45 
 

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. Genom att möjliggöra för lokaler i bottenvåningarna på den västra sidan av 

Bifrostgatan och genom att placera entréer till nya bostadskvarter mot gatan förväntas andelen 

människor i rörelse längs gatan att öka markant. Flertalet övergångsställen föreslås över Bifrostgatan 

för att skapa säkra och trygga övergångar för fotgängare och cyklister. Nya övergångar bidrar även till 

att stärka kopplingen mellan närliggande områden och minska den barriäreffekt som gatan har idag. 

 

En ny cirkulationsplats föreslås i korsningen Bifrostgatan – Frejagatan för att skapa ett bättre 

trafikflöde mot norr samtidigt som kollektivtrafikens framkomlighet förstärks och prioriteras genom 

ett busskörfält genom cirkulationen likt längre norrut där Bifrostgatan korsar Toltorpsgatan. Längs 

Bifrostgatan kommer ett nytt hållplastläge att etableras. I plankartan benämns Bifrostgatan som GATA3 

– Stadsgata. 

 
Sektionen redovisar Bifrostgatans föreslagna innehåll och utseende som stadsgata.   
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Inre stråket (Gångfartsgatan) 

Tvärs igenom planområdet, från Lantbruksgatan i norr till Frölundagatan i söder, föreslås ett 

gångfartsområde utformas mellan bostadskvarteren i Stadsdelen Pedagogen Park. På gångfartsområdet 

är det fotgängare och cyklister som är prioriterade och där bilar kör med låga hastigheter, cirka 5-7 

km/h. Gatan kommer vara oregelbunden i sin bredd för att skapa en varierande men samtidigt trygg 

gatumiljö för de som rör sig på stråket. Längs det Inre stråket kommer flertalet växtbäddar att placeras 

ut som dels bidrar till förbättrad dagvattenhantering men som även skapar grönska längs stråket samt 

hinder för bilar att köra i för höga hastigheter. Stråket kommer även innehålla flera sittmöjligheter, 

andra typer av planteringar och mindre platsbildningar. Gångfartsområdet kommer omgärdas av 

bostadskvarteren men även den centralt placerade Matparken. Där det Inre stråket korsar torget ändras 

karaktären något då det förmodas bli fler trafikrörelser i och med angöringen till livsmedelsbutiken 

och de verksamheter som ligger vid torget, men hastigheterna för bil är fortsatt låga då fotgängare och 

cyklister även här har företräde. I plankartan benämns det inre stråket som GATA2 – Gångfartsgata. 

 

 
Utsnitt över det inre stråkets föreslagna gestaltning och utformning (Landskapsgruppen). 

 

Vänster: Detaljerad bild med föreslagen gestaltning/utformning av del av det inre stråket (Landskapsgruppen). 

Höger: Visionsbild för det inre stråket med angränsande bebyggelse samt parkmiljö (Nyréns Arkitektkontor). 
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Tvärstråken 

Trafik kommer till viss del ledas in från Bifrostgatan in i området via tvärstråken. Tvärstråken kommer 

utformas med en något smalare sektion, mellan 11 och 14 meter, och innehålla körbanor, 

kantstensparkering, gång- och cykelbana samt möjlighet för planteringsytor. I huvudsak kommer 

tvärstråken användas för bilar med målpunkter längs gatan och inte som genomfartsgator. Genom 

strategiska placeringar av parkeringsanläggningar och dess infarter förväntas andelen korsande trafik 

över det inre stråket därmed minimeras. I plankartan benämns tvärstråken som GATA1 – Gång, cykel 

och fordonstrafik.   

 

 
Förslag på utformning av smalare respektive bredare tvärstråk. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Stubbåkersgatan 

Stubbåkersgatan föreslås få separata enkelriktade cykelfält på vardera sida av gatan. Befintlig gång- 

och cykelbana vid allén föreslås framöver att endast bli en gångbana. Ett mindre antal angöringsgator 

föreslås på den östra sidan av Stubbåkersgatan in mot Stadsdelen Pedagogen Park för att koppla an till 

tvärstråken och till parkeringsgaraget i kvarter 9. 

Prästgårdsgatan 

För Prästgårdsgatan föreslås det inte genomföras några större åtgärder då trafiken inte väntas öka längs 

gatan. Däremot kommer korsningspunkten mot Frölundagatan ses över för att skapa en säkrare 

passage för cyklister och fotgängare men även ett bättre trafikflöde för bilister.  
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Parker och friytor  

Parker 

Planförslaget möjliggör för tre parkområden av olika storlek och karaktär. 

I den södra delen, vid entrén till byggnaden Pedagogen Park, skapas en 

mindre parkmiljö kallat Skulpturparken. Angränsande bostadshus inom 

kvarter 1-3 kommer få utblickar mot parken samtidigt som en tydligare 

entré mot byggnaden Pedagogen Park skapas. Parken föreslås bli cirka 

2300 m
2
 stor. 

 

Centralt i området intill Stubbåkersgatan, mellan kvarter 9 och föreslagen 

förskoletomt, föreslås Matparken att placeras. Parken bör med sitt 

strategiska läge innehålla flera funktioner som lekplats, odlingslotter med 

mera för att tilltala en större mängd människor. Att erbjuda flera olika 

miljöer och aktiviteter som tilltalar olika åldrar är positivt i parken vilket 

ger även goda förutsättningar för att parken kommer att användas under 

större delen av dygnet. Matparken bör öppnas upp mot väster, och tydligt 

genom siktlinjer koppla ann till grönområdena i väster. Parken föreslås 

bli cirka 7000 m
2
 stor. 

 

Mellan befintlig bostadsbebyggelse i Solängen, ny bebyggelse öster om 

Bifrostgatan samt området öster om Bifrostgatan föreslås ett långsmalt 

parkstråk att utvecklas mellan Frölundagatan och Frejagatan. Parken har stor potential och möjlighet 

att innehålla flertalet olika funktioner samtidigt som det bidrar till att området mellan ny och befintlig 

bebyggelse avgränsas men samtidigt säkerställer allmän passage i nord-sydlig riktning.   

 

Rekreation och lekplatser 

Att möjliggöra för rekreationsytor och samlingsplatser är en viktig del för utvecklingen av området. 

Planområdets storlek innebär stora möjligheter till att skapa olika typer av rekreation och mötesplatser 

i exempelvis föreslagna parker, längs det inre stråket och vid mindre platsbildningar. Framförallt har 

viktiga korsningar och knutpunkter i området potential att etablera mindre gröna mötesplatser och 

oaser. Torget har en viktig funktion och betydelse i Stadsdelen Pedagogen Park och en kvalitativ grön 

mötesplats behövs här, där parkering och hårda ytor dominerar. Likaså övergången mellan det inre 

stråket till Lantbruksgatan för att koppla ann till befintlig bebyggelse och stråk norrut.   

 

Lekplatser bör placeras på platser med hög trygghet, säkerhet och där trafikstörningar är låga. 

Placering av dessa bör analyseras tidigt i syfte att säkerhetsställa goda miljöer för barnen. Utrymme 

för lekplatser föreslås därför att skapas i och intill föreslagna parkmiljöer. Befintlig skolgård och den 

nya förskolegården ska vara tillgängliga för allmänheten under helger och kvällstid när ordinarie 

verksamhet är stängd.  

 

Torgbildningar 

Öster om befintlig byggnad Pedagogen Park kommer en torgbildning att skapas. Torget föreslås 

innehålla ytor för uteserveringar, planteringar, sittgrupper och parkering. Med flertalet verksamheter 

som kontor, livsmedelsbutik och caféer med mera kombinerat med bostäder ovanpå livsmedelsbutiken 

och i angränsande kvarter kommer det vara människor i rörelse över torget under dygnets alla timmar.  

 

Den centralt placerade torgytan ska även fungera som en entré- och angöringsplats i anslutning till den 

befintliga Pedagogen Park-byggnaden. Grönskan blir ett viktigt rumsbildande element och definierar 

olika ytor för parkering, angöring och vistelse. Centralt beläget i området är entrén in till Pedagogen, 

med en tydligt gestaltat markbehandling likt en matta. En utveckling av torget skapas genom en 

sammanlänkning och en utvidgning av trappan i ”gattet” som fungerar som mötesplats idag. I 

anslutning till torget planeras en livsmedelsbutik som med sin frekvens av besökare kan bli den 

Skulpturparken 

Matparken 

Parkstråket 
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kommersiella motorn inom området. I anslutning till dagligvarubutiken föreslås övrig service som till 

exempel bageri, restaurang, florist, frisörer med mera etableras.  

 

Vid utvecklingen av torget är det viktigt att säkerhetsställa torgets användning och tillgänglighet för 

framförallt fotgängare och cyklister. 

 

 
Visionsbild över torgbildningen sett från det inre stråket med byggnaden Pedagogen Park till höger. 

 

Vid den södra entrén till området, framför kvarter 4, föreslås ytterligare en torgbildning att skapas. 

Torget blir viktig som entré in till området från söder. Närheten till kollektivtrafiken gör den också till 

en samlingspunkt för kommunikation, både vad gäller busstrafik och exempelvis cykeluthyrning. En 

platsbildning möjliggörs även i områdets norra del, intill kvarter 18, som blir entrén till området från 

norr. 

 
En större sammanhängande torgyta föreslås längs Bifrostgatan som binder samman kvarter 4 och 5. Flertalet lokaler får 
sina entréer mot Bifrostgatan/Frölundagatan som kommer bidra till ett ökat flöde av människor i området (Wingårdhs). 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Flertalet befintliga VA-ledningar kommer behöva flyttas för att möjliggöra för en exploatering av 

området. Nya ledningar för vatten och avlopp kommer anläggas längs nya gatusträckningar och 

föreslagen parkmark öster om Bifrostgatan och anslutas till befintliga VA-ledningar i angränsande 

gator. 

 

Exploateringen av planområdet bedöms medföra att vattenförbrukningen inom området ökar med en 

faktor 5–6. Framtida vattenförsörjning föreslås ske via två nya vattenledningar, en i norra delen av 

Pedagogen Park och en i den södra delen. Trycknivåerna i ledningsnätet i området varierar mellan 

Byggnad (6 vån) 

Byggnad (7 vån) 

Byggnad (8 vån) 

Byggnad (6 vån) 

Byggnad (6 vån) 

Byggnad (4 vån.+gård) 

Byggnad (2 vån.+gård) 
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+52–58 meter. Erforderliga trycknivåer har beräknats för bostadshus med sex och åtta våningar och 

uppgår till cirka +57 meter respektive +61–63 meter, inklusive 25 mvp i säkerhet. Detta gör att det 

erforderliga trycket ligger något under vad som finns tillgängligt i ledningsnätet. För att erhålla 

säkerheten om 25 mvp krävs således tryckstegring. 

 

Vid dimensionering av nya dagvattenanläggningar inom planområdet rekommenderas att 

dimensioneringsanvisningarna enligt Svenskt Vattens publikation P110 följs för att säkerställa ett 

robust och hållbart ledningssystem för dagvatten.  

 

Spillvatten 

Cirka häften av området kommer att ledas till en befintlig avloppsstation på Vetekornsgatan och 

övriga hälften kommer att i nuläget ledas mot en avloppsstation vid Åbyvägen/Nedanvägsgatan. En 

utredning pågår angående framtida sträckning av huvudspillvattennätet längs området. 

Dagvatten 

För att undvika större vattensamlingar så föreslås flertalet åtgärder att genomföras. Infiltrations och 

fördröjningsåtgärder föreslås ske både genom ledningssystem men även genom öppna system i parker, 

på innergårdar och längs gatorna som byggs ut. Exempel på detta är växtbäddar/regnträdgårdar, 

vegetationsklädda tak samt större sammanhängande grönytor. 

Avfall 

Två återvinningsstationer (ÅVS) finns i planområdets närhet (Lammevallsgatan och Fässbergs by) och 

någon ny ÅVS bedöms inte behövas i och med upprättat planförslag.   

Fjärrvärme/Fjärrkyla 

Ny bebyggelse kommer att möjliggöra inkoppling på befintligt fjärrvärmenät. 

El och tele 

Ett antal nya transformatorstationer kommer behöva tillskapas för att försörja den nya bebyggelsen i 

Stadsdelen Pedagogen Park med el. Tre lägen föreslås inom Stadens fastigheter och tre lägen föreslås 

inom Aspelin Ramms fastighet.  

 

Befintlig fiberstation i områdets södra del kommer att flyttas och integreras i den nya byggnationen.   

Övriga åtgärder  

Radon 

Nya byggnader ska uppföras radonsäkra. 

Risk och räddningstjänstfrågor 

Räddningsvägar för Räddningstjänsten ska uppfylla RSG:s Råd och anvisning nr 110 som bland annat 

säger att den fria vägbredden måste överstiga 3,0 meter för att räddningsfordon ska kunna passera. 

Kommer denna bredd på vägar inte uppnås utan att fordon måste passera under balkong eller liknande 

krävs en fri höjd på 4,0 meter.  

 

Då den framtida byggnadshöjden planeras uppgå till åtta våningar gör att brandposter bör 

dimensioneras för minst 20 l/s. Enligt Svenskt Vattens P83 hamnar det dimensionerande flödet 

(inklusive släckvatten) för hela området då runt ca 35 l/s. Huvudledningar för området som försörjer 

brandposter bör vara i dimension cirka 200–250 mm.  

Risk från farligt gods  

Genomförandet av planförslaget innebär inga förändringar sett till dagens situation avseende risk för 

farligt gods. 

Risk för höga  vattenstånd 

Inför granskningsskedet av detaljplanen så har en skyfallsutredning tagits fram (Skyfallsutredning för 

stadsdelen pedagogen park 2018-08-16), denna utredning har hållit en övergripande nivå med fokus på 
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att åskådliggöra storskaliga lösningar för att därigenom minska konsekvensen vid ett skyfall. Inför 

antagandet av detaljplanen har utredningen förtydligats.  

 

Föreslagen klimatanpassad höjdsättning av planområdet Stadsdelen Pedagogen Park samt förändrad 

gatusektion och profil för Bifrostgatan kommer att minska risken för översvämning av byggnader 

inom planområdet vid ett 100-årsregn.  Detta innebär att konsekvensen för översvämningsskador både 

på befintliga och planerade byggnader inom planområdet Stadsdelen Pedagogen Park kommer att 

minska. Dessutom kommer Bifrostgatans nya utformning att innebära en bättre framkomlighet av 

räddningsfordon i samband med skyfall. Den planerade byggnationen (inom Stadsdelen Pedagogen 

Park) som ligger utmed östra sidan av Bifrostgatan behöver emellertid klimatanpassas för höga 

vattennivåer i samband med skyfall.  

 

Framkomligheten till byggnader är 

säkerställd skyfallsutredningen har 

kompletterarats men möjliga 

framkomligheter för räddningsfordon, 

framkomligheten till byggnader bedöms vara 

säkerställd (nivån 0,2 m) enligt 

skyfallsutredningen och den höjdsättning 

som är framtagen se bild t.v. 

 

Staden har tagit fram nivåer på föreskrivna 

höjder för gata (allmän platsmark) och 

reglerat detta i plankartan. Staden har också 

inom ramen för förprojekteringen tagit fram 

nivåer på färdigt golv utifrån genomförd 

skyfallsutredning och höjdsättning av gator 

utifrån denna. föreslagna golvnivåerna och 

kommer att utgöra underlag till kommande 

projektering och bygglov för respektive 

kvarter inom planområdet, nivåerna redovisas 

i bilaga 1 till planbeskrivningen. Förslag på 

nivåerna för lägsta golvbjälklag varierar 

mycket inom området på grund av topografin 

och stadens bedömning är att det inte är 

lämpligt att reglera med 

detaljplanebestämmelser, noggrann 

avvägning behöver göras utifrån 

förutsättningar i respektive kvarter. Staden 

bedömer att detta kommer kunna göras i 

projekteringen eftersom staden har rådighet 

över frågan, staden äger en stor del av 

byggrätterna inom detaljplanen, staden 

kommer att markanvisa efter att planen 

vunnit laga kraft och har för avsikt att använda klimatanpassning som en grund i detta arbete. 

 

De beräknade nivåerna för lägsta golvbjälklag i kvarteren, har beräknats utifrån höjdsättningen av gata 

+ vattennivå vid skyfall + säkerhetshöjd (0,2 m) Staden bedömer vidare att undantag kommer att 

krävas för en del fall. Exempelvis:  

 

- Utmed bifrostgatan kommer det bli svårt att hantera nivån på färdigt golv och tillgänglighet. Entréer 

till verksamheter i bottenvåning utmed Bifrostgatan bedöms behöva omfattas av undantag, exempelvis 

med vattentåliga dörrar och mekaniska skydd.  

Förslag till möjliga framkomligheter för räddningsfordon inom detalj- 

planeområdet i samband med en skyfallssituation. Grönmarkerad 
sträckning uppvisar det lägsta beräknade vattendjupet. 
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- In och utfarter till möjliga parkeringsgarage inom kvarteren ska i första hans placeras i det mest 

gynnsamma läget utifrån skyfallsproblematiken. Undantag kan komma att behövas för infarter till 

vissa parkeringsgarage, exempelvis med portar med vattentät konstruktion  

 

Bedömningen är att översvämningsrisken kommer att minska i området generellt med genomförd 

höjdsättning som utgår ifrån Bifrostgatan som skyfallsled samt tillskapandet av utjämningmöjligheter 

inom detaljplaneområdet. Sammantaget så bedöms marken som lämplig för byggnation under 

förutsättning att redovisade skyfallsåtgärder genomförs. (se resonemang sidan 3. I den kompletterade 

riskutredningen). 

 

I de kompletterande beräkningarna för Pedagogen så ser man att man klarar de planeringsnivåer som 

Göteborgsstad använder (se sid 13. Skyfallsutredning, 2018-10-24)  

 

Arbete med att ta fram utformning av p- garaget och bedömningen är att man kan klimatanpassa 

byggnaden. Inför antagandet av detaljplanen har regleringen för garaget förtydligats. Planbestämmelse 

har införts beträffande vattenbeständig konstruktion, öppningar i fasad till en lägsta nivå, alternativt 

tekniska lösningar. 

 

Höjdsättning av området 

 

Utifrån skyfallsutredningen har höjdsättning tagits fram för området i den pågående förprojekteringen.  

Området Stadsdelen Pedagogen Park, som ligger i nedströmsdelen av avrinningsområdet, avleder 

avrinning från Safjällets och Änggårdsbergens naturreservat. En stor del av avrinningsområdet 

uppströms Pedagogen Park avleds således via Toltorpsdalen. 

 

Förutsättningarna för den gjorda höjdsättningen är att Stubbåkersgatan i stora drag ligger i samma 

höjdläge som gatan har idag. I norra delen av planområdet ansluter Bifrostgatan till befintlig korsning 

vid Frejagatan. Norr om denna punkt görs inga åtgärder inom ramen för detta projekt. Bifrostgatan har 

idag en relativt flack lutning nedåt mot söder. Vid cirkulationsplatsen i höjd med befintlig byggnad 

Pedagogen har dock Bifrostgatan en lågpunkt och cirkulationsplatsen ligger med en liten förhöjning. 

Prästabäcken, som ligger öppen söder om Frölundagatan och befintliga höjder i norra delen av 

planområdet har varit avgörande faktorer för att få lutningarna att fungera i området. Hänsyn har även 

tagits till befintliga bostäder öster om Bifrostgatan, som i norra delen ligger relativt lågt. Mellan 

Bifrostgatan och befintliga bostäder på östra sidan går idag ett svackdike. Diket måste finnas kvar och 

är en förutsättning för att kunna lösa omhändertagandet av ett skyfall. 

 

Bifrostgatan har utformats som en skyfallsled. Gatan har utrymme för tre körfält på hela sträckan. På 

västra sidan av gatan föreslås längsgående parkering och plantering samt gångbana närmast fasad. På 

östra sidan om Bifrostgatan ligger en förhöjd gång- och cykelbana genomgående inom hela 

planområdet. Längst i söder föreslås även här några längsgående parkeringsplatser längs Bifrostgatan. 

Gång- och cykelbanan på Bifrostgatans östra sidan ligger förhöjd i förhållande till körbanan och 

föreslås 4,55 m bred med en överbyggnad som klarar fordonstrafik. GC-banan utformas så att den vid 

ett skyfall ska kunna nyttjas av räddningstjänstens fordon. 
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Bifrostgatan har höjdsatts med en jämn 

lutning från Frejagatan i norr till 

Frölundagatan i söder. Befintlig lågpunkt 

och högpunkt vid mellersta 

cirkulationsplatsen jämnas ut. Den norra 

delen av Bifrostgatan utformas med 

traditionell bombering, det vill säga att 

gatans mittlinje ligger högre än gatans 

ytterkanter. Den södra delen av 

Bifrostgatan får ett enkelsidigt tvärfall 

som lutar mot väster. Detta för att kunna 

leda skyfallet över den södra 

cirkulationsplatsen, ner i Prästabäcken. 

Fördröjningsyta för skyfall har säkerställts 

i den så kallade Matparken öster om 

Stubbåkersgatan genom att göra delar av 

parken lägre än omgivande mark. Längs 

östra sidan av Bifrostgatan föreslås ett 

längsgående parkeringsgarage. Öster om 

garaget, mellan garaget och de befintliga 

bostäderna behålls befintligt svackdike. 

Norr om garaget tas bullervallen bort och 

ersätts med annan bullerreducerande 

lösning som kan släppa fram 

skyfallsvatten. Viss mängd vatten kan bli 

stående i svackdiket vid skyfall. När 

vattnet uppnår en viss höjd kommer det 

rinna ut på Bifrostgatan vid den mellersta 

rondellen. Höjden i detta området har 

anpassats till de befintliga bostäderna öster 

om garaget och är lägre än dessa 

byggnader. Höjdsättningen kommer 

således inte att medföra att befintliga 

byggnader får en försämrad situation efter 

exploatering. 

 

Stubbåkersgatan behåller i stora drag samma höjdsättning som befintlig gata. I anslutning till 

Matparken i planområdet kommer höjderna samt tvärfallet på gatan säkerställa att skyfallsregn rinner 

mot parken. Övriga delar av Stubbåkersgatan har en avrinning norrut mot Lantbruksgatan. 

 

Det så kallade inre stråket i planområdet (genomgående gata i nord-sydlig riktning) utformas för att 

leda skyfallsregn mot parken. Det som inte kan ledas mot parken leds genom höjdsättning mot 

Bifrostgatan.Samtliga gator inom planområdet har tvärfall som lutar från byggnaderna. 

Arkeologi  

En arkeologisk utredning genomfördes i december 2017 (Arkeologerna, 2018). Inga tidigare okända 

fornlämningar påträffades. I samband med aktuellt detaljplanearbete behövs inga ytterligare 

arkeologiska insatser eller regleringar i plankartan.  

Sättningar 

För nybyggnation rekommenderas följande 

 Grundläggning av tyngre byggnader rekommenderas ske med spetsburna pålar av betong. 

 Grundläggning av lättare byggnader/konstruktioner rekommenderas ske som för tyngre 

byggnader eller med mantelburna pålar av betong/trä i områden utan pågående sättningar. 

Illustration som visar beräknade flödesriktningar vid ett skyfall. 
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 Vid beräkning av påhängslaster på pålar ska hänsyn tas till eventuella uppfyllnader som gjorts 

och som orsakar sättningar. 

 Befintlig parkering i södra delarna består av uppfyllda massor med okända egenskaper, dock 

sannolikt schaktmassor av lera. Fyllningens tjocklek överstiger lokalt 2 m och i områden med 

fyllningar överstigande 0,5 m á 1,0 m (20 kPa) pågår sannolikt sättningar.  

 I anslutning till samt inom östra sidan av området finns större och känsligare VA-ledningar, 

vilka behöver beaktas vid placering av byggnader samt utförande av pålning och schakt. 

Vibrationer 

För att undvika risk för vibrationer för befintliga och nya bostäder är 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 en förutsättning under byggskedet som efter att Stadsdelen Pedagogen Park är 

utbyggt. 

 
Omgivningspåverkan 
Riskanalys avseende vibrationer 

Före byggstart av stadsdelen Pedagogen Park ska en riskanalys 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. 
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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. 

 

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. 
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Beskrivning av planbestämmelser 
 
Nedan beskrivs syftet med flertalet av de egenskapsbestämmelser som finns i plankartan:    

 

hållplats1 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att ett nytt hållplatsläge för 

buss etableras på Bifrostgatan för att öka tillgängligheten och möjligheten att 

använda kollektivtrafik i området. Ett nytt hållplatsläge gynnar såväl nya som 

befintliga bostäder samt verksamheter. Hållplatsen kan med fördel utformas i 

form av en busskur som fungerar som väderskydd. 

 

plantering1-2 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att planteringar skapas längs 

samtliga gator inom planområdet som bidrar till infiltration för dagvatten men 

även av getsaltningsmässiga skäl. Planteringarna kan exempelvis utformas 

som växtbäddar, buskar och träd.  

 

parkering1 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att kantparkering anordnas 

längs Bifrostgatan. Parkeringarna föreslås bli korttidsparkeringar och fyller 

främst funktionen för besökare till verksamheterna eller någon av bostäderna. 

 

c-plats1 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att en cirkulationsplats byggs 

ut i korsningen Bifrostgatan – Frejagatan för att skapa bättre trafikflöden i 

området. 

 

vändplan1 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att befintliga vändplatser 

bevaras på Prästgårdsgatan och Stubbåkersgatan då det inte är önskvärt att 

koppla samman dessa gator då risken för onödig genomfartstrafik ökar. 

 

hinder1 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att gupp eller liknande inte 

anordnas på Bifrostgatan då detta skulle öka risken för vibrationer för 

angränsande bebyggelse. 

 

entré 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att minst tre entréer för 

fotgängare skapas från parkeringsanläggningen ut mot Bifrostgatan. 

 

allé  

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att befintlig trädallé bevaras 

samt att beviljad dispens krävs av Länsstyrelsen före flytt/fällning av träd i 

allén. 

  

skydd Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att ett bullerskydd anordnas i 

den mån det behövs för att förbättra ljudmiljön mot bostadsbebyggelsen i 

kvarter 20. Det är samtidigt viktigt att en öppning finns mellan Frölundagatan 

och parkområdet för att öka tillgängligheten till parken. 

 

e1-e21 

 

Största tillåtna bruttoarea (BTA) för bostäder inom hela användningsområdet, 

oavsett om en egenskapsgräns finns som bryter av användningsområdet. 

Utöver maximalt angiven exploatering får teknikutrymmen, vind, källare, 

garage och balkonger uppföras.  

 

I ett antal kvarter tillåts även centrumändamål till en begränsad storlek att 

uppföras. Dessa föreslås placeras mot Bifrostgatan i synnerhet för att stärka 

karaktären av stadsgata då fler människor förväntas röra sig i längs gatan.   
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e22 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att ett växthus per 

bostadskvarter uppförs. Växthuset bidrar till möjlighet för egna odlingar 

samtidigt som möjligheten för möten mellan människorna i kvarteret ökar. 

En reglering gällande storlek för övriga komplementbyggnader är nödvändig 

för att säkerställa ett en begränsad del av bostadsgården bebyggs och att mer 

ytor istället lämnas för de boende. Då bostadskvarteren är olika stora och för 

att komplementbyggnadernas storlek ska vara i relation till bostadsytans 

storlek inom användningsområdet har en reglering att högst 15 % av 

bostadsgårdens yta får bebyggas med komplementbyggander, dock max 150 

kvm, införts till granskningsskedet. Taken ska uppföras som 

vegetationsklädda tak för att förbättra infiltrationen av dagvatten men även för 

att skapa visuellt trevligare utblickar för de som bor i kvarteret från våning två 

och uppåt. 

  

p1 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa byggnadernas placering i 

gatuliv till Bifrostgatan och på så sätt skapar ett mer stadsmässigt gaturum. 

 

p2 

 

Syftet med planbestämmelsen är att placera miljöhusen mot det Inre stråket 

då det underlättar logistiken för renhållningen samtidigt som ”onödiga” stopp 

och trafikrörelser inte skapas längs tvärstråken och Bifrostgatan. 

 

f1 

 

Syftet med planbestämmelsen är att placeringen av entréer ska bidra till att 

aktivera gaturummet, samt att byggnader placeras i förhållande till gatans 

höjd på ett sådant sätt att entrén från gatan är tillgänglig. 

 

f2 

 

Syftet med planbestämmelsen är att placeringen av entréer mot Bifrostgatan 

från kvarter 5 ska bidra till att aktivera gaturummet samtidigt som 

planbestämmelsen motverkar att en sluten fasad skapas mot Bifrostgatan. 

  

f3 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att en lägre bebyggelse mot 

Stubbåkersgatan och delar av det inre stråket uppförs samtidigt som det 

säkerställs att olika bostadsformer skapas inom stadsdelen, i detta fall småhus. 

Attefallsåtgärder bedöms inte vara lämpligt dels pga tomternas ringa storlek 

och förbjuds därmed inom f3-markerat område. 

 

f4 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att skärmtak, burspråk och 

balkonger inte skjuter ut lägre än 3,5 meter över allmän plats.  

 

En reglering sker även gällande hur mycket balkonger, burspråk och skärmtak 

får skjuta ut från fasad för att skapa enhetlighet mellan kvarteren. 

 

f5 

 

Vind får inte inredas. Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att 

endast tre våningar uppförs som bostadsändamål för att skapa en mer 

småskalig flerbostadshus bebyggelse. 

 

f6 Entré ska placeras mot angränsande gata. Syftet med planbestämmelsen är 

att säkerställa bostadsentrén mot gatumark och inte innergården. På så sätt 

skapas mer rörelse av människor ut mot stråken. 

 

f7 Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att första våningsplanet mot 
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gatan dras in cirka fem meter för att skapa bättre siktlinjer och därmed en mer 

trafiksäker korsning för bil-, cykel och fotgängare som svänger in från 

Bifrostgatan. Pelare får uppföras.  

 

f8 Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa befintliga teknikutrymmen 

som finns på byggnadens tak idag. 

 

f9 Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa befintliga skärmtak som finns 

på ljusgårdarna idag samt att möjliggöra för flera skärmtak vid behov. 

 

f10 Syftet med planbestämmelsen är att placeringen av entréer mot Bifrostgatan 

och torgbildningen från kvarter 4 ska bidra till att aktivera gaturummet 

samtidigt som planbestämmelsen motverkar att en sluten fasad skapas mot 

Bifrostgatan och torgbildningen. 

 

f11 Femte våningen ska vara indragen minst två meter från Bifrostgatan.  

Syftet med planbestämmelsen är att en eventuell femte våning ska uppföras 

med platt tak samt vara indragen minst två meter mot Bifrostgatan då det 

minskar risken för insyn till befintliga småhus i öster. 

 

f12 Översta våningen ska vara indragen minst tre meter.  

Syftet med planbestämmelsen är att den indragna översta våningen, som 

uppförs med platt tak, minskar risken för insyn till befintliga småhus i öster. 

 

 Högsta höjd mellan ovansida bjälklag på första bostadsvåning och 

medelmarknivå vid byggnaden för angränsande gator får inte vara mer än 1,3 

meter. 

 

Syftet med planbestämmelsen är att undvika att höga slutna sockelvåningar 

uppförs mot stråk och gator. Regleringen innebär att kontakten mellan gata 

och byggnad stärks och stråken upplevs på så vis tryggare att röra sig längs 

med då fler ögon möjliggörs motstråken/gatorna. 

 

 Bostadsvåningar som vetter mot Bifrostgatan ska uppföras sammanbyggda 

längs hela gatan och ha en utformning med vertikal indelning. 

 

Syftet med planbestämmelsen är sammanbyggda byggnader mot Bifrostgatan 

skapar bättre ljudnivåer på innergårdarna då trafikbuller inte smiter in i 

öppningar mellan husen. Genom att skapa en vertikal indelning 

(fasadmaterial, färgsättning etc.) skapas även en mer spännande bebyggelse 

och intressantare gaturum då byggnaderna skiftar i utseende. 

  

 Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa ny bebyggelses höjder. Istället 

för att reglera antal våningar har en högsta nockhöjd införts i plankartan som 

reglerar den högsta punkten på huset ovan nuvarande marknivå. Inom detta 

spann ska trapphus, skorstenar med mera inrymmas.  

 

+42 
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 Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att garaget öster om Bifrostgatan 

inte byggs högre än vad som redovisats i illustrationsplanen och 

solljusstudien. Högsta nockhöjd är 5.5 meter ovan angivna plushöjder för 

GATA3 

n1 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa lokaliseringen av 

parkeringsplatser och samtidigt begränsa parkeringsantalet intill 

torgbildningen samt entréparken till Pedagogen Park. 

 

n2 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa lokaliseringen av 

parkeringsplatser samt att plantering som träd, buskar och växtbäddar blir ett 

inslag i den samlade parkeringsytan. Planteringarna ger effekt både gällande 

dagvattenhanteringen men även rent visuellt för att skapa trevliga vistelseytor. 

 

n3 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att innergårdarna blir fyllda 

med vegetation/grönska för att förbättra infiltrationen av dagvattnet och 

samtidigt trivsamma för de som bor och vistas på gården. Det är av stor vikt 

att de gröna ytorna som skapas gestaltas väl och bidrar till en effektiv 

dagvattenhantering. 

 

n4 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att marken inte hårdgörs utan 

istället består av vegetation som kan bidra till en effektiv dagvattenhantering 

samtidigt som det skapar mer trivsamma vistelsemiljöer. Eventuella 

gångbanor kan med fördel bestå av exempelvis grus. 

 

n5 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att befintliga björkar bevaras 

och inte får fällas. 

 

+0,0 Syftet är att reglera markens höjd över angivet 0 plan på strategiska platser 

inom planområdet. För att säkerställa skyfallshantering. 

utfartsförbud 

 

Från föreslagen parkeringsanläggning på den östra sidan av Bifrostgatan 

införs ett utfartsförbud längsmed hela parkeringsanläggningens långsida för 

att inte påverka trafikflödet samt trafiksäkerheten på Bifrostgatan. Infart till 

parkeringsanläggningen föreslås istället ske från befintlig cirkulationsplats 

och utfart med högersväng längre norrut på Bifrostgatan, se Situationsplanen. 

 

b1 Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att ett parkeringsgarage får 

byggas under prickad mark inom kvarter 4. 

 

b2 Syftet med bestämmelsen är att klimatsäkra denna men vattenbeständig 

konstruktion och till lägst 50 cm ovan angivna +höjder för GATA3. Undantag 

får ges för entréer, infarter, och andra öppningar om erforderliga skydd mot 

översvämning genom teknisk åtgärder utförs.    

m1 Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att friskluftsventiler placeras 

mot bostadsgården i öster och bort från Bifrostgatan då framtagen 

Luftmiljöutredning visar att den rekommenderade mängden NO2 överskrids 

för del av kvarter 20.  

 

 Riktvärden för vibrationer i bostadsrum får inte överskrida 0,4 mm/s vägd 

RMS.  

 

Planbestämmelsen innebär att riktvärdena för vibrationer uppfyller gällande 

 

5,5 
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krav för nybyggnation av bostäder. 

 

 Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska 

uppfyllas inom hela planområdet. 

 

u1 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att befintliga ledningar under 

mark kan ligga kvar i befintligt läge och att ny bebyggelse inte placeras 

ovanpå dessa. 

 

g1 

 

Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra för en 

gemensamhetsanläggning för flera angränsande fastigheter att nyttja och 

samordna område för parkering. 

 

 

Konsekvenser 

Miljökonsekvenser  

Miljömål 
Mölndals Stad har tagit fram 20 lokala mål som ska genomsyra kommunens arbete och vara 

genomförda till 2022. De som direkt berör detaljplanen är följande: 

 

- Nr 1. Utsläppen av växthusgaser i Mölndal ska uppgå till högst 2,9 ton CO2- 

ekvivalenter/invånare och år.  

Detaljplanen möjliggör för ökat resande med cykel och kollektivtrafik, vilket är 

positivt för miljömålet. 

- Nr 2. Halten kvävedioxid (NO2) vid bostäder, skolor och förskolor ska i Mölndal inte 

överskrida 60 μg/m
3
 luft fler än 175 timmar per år eller 20 μg/m

3
 luft som årsmedelvärde. 

Detaljplanen möjliggör för ökat resande med cykel och kollektivtrafik, vilket är 

positivt för miljömålet. 

- Nr 3. Halten partiklar (PM10) vid bostäder, skolor och förskolor i Mölndal ska inte överskrida 

15 μg/m
3
 luft som årsmedelvärde eller 30 μg/m

3 
luft som dygnsmedelvärde.  

Detaljplanen möjliggör för ökat resande med cykel och kollektivtrafik, vilket är 

positivt för miljömålet.  

- Nr 4. Förekomsten av farliga ämnen i barns vardag ska minimeras. 

I och med detaljplanen saneras eventuella befintliga förorenade massor vilket ligger i 

linje med miljömålet. Vid projektering av förskola bör materialval göras utifrån 

miljömålet. 

- Nr 15. Alla invånare i Mölndal ha tillgång till minst ett grönområde inom 300 m. 

Detaljplanen möjliggör för närhet till grönområden för boende (men även för 

besökare och verksamma i området) enligt miljömålet med tre nya parker. I 

planområdets närhet finns även redan idag stora sammanhängande grönområden i 

väster (uppgången till Änggårdsbergen). 

- Nr. 16. Det ska finnas bostadsnära odlingar i flera tätbebyggda områden i Mölndal. 

För varje bostadskvarter föreslås det att ett växthus uppföras som bidrar till 
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odlingsmöjligheter. Odling kan även ske på bostadsgårdarna samt i planområdets tre 

parkområden. 

- Nr 18. Ingen ska bo i flerbostadshus med radonhalter över 200 Bq/m
3
 luft som årsmedelvärde. 

Vid normalradonmark ska byggnader utföras radonskyddade enligt Boverkets 

anvisningar, vilket gör att miljömålet uppfylls. 

- Nr 19. Andelen personresor som utförs med cykel vara minst 12 % och med kollektivtrafik 

minst 25 %. 

Detaljplanen möjliggör för åtgärder som t.ex. förbättrad kollektivtrafik samt nya 

gång- och cykelbanor som främjar ett ökat resande med hållbara transportmedel, 

vilket är positivt för miljömålet. 
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Träd 

Upprättat planförslag innebär att flertalet träd som pekas ut i framtagen trädinventering och 

ekosystemtjänstanalys (EnviroPlanning, 2018-04-03) hamnar i konflikt med föreslagen bebyggelse 

och infrastruktur som gator och ledningar. De träd som har biotopskydd är befintliga alléer samt en 

rödlistad skogsalm i planområdets östra del. Benämningen ”Övriga träd” är träd som inte omfattas av 

biotopskydd eller klassas som skyddsvärda men som har ett värde för ekosystemet. Nedan följer 

kortfattade ställningstaganden över utredda träd av nuvarande markägare Aspelin Ramm och Mölndals 

stad. 

 

 

Ekosystemtjänster 

I planförslaget finns en ambition att främja det gröna och flera typer av ekosystemtjänster och 

kompensationsåtgärder för träd som avses att fällas föreslås. Bland annat ställs det krav i detaljplanen 

på gröna innergårdar, gatustråk med regnträdgårdar och trädplanteringar, gröna tak och parkmiljöer. 

Planarbetet bör fortsatt genomsyras av tankar kring ekosystemtjänster och grönytor som tar tillvara det 

befintliga värdena i områdets vegetation. Det bör även genomföras en översyn gällande vilka 

befintliga träd som kan sparas inom bostadsgårdar, i parker, längs gatustråk och i kantzoner.  

 

För att stärka de ekosystemtjänster som minskar bör möjligheter att uppnå mångfunktionella ytor 

tänkas igenom. Genom att skapa ytor som är estetiskt tilltalande, skuggar, bidrar till sociala 

mötesplatser, rekreation och vila och som samtidigt stödjer livsmiljöer och bevarar biologisk mångfald 

är mycket vunnet.  

Odlingsmöjligheterna som föreslås finnas inom bostadsgårdarna är en ekosystemtjänst som tillkommer 

och som även medför förstärkning av andra ekosystemtjänster som sociala interaktioner, rekreation 

och biologisk mångfald. Andra förslag på kompensationsåtgärder som lyfts fram i framtagen utredning 

(EnviroPlanning, 2018-04-03) är bland annat: 

 

 Gröna fasader 

 Större andel gröna tak, även med mer ängsliknande ytor 

 Gröna barriärer längs med trafikerade vägar är åtgärder som går att göra inom planområdet för 

bullerdämpande åtgärder.  

 Spara medelålders träd i området eller flytta träd som måste avverkas inom området.  

Lindar längs Bifrostgatan 
Stor andel av lindarna kommer tas bort. Ett 
fåtal träd kan eventuellt sparas då de är 
placerade i kommande bostadsgårdar. En 
översyn kommer göras över vilka träd som är 
värda att flytta till annan plats inom 
planområdet. 
 
Allé vid Stubbåkersgatan (a-b i kartan) 
Allén som är biotopskyddad består av ca 80 
träd. Avsikten är att bevara allén bortsett 
från 5-7 träd som behöver tas bort/flyttas 
pga nya angöringsgator till området. 
Fastighetsägaren kommer ansöka om 
dispens till Länsstyrelsen. 
 

Skogsek 
Hamnar i konflikt med ny bebyggelse och 
behöver därför tas bort. 

Avenbok 
Avsikten är att spara de tre avenbokarna då 
marken enligt planförslaget inte ska 
bebyggas. 

Allé vid kvarter 4-5 (c-d i kartan) 
Allén benämnd D behöver med stor 
sannolikhet tas bort. Träden i allé C ligger 
nära föreslagen bebyggelse och riskerar att 
skadas vid framtida schaktarbeten men 
avses att bevaras om möjligt. 
Fastighetsägaren kommer ansöka om 
dispens till Länsstyrelsen. 

Skogsekar 
Träden hamnar i konflikt med föreslagen 
bebyggelse och behöver därför tas bort. En 
del av träden förerslås att flyttas till andra 
ställen inom planområdet, exempelvis till 
nya parkområden. 

Skogsalm 
Kommer med stor sannolikhet i konflikt med 
nya ledningsdragningar och behöver därför 
tas bort. 
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 Gräsytor kan med fördel lämnas oklippta så att de får chans att blomma vilket gynnar insekters 

födosök samt stärker pollinering och fröspridning. 

 Plantera blommande och bärande buskar och träd som gynnar insekter och fåglar. Även 

plantera träd med frukter som gynnar både människor och djur.  

 Sätt upp fågelholkar, fladdermusholkar, anordna bihotell och små faunadepåer.  

 Se till att grönstrukturen i planområdet har ledstrukturer som underlättar spridning; träd och 

buskar i rader eller grupper som har kontakt med varandra och inga barriärer emellan. 

 

Påverkan på luft 
En fördjupad utredning, ”Spridningsberäkningar för halter av kvävedioxid (no₂) och partiklar (pm10), 

pedagogen park” (COWI, 2018-05-18) har tagits fram efter samrådsskedet. Resultat visar att MKN 

klaras för årsmedelvärdet av NO₂ i alla scenarier, men miljökvalitetsmålet överskrids längs 

Bifrostgatan i inflyttningsscenariot år 2021. För 98-percentilen av dygnsmedelvärdet av NO₂ 

överskrids eller tangeras MKN i inflyttningsscenariot mitt på gatan på några ställen längs Bifrostgatan, 

och tangeras längs Bifrostgatan i scenariot för år 2025 worst case, men klaras i övriga scenarion. MKN 

överskrids inte för 98-percentilen av timmedelvärdet av NO₂ i något av scenarierna, däremot 

överskrids nivån för miljökvalitetsmålet längs Bifrostgatan i alla scenarier. 

 

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 

byggas ut i etapper. 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. 

 

 
98-percentil (μg/m³) av dygnsmedelvärdet av NO₂ för inflyttningsscenariot år 2021, 2025 och 2025 worst case. 
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För PM10 ses halter över gränsen för miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet i hela beräkningsområdet 

i alla scenarier på grund av höga urbana bakgrundshalter av PM10. För 90-percentilen av 

dygnsmedelvärdet av PM10 klaras MKN i alla scenarier, men nivån för miljökvalitetsmålet tangeras 

på Bifrostgatan i utbyggnadsscenariona för alla scenarieår. 

 

   
90-percentil (μg/m³) av dygnsmedelvärdet av PM10 för inflyttningsscenariot år 2021, 2025 och 2025 worst case 
 

Länsstyrelsen angav i sitt samrådsyttrande att de inte anser att det är acceptabelt med bostäder i lägen 

där MKN överskrids vid eller nära fasader. I de beräkningar som COWI (2018-05-18) gjort, 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.  

 

I länsstyrelsens granskningsyttrande så efterfrågades en samlad bedömning av luftkvalitetssituationen 

baserad på de planerade bostäderna, balkongerna, vistelseytorna och GC-banorna närmast 

Bifrostgatan. Länsstyrelsen anser att kommunen tydligare behöver bedöma och göra avvägningar 

mellan planens utformning och möjligheterna att skapa en god luftmiljö. Både Länsstyrelsen och 

Miljönämnden i Mölndal framförde, i respektive samrådsyttrande, att åtgärder behövde vidtas för att 

förbättra luftkvaliteten i det planerade täta gaturummet. En framförd lösning är att undersöka 

förbättringspotentialen i att flytta husen något längre från gatan. Även en väl planerad etapputbyggnad 

av området kan påverka luftmiljön på ett positivt sätt.  

 
Inför antagandet så har luftmiljöutredningen förtydligats med utgångspunkt i den tänkta 

etapputbyggnaden av området (se bilaga A i Luftmiljöutredningen). 

 
För bostäderna längs Bifrostgatan bedöms att MKN klaras utanför husen i både scenario 2021 och 

2025 worst case, vilket är de scenarion som är svårast att klara. yDå en GC-bana är ca 3-4 meter bred 

ut från husens fasad har halter inom 4 meter från fasaderna kontrollerats längs de delar av Bifrostgatan 

med högst halter, och MKN klaras med marginal (<55 μg/m³ för dygnspercentilerna och <80 μg/m³ för 
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timpercentilen) på GC-banorna i både scenariot med etappvis utbyggnad år 2021 och år 2025 worst 

case. Vad gäller vistelseytor så är halterna på innergårdar, parker och grönområden inom planområdet 

under nivån för miljökvalitetsmålen. Nya beräkningar har gjorts för år 2021, med den utbyggnad som 

planeras finnas redan då. Eftersom den norra delen av planområdet intill Bifrostgatan inte 

kommer att bebyggas förrän senare, så kommer det inte att finnas något stängt gaturum med 

påföljande höga halter år 2021. 

 

I de nya beräkningarna för år 2021 med etappvis utbyggnad ses inga överskridanden av MKN längs 

Bifrostgatan, men MKN tangeras på några ställen mitt på vägen i södra delen av området för 98-

percentilen av dygnsmedelvärdet. Även timnormen klaras längs Bifrostgatan, med halter på som högst 

drygt 80 μg/m³ mitt i vägbanan på Bifrostgatan. I området för GC-banor finns marginal till MKN för 

både dygns- och timmedelvärde. För 2025 worst case är haltnivåerna liknande de i scenariot för år 

2021. Dock är 2025 worst case ett konservativt scenario i och med att emissionsfaktorer 

för år 2023 använts tillsammans med trafikmängder för år 2025, samt att samma urbana 

bakgrundshalter använts som för nuläget. MKN för 98-percentilen av dygnsmedelvärdet tangeras 

längs Bifrostgatan men endast mitt på vägen. De högsta halterna i södra delen av planområdet ses på 

samma ställe som i scenariot år 2021. Även längs norra delen av Bifrostgatan tangeras MKN mitt på 

vägen. För timnormen klaras MKN längs Bifrostgatan, med halter på som högst drygt 80 μg/m³ () mitt 

i vägbanan på Bifrostgatan. I området för GC-banor finns marginal till MKN för både dygns- och 

timmedelvärde. 

 

Sammanfattningsvis ses högre halter längs Bifrostgatan trots lägre emissioner i de framtida 

scenarierna, vilket beror på förtätningen av området vilket ger ett mer stängt gaturum. Dock visar 

utredningen att med en välplanerad etappvis utbyggnad så som föreslås klaras MKN i alla scenarier, 

och i 2025-scenariet med emissionsfaktorer för år 2025 finns ytterligare marginal till MKN som då 

inte ens tangeras. Halterna sjunker ännu mer till år 2030. Om man dessutom skulle ta i beaktande att 

bakgrundshalterna av NO₂ förmodligen kommer fortsätta sjunka i framtiden, så skulle de framtida 

halterna bli ytterligare lägre. Denna effekt kan troligtvis ses redan år 2025, baserat på nedåtgående 

trend för kväveoxidutsläpp samt urbana bakgrundshalter som setts de sista åren. 

 

Påverkan på vatten 

Stora ån är den första klassade vattenförekomsten med en måttlig ekologisk status och en kemisk 

status som ej uppnår god enligt bedömning gjord för förvaltningscykel 2 (2010-2016). Utslagsgivande 

för ekologisk status är fiskens status (fiskebeståndet är påverkat), påverkan av näringsämnen 

(övergödning) och hydromorfologi (stora delar av den naturliga strandzonen har försvunnit). Kemisk 

status är ej god då halten kvicksilver bedöms överskrida miljökvalitetsnorm samt att polybromerade 

difenyletrar (PBDE) bedöms överskrida nytt Europeiskt gränsvärde i alla svenska ytvattenförekomster. 

Den kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen är ej klassad då ingen av de ingående 

kemiska ämnena har bedömts som God status eller Uppnår ej god status efter 2010-05-01. 

Miljökvalitetsnorm (MKN) för Stora ån är God ekologisk status 2027 och God kemisk ytvattenstatus 

med mindre stränga krav för PBDE och kvicksilver (beslutad 2017-02-23). Skälet till att kraven är 

mindre stränga för ovan nämnda ämnen är för att problemen är bedömt av sådan karaktär att det i 

dagsläget är tekniskt omöjligt att uppnå gränsvärden för god kemisk ytvattenstatus. 

Buller 
Befintliga bostäder 

Samtliga befintliga bostäder beräknas ha ljudnivåer under gällande riktvärden i nuläget. Efter utbyggd 

detaljplan år 2025 beräknas samtliga befintliga bostäder få ekvivalenta ljudnivåer under gällande 

riktvärde om vallen i nordöst utmed Bifrostgatan höjs till två meter relativt vägen. 

 

Nya planerade bostäder 

Bostäder som planeras närmast Bifrostgatan och Frölundagatan beräknas få ljudnivåer över gällande 

riktvärde (60 dBA). Riktvärdet för bostäder om högst 35 m2 (65 dBA) klaras för samtliga bostäder. 

Lägenheter (större än 35 m2) som beräknas få ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA måste få tillgång 
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till en ljuddämpad sida. Flertalet av bostäderna som beräknas få ljudnivåer över riktvärdet beräknas 

också kunna få tillgång till ljuddämpad sida (om lägenheterna planeras med en ur bullersynpunkt bra 

planlösning). Uteplatser som planeras på gårdar emellan husen beräknas få ljudnivåer under gällande 

riktvärde. Uteplatser med ljudnivåer över gällande riktvärde kan fungera som komplement till en 

uteplats med ljudnivå under gällande riktvärde. Fasader inklusive fönster utformas med hänsyn till 

ljudnivåkraven i Boverkets byggregler (BBR). 

 

Skola och förskola 

Ljudnivåer på den planerade förskolans vistelse ytor beräknas bli låga. De ekvivalenta ljudnivåerna 

beräknas bli under 45 dBA för stora delar av gården och under 50 dBA på i princip hela skolgården. 

Skolgården beräknas därmed få en god ljudmiljö. Fasader inklusive fönster utformas med hänsyn till 

ljudnivåkraven i Boverkets byggregler (BBR). 

 

Verksamhetslokaler 

Fasader inklusive fönster utformas med hänsyn till ljudnivåkraven i Boverkets byggregler (BBR). 

 

Åtgärdsförslag 

Bullerdämpande åtgärder kommer genomföras för att skapa så bra ljudmiljöer som möjligt för nya och 

befintliga bostäder. Förslag på åtgärder som kan genomföras är bland annat att bevara delar av 

befintlig bullervall, uppföra slussar vid nya gång- och cykelbanor (likt slussen vid befintlig gång- och 

cykelbana vid befintlig cirkulationsplats), uppföra ett bullerplank eller en annan typ av bullerskydd 

som släpper genom ljus (exempelvis plexi eller plast).  

 

Kartorna på följande sidor redovisar bullersituationen (ekvivalent- och maximal ljudnivå) för nya och 

befintliga bostäder efter utbyggd detaljplan, år 2025.  
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Bullerkartorna redovisar ekvivalent 
bullernivå år 2025 då området kan vara 
fullt utbyggt. Kartorna redovisar 
parkeringsläggningen öster om 
Bifrostgatan i ett plan men ett alternativ 
med två våningar har också studerats, se 
bilagd Trafiktekniskt PM (Norconsult, 2018-
06-21), där bullervärdena blir ännu lägre. 
Observera att kartorna inte är skalenliga. 
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Bullerkartorna redovisar maximal bullernivå 
år 2025 då området kan vara fullt utbyggt. 
Kartorna redovisar parkeringsläggningen 
öster om Bifrostgatan i ett plan men ett 
alternativ med två våningar har också 
studerats, se bilagd Trafiktekniskt PM 
(Norconsult, 2018-06-21), där bullervärdena 
blir ännu lägre. Observera att kartorna inte 
är skalenliga. 
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Sociala konsekvenser 

En social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har tagits fram som underlag till detaljplanen.  

 

Slutsatsen är att Stadsdelen Pedagogen Park har potential att sammanbygga flera olika 

omkringliggande stadsdelar och koppla samman dessa. Struktur och utformning har anpassats efter 

gröna miljöer, trafikstörningar och kopplingar mot omkringliggande områden. Planförslaget föreslår 

en helhet som stämmer överrens med områdets identitet, och tillför närområdena både service och 

rekreation. Kvartersstrukturerna möjliggör för goda miljöer på gårdar och gatorna runt omkring.  

Det inre stråket har potential för ett tryggt och inbjudande stråk med liv och rörelse. Det krävs dock en 

del arbete med gestaltning och utformning av funktioner för att gaturummet ska gynna gående och 

cyklister, men också barn och t.ex. äldre med rörelsesvårigheter. 

 

Planförslaget ökar tillgången till hållbara trafikslag, samt uppmuntrar till hållbara färdmedel till viss 

del. Dock kan bilen bli dominerande i området (utan större åtgärder), framförallt på de utpekade 

mötesplatserna där flöden av människor önskas. Torget och det inre stråket bör ses över 

gestaltningsmässigt i syfte att, både under byggnadstiden och efter, gynna gång- och cyklister i 

området.  

 

I fortsatt arbete bör det fokuseras på trygga övergångar (t.ex. över Bifrostgatan, mellan inre stråket och 

Lantbruksgatan), men framförallt att få till kvalitativa och trygga mötesplatser i planområdet.  

 

Nedan listas en sammaställning av konsekvenserna av planförslaget. 

Helheten 

Förslagets blandade bebyggelse anpassar sig både till villabebyggelsen i väster samt de högre 

flerbostadshusen i norr. Tillskottet på ca 1100 bostäder är positivt för stadens bostadsförsörjning och 

följer också Översiktsplanens utpekade områden för förtätning. Stråken till och från planområdet 

stärks i förslaget, där en tydligare prioritet av gående och cyklister inom området önskas längs med det 

inre stråket och på torget. Gatusektionen för Bifrostgatan minskar och en ny hållplats tillförs vilket 

ökar tillgängligheten till kollektivtrafik. Tillförandet av gröna ytor på strategiska platser i planområdet 

stärker kopplingarna till de gröna områdena i väster. Dock är det fortsättningsvis väldigt viktigt vid 

utformning och gestaltning av dessa att fokusera på kvalitativa platser, då många olika människor 

kommer nyttja dem. 

Samspel och sammanhang 

Kopplingarna mot områdena i norr, såväl som i väster, är väldigt viktiga. Exempelvis kan husens 

gestaltning komma att påverka flödena av människor samt rörelse på platserna. Det finns goda 

förutsättningar då planförslaget möjliggjort för lokaler och verksamheter intill viktiga stråk och 

knutpunkter. Kopplingen över Bifrostgatan, som binder ihop Solängen med planområdet, kommer bli 

viktig ur en säkerhets- och trygghetssynpunkt.  

Att möjliggöra för bilen på alla gator i området, även om det är på de gåendes villkor, kommer 

påverka trygghetsaspekten för framförallt barn. Framkomlighet med bil är viktigt för de som behöver 

det, men annars är utvalda gator utan någon biltrafik att önska. Samma gäller för det inre stråket; för 

ett tryggt och säkert stråk så kommer det sättas höga krav på utformning och gestaltning när bilar kör 

här. Torget kommer riskera att bli bilorienterat med den utformning och de stora parkeringsytor som 

föreslås. Om det inte är säkert och tryggt med en prioritet av gående och cyklister, riskerar torget att 

inte bli den mötesplats och det stadsdelscentrum som visionen eftersträvar. 

Vardagsliv 

Målpunkterna att prioritera i fortsatt planarbete är kopplingarna till skolorna och kollektivtrafiknoder. 

För att skapa trygga skolvägar och gynna hållbart resande i området. Förslaget möjliggör för flera 

olika sorters service som behövs i stadsdelen. Framförallt en livsmedelsbutik, men också 

komplettering av offentlig service. För barn och äldre behövs t.ex. fritidsgård, möteslokal, 

föreningslokaler, vårdcentral, och andra funktioner inom korta avstånd. Servicen möjliggör också för 

ett ökat liv och rörelse området under olika tider på dygnet. 
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Den nya förskolan som planeras ligger fördelaktigt nära gröna områden, både Matparken och 

naturområdena i väster. Kvarteren har potential att bli kvalitativa både för barn och vuxna. Det är 

viktigt att parken och stråken runt omkring i fortsatt arbete gestaltas väl, framförallt ur barnperspektiv. 

Att skapa trygga stråk och gator utan onödig biltrafik är väldigt viktigt. 

Gröna miljöer 

De gröna miljöerna i planförslaget är fokuserade mot väster vilket gynnar kopplingen till de gröna 

kvaliteterna upp mot Valås och Fässbergsåsen. Det skapar också goda förutsättningar för trygga 

rekreationsområden för barn, skilda från trafikstörningar. Matparken bör dock öppnas upp visuellt mer 

mot väster, genom siktlinjer koppla ann till grönområdena i väster. Parken kommer ha en stor 

upptagningsradie och att erbjuda flera olika miljöer och aktiviteter för många olika åldrar i parken är 

positivt då det ger goda förutsättningar att den användas under större delen av dygnet. En utveckling 

av flera små parker och gröna rum på strategiska platser i planområdet kan lyfta stråk och platser 

ytterligare. 

Parkstråket i planområdets östa del, den som angränsar till Solängen, är viktig för att knyta ihop 

Stadsdelen Pedagogen Park med befintlig villabebyggelse. Det kan med rätt utformning och 

gestaltning ge ett tillskott av gröna kvaliteter. Skulpturparken i planområdets södra delar har en 

funktion som entré till verksamhetshuset Pedagogen Park och är den offentliga gröna platsen i denna 

del. Utan tydlig funktion eller gestaltning finns dock risken att parken inte används på grund av att 

platsen är bullerutsatt, har mycket biltrafik runt omkring etc. 

Identitet  

En tydlig koppling och övergång från Matparken in i naturområdena i väst borde eftersträvas då 

Fässbergsåsen och Valås är en viktig del av stadsdelens identitet. En av de viktigaste aspekterna av 

områdets identitet är, och kommer fortsätta att vara, huvudbyggnaden Pedagogen Park. Byggnadens 

utformning och dominans idag kommer påverka området även efter utbyggnad. Här finns det redan 

etablerade livet i området som formats kring arbetsplatser och verksamheter. Det är viktigt att denna 

rörelse av människor också tas hänsyn till under byggnadstid och efter så att planområdet 

fortsättningsvis innehåller en blandad dag- och nattbefolkning, med offentliga utrymmen för arbetande 

och boende. 

Ekonomiska konsekvenser  

Staden föreslås bli huvudman för allmän plats. Se genomförandebeskrivningen för detaljerad 

beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna. 

Övriga konsekvenser  

Dagsljus 

En reviderad solstudie har tagits fram (Semrén+Månsson, 2018-05-02) som redovisar påverkan på 

angränsande bebyggelse och ny bebyggelse med föreslagen utformning och våningshöjder inom 

Stadsdelen Pedagogen Park. Ny exploatering ger viss påverkan på solförhållanden för befintliga 

bostäder i öster, Solängen, under kvällstid under främst sommarhalvåret.  

 

De höjder som använts som indata för solstudien är den högsta tillåtna höjden ovan mark för taket i 

respektive kvarter enlighet med föreslagna detaljplan. Som exempel beräknas kvarter 13-15 att 

uppföras i fem våningar mot Bifrostgatan med en indragen översta våning mot Bifrostgatan och 

Solängen.   

 

På följande sidor visas utklipp av de tider, vår- och höstdagsjämning samt midsommarafton, som är 

studerade före (nollaternativ) och efter byggnation. 
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Vår- och höstdagjämning kl 12 före (till vänster)  och efter exploatering (till höger). 

 

   
Vår- och höstdagjämning kl 15före (till vänster)  och efter exploatering (till höger). 
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Midsommarafton kl 15 före (till vänster)  och efter exploatering (till höger). 

 

  
Midsommarafton kl 18 före (till vänster)  och efter exploatering (till höger). 
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Midsommarafton kl 19 före (till vänster)  och efter exploatering (till höger). 

 

  
Midsommarafton kl 20 före (till vänster)  och efter exploatering (till höger). 
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Avstånd mellan ny och befintlig bebyggelse 

Kartan nedan redovisar avstånden mellan nya och befintliga bostadshus. En separat 

redovisning rörande avstånd mellan föreslagen bebyggelse i kvarter 19-20 och befintliga 

bostäder i nedre delen av Kakelösagatan, där avstånden är som kortast, finns på sidan 34. 
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Genomförande 

Planbeskrivningen ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska 

åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 

detaljplanen. Genomförandefrågorna ska förtydliga detaljplanens syfte från genomförandesyn punkt, 

men har ingen rättsverkan, utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och 

planbestämmelserna. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Planarbetet beräknas ske enligt följande tidplan: 

Samråd  4:e kv. 2017  

Granskning  3:e kv. 2018  

Antagande  1:e kv 2019  

Laga kraft        1:a kv 2019 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är femton år räknat från det datum då detaljplanen vunnit laga kraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen och 

detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 

till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 

Ägoförhållande 

 Fastighet Lagfaren ägare 

 Växthuset 1 Mölndals stad 

 Växthuset 2 AR Pedagogen Park AB (Aspelin Ramm) 

 Fässberg 1:53 Mölndals stad 

 Fässberg 1:75 Aspelin Ramm 

 Solängen 1:04 Mölndals stad 

 Toltorp 1:323 Mölndals stad 

 Mursleven 1 Privat 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och 

framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. Allmän plats som omfattas av 

detaljplanen redovisas nedan. 

Frölundagatan, markerad som GATA 

Bifrostgatan, markerad som GATA3 

”Inre stråket”, markerad som GATA2 

”Tvärstråk”, markerad som GATA1  

Cykelkopplingar, markerad som CYKEL 

Platsbildning i sydöst, markerad som TORG 
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”Matparken” och parkstråk öster om Bifrostgatan, markerad som PARK 

Parkeringsplats, markerad som P-PLATS 

Anläggningar inom kvartersmark 

”Skulpturparken”, markerad som kvartersmark för centrum-, kontor- och skoländamål 

Platsbildning öster om befintlig Pedagogen Park-byggnad, markerad som kvartersmark för bland annat 

centrum- och handelsändamål. 

Detaljplanen innehåller också kvartersmark för bostäder, skola/förskola, äldreboende, parkering, 

kontor, centrum ändamål och handel. 

Blivande fastighetsägare inom planområdet ansvarar för samtliga åtgärder in om kvartersmark samt 

anslutningar till allmän plats när det gäller utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. 

Exempel på anslutningar till allmän plats kan vara att parkeringsanläggningarna får erforderlig 

anslutning till allmän gata. 

Avtal 

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan kommunen och Aspelin Ramm avseende utveckling av 

Stadsdelen Pedagogen Park. Avtalet kommer att följas upp med exploateringsavtal avseende 

detaljplanens genomförande. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera marköverlåtelser, utbyggnad 

och finansiering av allmänna anläggningar, utbyggnad av kvartersmark, parkeringsbehov, 

gestaltnings- och kvalitetsprinciper, bildande av gemensamhetsanläggningar, flytt av befintliga 

ledningar, fastighetsbildning m.m. I samband med att detaljplanen antas i kommunfullmäktige ska 

även exploateringsavtalen godkännas av kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning av exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll 

I exploateringsavtalet avses regleras att kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats samt 

utbyggnad av va-anläggningar. Aspelin Ramm kommer finansiera de delar av utbyggnaden som kan 

hänföras till deras andel av exploateringen genom erläggande av exploateringsbidrag. 

 

Vidare kommer avtalet reglera att all mark som i detaljplanen avsatts som allmän platsmark med 

kommunalt huvudmannaskap och som ägs av Aspelin Ramm vid tidpunkten för detaljplanens 

antagande ska överlåtas till kommunen utan ersättning. 

 

Kvartersmark utmed gränsen mellan Växthuset 1 och 2 samt ut mot Bifrostgatan och Frölundagatan 

som ingår i kvarter 2, 8, 9 och 10 och som ägs av kommunen kommer genom exploateringsavtalet 

överlåtas till Aspelin Ramm. 

 

Aspelin Ramm och kommunen kommer gemensamt ansöka om fastighetsbildning rörande 

kvartersmark utmed gränsen mellan Växthuset 1 och 2 och ut mot Bifrostgatan och Frölundagatan 

samt den mark som avsatts som allmän platsmark (beskrivna i de två styckena närmast ovan). Aspelin 

Ramm står för kostnaderna för fastighetsbildning som kan hänföras till kvartersmarken beskriven 

ovan. Staden och Aspelin Ramm står gemensamt för kostnaderna för fastighetsbildning som kan 

hänföras till allmän platsmark.  

 

Övrig fastighetsbildning hanteras av respektive fastighetsägare. 

 
Övriga avtal 

Staden har för avsikt att markanvisa kvartersmarken i den norra delen av detaljplaneområdet. Separata 

markanvisningsavtal kommer tecknas med respektive tänkt byggherre. 

 
Markåtkomst 

Mark som i detaljplanen avsatts som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap och som ägs 

av Aspelin Ramm vid tidpunkten för detaljplanens antagande ska överlåtas till kommunen utan 
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ersättning. Områdena är markerade med blått i kartan nedan. 
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Kvartersmark utmed gränsen mellan Växthuset 1 och 2 samt ut mot Bifrostgatan och Frölundagatan 

som ingår i kvarter 2, 8, 9 och 10 och som ägs av kommunen ska överlåtas till Aspelin Ramm. 

Områdena är markerade med rött i kartan på föregående sida. 

 

Del av fastigheten Fässberg 1:54 berörs av inlösen allmän plats och kommer att kontaktas i det 

fortsatta arbetet. Berört område omfattas idag av en befintlig vändplats och är ca 560 kvm stort, se 

område markerat med grönt i kartan på föregående sida. 

 

Fastigheten Mursleven 1 berörs dels av inlösen allmän plats men också av utökning av kvartersmark, 

se områden markerade med orange respektive lila i kartan på föregående sida. Ett separat avtal med 

ägaren till Mursleven 1 kommer att upprättas.  

 

Alla marköverlåtelser mellan Aspelin Ramm och Staden regleras i kommande exploateringsavtal och 

ska följa marknadsmässiga principer. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ansökan om fastighetsbildning samt inrättande av gemensamhetsanläggningar, servitut och 

ledningsrätt för respektive berörd fastighet ska vara inlämnad till lantmäterimyndigheten innan 

bygglov beviljas för den föreslagna bebyggelsen. 

Fastighetsbildning 

Rådande fastighetsindelning kommer successivt att anpassas till planerad utbyggnad i huvudsak 

genom avstyckningar och fastighetsregleringar. 

Genom tredimensionell fastighetsbildning kan separata tredimensionella fastigheter och utrymmen 

bildas inom kvartersmarken och allmän platsmarken för de olika ändamålen. För dessa fastigheter 

behöver nödvändiga rättigheter säkerställas genom bildande av gemensamhetsanläggningar och/eller 

servitut för exempelvis infarter, stomme, teknisk försörjning och utrymningsvägar m.m. 

För att den tredimensionella fastighetsbildningen ska kunna genomföras måste fastigheterna, i 

gränserna, uppfylla gällande brandsäkerhetskrav, varför placering av brandväggar måste beaktas i 

samband med projekteringen av byggnaderna. Vidare bör separata el-, va- och ventilationslösningar 

installeras för att underlätta den framtida förvaltningen. 

Gemensamhetsanläggningar 

En gemensamhetsanläggning för parkeringsytorna på platsbildningen öster om befintlig Pedagog-

byggnad ska inrättas. Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas genom delägarförvaltning eller 

genom bildande av en samfällighetsförening. Om separata tredimensionella fastigheter eller utrymmen 

bildas kan gemensamhetsanläggningar behöva bildas. 

Ledningsrätt, servitut och nyttjanderätt 

Nya allmänna ledningar på kvartersmark ska säkerställas, utan ersättning, med ledningsrätt. Vid 

omläggning av ledningar ska eventuell befintlig ledningsrätt flyttas till ledningens nya läge. 

 

Nya transformatorstationer med tillhörande ledningar kan säkerställas med ledningsrätt, servitut eller 

nyttjanderätt. Upplåtelsen ska ske utan ersättning om inget annat följer av Stadens generella avtal med 

Mölndal Energi AB. Vissa områden skulle också kunna styckas av och överlåtas till ledningsägaren. 

Respektive ledningsägare ansvarar för och bekostar att säkerställa sina anläggningar med ledningsrätt, 

nyttjanderätt eller servitut. 

 

Övriga ledningar, nätsationer mm till förmån för övriga berörda ledningsägare kan säkerställas, utan 

ersättning, med ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. Respektive ledningsägare ansvarar för och 

bekostar att säkerställa sina anläggningar med nyttjanderätt eller servitut. 

 

Om separata tredimensionella fastigheter eller utrymmen bildas kan servitut för att säkerställa 

nödvändiga rättigheter behövas. 

 

Rätten att uppföra, bibehålla och förnya balkonger, skärmtak, entrédörrar och burspråk inom allmän 
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plats i enlighet med plankartans bestämmelser ska säkerställas med servitut. 

 

Respektive fastighetsägare ansvarar för att erforderliga avtal tecknas med befintliga ledningsägare 

inom planområdet. 

Inom planområdet finns ett antal inskrivna rättigheter. I det fortsatta planarbetet kommer utredas vilka 

rättigheter som fortfarande är aktuella och vilka som kan upphävas i samband med övrig 

fastighetsbildning inom området. 

 

Detaljplaneförslaget omfattar numera även del av fastigheten Mursleven 1. För fastigheten gäller 

fastighetsindelande bestämmelser, registrerade som tomtindelning 1958-04-21, akt 1481 K-3948. 

Dessa bestämmelser kommer som en följd av den nya detaljplanen upphöra att gälla inom det nya 

planområdet. 

 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Aspelin Ramm och kommunen ska gemensamt ansöka om fastighetsbildning rörande kvartersmark 

utmed gränsen mellan Växthuset 1 och 2 och ut mot Bifrostgatan samt den mark som avsatts som 

allmän platsmark eller där övriga kommunala anläggningar (ex. ledningar) berörs. Övrig 

fastighetsbildning hanteras av respektive fastighetsägare. Kostnader för fastighetsbildningen som 

krävs för att genomföra detaljplanen hanteras i kommande exploateringsavtal mellan kommunen och 

Aspelin Ramm. 
 

Tekniska frågor 

Allmän plats 

Åtgärder inom allmän plats (gator, torg, gång- och cykel samt parker) kommer att projekteras och 

iordningställas av kommunen. De olika gatutyperna beskrivs mer ingående på sidan 44-47 i denna 

handling. Torg och parker beskrivs på sidan 48-49. 

 

Åtaganden vad gäller kostnader och utförande kommer att regleras i kommande exploateringsavtal 

mellan kommunen och Aspelin Ramm 

Kvartersmark 

Inom planeområdet planeras för ca 1100 nya lägenheter. Upplåtelseformen kommer vara både 

hyresrätter och bostadsrätter med ett möjligt inslag av äganderätter i områdets norra del.  

 

Blivande fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom respektive kvarter.  

 

I planområdets nordvästra del möjliggörs för en förskola med 6 avdelningar vilket bedöms täcka det 

behov som exploateringen genererar. 

 

I planområdets nordöstra del planeras för ett äldreboende i 5-6 våningar med totalt ca 80 lägenheter. 

 

I planområdets södra del planeras för ett nytt kontorskvarter om 12 950 kvm bta. I den mellersta delen 

av planområdet planeras för en livsmedelsbutik. 

 

Ny bebyggelse beskrivs mer ingående på sidorna 25-35  i denna handling. Bland annat beskrivs vissa 

planbestämmelser samt bebyggelsens gestaltning mot de olika gatutyperna. 

 

För att kunna bygga ut de nya bebyggelsekvarteren i planområdet kommer vissa ledningar behöva 

flyttas eller justeras. Respektive fastighetsägare ansvarar för att överenskommelser träffas med berörda 

ledningsägare om t ex kostnad för flytt. 

 
Parkering 

En parkeringsutredning för detaljplanen har tagits fram. Parkeringsbehovet för föreslagen utbyggnad 
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har beräknats till ca 1400 platser (inklusive besök) beräknat utifrån ett medeltal för zon 2 i Mölndals 

stads parkeringspolicy. Parkeringspolicyn medger reducering av parkeringstalen genom bland annat 

samutnyttjande och närhet till konkurrenskraftig kollektivtrafik. Med reducering kan behovet 

begränsas till ca 950 platser. Detaljplanen medger utbyggnad av ca 950 platser fördelade på 4-6 

gemensamma parkeringsgarage. Besöksparkering hanteras främst som markparkering utmed gränder 

och Bifrostgatan. Se vidare den till detaljplanen hörande utredningen ”Trafiktekniskt PM” 

(Norconsult, 2018-06-21). 

 

För den norra delen av området, som ägs av Mölndals stad, planeras i dagsläget för flera olika lägen 

för parkeringsgarage. Under föreslagen förskolegård, på Bifrostgatans östra sida eller under kvarter i 

planområdets norra del. 

 

För den södra delen av området, som ägs av Aspelin Ramm, planeras för parkeringsgarage i kvarter 4, 

5 och 9. 

 

För att kunna hålla ett så lågt parkeringstal måste blivande fastighetsägare i området lägga resurser på 

kompletterande mobilitetslösningar i området vilket kommer regleras i kommande exploateringsavtal. 

 

För att kunna hantera parkeringen i Stadsdelen Pedagogen Park kommer det vara nödvändigt att en 

aktör har ett samlat ansvar för att styra parkeringen optimalt, t ex via tidsbegränsningar, avgifter, 

tilldelning av parkeringskort, övervakning etc. Även frågan om drift och ägande behöver lösas i det 

fortsatta arbetet. Det samlade ansvaret för driften kan eventuellt tas av Mölndals Parkering AB. 

 

Parkeringsbehovet för cykel har beräknats till ca 3 000 platser för boende, sysselsatta och besökare. 

Principen är att besöksparkering till största del förläggs på allmän plats eller kvartersmark med allmän 

karaktär (torgytan intill livsmedelsbutiken) och parkering för boende och sysselsatta förläggs 

väderskyddade på kvartersmark. 

Vatten och avlopp samt dagvatten 

Vatten och avlopp kommer att byggas ut inom planområdet av kommunen. Eventuell flytt av 

befintliga ledningar för att möjliggöra den nya bebyggelsen ska bekostas av respektive fastighetsägare. 

 

En VA-anslutningsavgift kommer att debiteras för utnyttjad byggrätt enligt, vid debiteringstillfället 

gällande, VA-taxa. 

El- och teleledningar samt optokablar 
El-, tele- och optokablar finns utbyggt i angränsande områden så väl som inom området.  

Energiförsörjning  

Fjärrvärmenät finns utbyggt angränsande till området. Ny bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmenätet. 

 
Provisorier, trafikomläggningar, parkering mm under byggtiden 
Ett dokument ska tas fram för planområdet som beskriver hur alla trafikslag ska fungera under 

byggtiden. Av dokumentet ska också framgå etappindelning och tidplaner. Kommunen tillsammans 

med Aspelin Ramm ansvarar för att dokumentet tas fram. 

 

Trafiken på angränsande gator och gångvägar samt till angränsande befintlig bebyggelse ska kunna 

ske på ett tillfredsställande sätt under byggtiden. Tillfälliga omledningar och inskränkningar i befintlig 

standard kan göras endast efter samråd med stadens tekniska förvaltning. 

 

Före byggstart ska en riskanalys 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 
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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. 

 

Ledningsflytt 
Längs med Bifrostgatan ligger ett ledningsstråk med vatten och avloppsledningar som är markerat med 

gul färg, från Frejagatan och cirka 320 m söderut. Det behöver flyttas ut i Bifrostgatan, längs den i 

plan nya bredare Bifrostgatans västra sida. Längs den östra sidan av Bifrostgatan är det redovisat ett 

parkeringsdäck där det idag ligger ett ledningsstråk. För att möjliggöra byggnation här behöver en 

sträcka markerad med blå färg om cirka 270 m flyttas österut 5-10 m. Ett flertal ledningar ligger idag 

också inom planområdet. De kommer att behöva flyttas och anpassas till nya gatusträckningar, se karta 

nedan.  
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Buller 

En bullerutredning är gjord för planerad och befintlig bebyggelse. Utredningen beskrivs under 

”Konsekvenser” på sidan 61-63. 

 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har gjorts för planområdet och redovisas under ”Förutsättningar” i denna 

handling. Under ”Övriga åtgärder” på sidan 51 redovisas ett antal rekommendationer för 

nybyggnationens grundläggning.  

 

Markföroreningar 

En översiktlig miljöteknisk undersökning är gjord för planområdet. Markföroreningar bedöms inte 

vara begränsande för den planerade användningen. 

 

Luftmiljö 

En luftmiljöutredning (COWI, 2018-05-18) har gjorts för planerad bebyggelse som sammanfattas på 

sidan 59-60 i denna planbeskrivning.  

 
Dagvatten 

En vatten-, spill- och dagvattenutredning är gjord för planområdet. Planförslaget föreslår bland annat 

en öppen dagvattenhantering i form av tre större parkområden, krav på gröna innergårdar som 

möjliggör för infiltration, vegetationsklädda tak samt ytor för biofilter/regnträdgårdar på allmän 

platsmark.  

 
Gestaltning 

Anläggningar och byggnader inom allmän platsmark och kvartersmark ska hålla hög kvalitet. 

Gestaltnings- och kvalitetsprinciper samt referensobjekt redovisas på sidorna 25-35 samt 44-49 i 

denna handling. 

Ekonomiska frågor 

Ett antagande av detaljplanen innebär för kommunen en rättighet men också en skyldighet att lösa 

sådana fastigheter som ingår i allmän plats. Vidare kan ställas krav på att allmän plats iordningställs av 

kommunen inom genomförandetiden. 

Utgifter för staden 

Kommunen erhåller en utgift för utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom och 

angränsande till planområdet. Kommunen erhåller en utgift för anläggandet av allmänna va-ledningar 

inom och utanför planområdet i samband med iordningställandet av allmän plats. Kommunen erhåller 

en utgift för flytt av ledningar inom kvartersmark som ägs av kommunen. 

Inkomster för staden 

Kommunen erhåller en försäljningsintäkt för marken inom den norra delen av planområdet samt öster 

om Bifrostgatan, kvarter 11-20 samt delar av kvarter 9 och 10. Vidare erhåller kommunen ett 

exploateringsbidrag för kvartersmarken till följd av detaljplaneprojektet. Dessutom ska erforderliga 

avgifter/kostnader så som plan- och bygglovsavgift erläggas av kommande fastighetsägare. 

Bygglovsavgift erläggs vid respektive bygglov. Erläggande av planavgift regleras i kommande 

exploaterings- och markanvisningsavtal. 

Planekonomi och finansiering 

Utgifterna för de kommunaltekniska anläggningarna inom allmän plats inom och utanför planområdet 

hanteras i avtal mellan kommunen och Aspelin Ramm. 

 

Aspelin Ramm kommer finansiera de delar av utbyggnaden som kan hänföras till deras andel av 

exploateringen genom erläggande av exploateringsbidrag. 

 

Framtida driftskostnader 

Kommunen får en ökning av den årlig driftkostnaden för skötsel och underhåll av nya gator, va-
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anläggningar, gång- och cykelvägar, torg, parkmark och förskola. 

Ekonomiska konsekvenser för Aspelin Ramm Fastigheter AB 

Aspelin Ramm svarar, genom exploateringsbidrag till kommunen, för de kostnader som uppkommer i 

samband med utbyggnaden av allmän plats inom planområdet som kan hänföras till deras andel av 

exploateringen. Vidare får Aspelin Ramm en utgift för markförvärv vid kvarter 9 och 10. 

 
Ekonomiska konsekvenser för kommande fastighetsägare 

Kommande fastighetsägare kommer belastas av utgifter som härrör till all utbyggnad inom 

kvartersmark vilket exempelvis kan innebära: 

 

 eventuell flytt av befintliga ledningar inom kvartersmark och allmän plats som föranleds av 

utbyggnad på kvartersmark 

 eventuella provisorier under byggtiden (återställande och ombyggnader) 

 anslutningar till allmän plats 

 bullerdämpande åtgärder 

 dagvattenhantering  

 utbyggnad av parkeringsanläggning eller parkeringsköp 

 utbyggnad av parkeringsinformationssystem 

 kompletterande mobilitetslösningar 

 fastighetsbildning 

 plan- och bygglovsavgift 

 anslutning va, el, tele och fjärrvärme 

 inbyggnad av transformatorstationer i byggnader 

 ev. övriga utgifter 

 

 

 

 

 

 

 
För stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

Lisa Östman                                Frida Forsman   Kristina Bodin 

planchef                                         planarkitekt                                projektledare 
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