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Sektorn för samhällsbyggnad 
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 Datum   
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS274 214 

 

Begäran om planbesked för fastighet Bråta 2:9 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Bråta 2:9. 
 
Arbetet med upprättande av planprogram bedöms kunna påbörjas 2025 och 
bedöms leda till antagen detaljplan 2030. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Sökande inkom den 28 april 2022 med begäran om planbesked. Begäran 
avser möjligheten att bebygga ett 100 hektar stort område med cirka 2000 
bostäder med tillhörande service, centrumfunktioner och sportanläggningar. 
Det föreslagna planområdet ligger öster om Mölnlycke företagspark på 
gränsen mot Partille kommun i norr och Bråtaskogens naturreservat i söder.  

Tidigare ansökan om planbesked för Bråta 2:9 avslogs av kommunstyrelsen 
den 2 maj 2017 § 128 med hänsyn till att flertalet strategiska frågor behöver 
lösas innan detaljplan kan påbörjas. Fastigheten Bråta 2:9 är redovisat som 
utvecklingsområde på lång sikt i översiktsplanen, ÖP2012. Området ingår i 
framtida utbyggnadsområden för perioden år 2027–2031 i 
bostadsförsörjningsprogrammet.  

Hålsjöområdet där även kommunens fastighet Solsten 1:19 ingår ligger 
perifert i förhållande till befintliga bostäder i Mölnlycke samt saknar 
utbyggt infrastruktur och service. Strategiska frågor som behöver utredas 
innefattar bland annat att se över nya möjliga angöringsvägar, framtida 
behov av service och infrastruktur. Vidare bör särskild hänsyn tas till 
strandskydd, höga naturvärden och den gröna kil som redovisas i 
Göteborgsregionens strukturbild. Samordning krävs med Partille kommun 
och Trafikverket. 

Förvaltningen är positiv till att fler attraktiva bostäder tillskapas i 
kommunen och bedömer att ett positivt planbesked för Bråta 2:9 kan ges 
med villkoret att kommunen tar fram ett planprogram som omfattar 
Hålsjöområdet som helhet. Ett planprogram är en förutsättning för att 
genomförbar detaljplan kan tas fram.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 september 2022  
 Bilaga 1, Plangräns 
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 Planansökan 
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 § 128 

Ärendet 
Sökande inkom den 28 april 2022 med begäran om planbesked. Ansökan 
omfattar ett 100 hektar stort område som föreslås bebyggas med cirka 2000 
bostäder med tillhörande service, centrumfunktioner och sportanläggningar. 
Det föreslagna planområdet ligger öster om Mölnlycke företagspark på 
gränsen mot Partille kommun i norr och Bråtaskogens naturreservat i söder. 
Området ligger perifert i förhållande till befintliga bostäder i Mölnlycke 
samt saknar utbyggt infrastruktur och service. 
 
Tidigare ställningstaganden och beslut 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017 § 128 att avslå ansökan om 
planbesked för Bråta 2:9 med hänsyn till att flertalet strategiska frågor 
behöver lösas innan detaljplan kan påbörjas. I beslutet framgår att 
förvaltningen ser positivt på att sökanden återkommer med en ny förfrågan 
om 5–10 år. 

Norra delen av Bråta 2:9 är redovisat som utbyggnadsområde för bostäder 
på lång sikt i översiktsplanen, ÖP2012. Väster om Bråta 2:9 ligger fastighet 
Solsten 1:19 (kommunägd), redovisat som utbyggnadsområde för bostäder 
på kort sikt i ÖP2012. Dessa områden kallas Hålsjön i översiktsplanen.  

Området är obebyggt och inte planlagt sedan tidigare. Hålsjöområdet ingår 
inte i gällande bostadsförsörjningsprogram för perioden 2022–2026 men 
ingår i framtida utbyggnadsområden för perioden 2027–2031. Hålsjön utgör 
en del av gröna kilarna i Göteborgsregionens strukturbild.  

I närområdet pågår detaljplanearbete för Mölnlycke företagspark etapp 3 i 
sydväst samt Link 40 och Fläskebo avfallsanläggning i öst.  

Natur, rekreation och klimat 
Området är rikt på naturvärden och värdefullt för friluftslivet. Enligt antagen 
naturvårdsplan återfinns alla fyra hänsynsnivåer samt naturvärdesklass 1–3 
inom fastighet Bråta 2:9. I södra delen av fastigheten ligger, Bråtaskogens 
naturreservat där ny exploatering inte får förekomma. Hela fastigheten utgör 
ett värdefullt landskap L5 (Bråtaskogen), hänsynsnivå 4. Merparten av det 
föreslagna planområdet är redovisad som hänsynsnivå 3 (höga naturvärden) 
samt klass 3. Resterande del omfattas av Lilla och Stora Hålsjön redovisad 
som hänsynsnivå 2, där exploatering bör undvikas och klass 2.  

Enligt artportalen finns ett stort antal naturvårdsarter rapporterade i området, 
samt flertalet rödlistade arter. Det finns även arter som ingår i 
artsskyddsförordning (2007:845), vilket kan medföra artskyddsprövning 
samt begränsa möjligheten till exploatering. I centrala delen av 
Hålsjöområdet finns en biotop (liten sprickdal i fasta berget) och vid Stora 
Hålsjön i norr ett sumpskogsområde. Stora och Lilla Hålsjön, Lilla 
Bråtatjärnen samt anslutande bäckarna omfattas av 
strandskyddsbestämmelserna. 
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En hektar skog i Norden lagrar genomsnitt 4 ton koldioxid per år. Det 
innebär att det föreslagna planområdet i ansökan idag lagrar cirka 400 ton 
koldioxid per år. En exploatering av området tillsammans med omgivande 
pågående planering riskerar att medföra stor negativ påverkan på djur och 
natur samt kraftigt minska kapaciteten att lagra koldioxid. 

Infrastruktur 
Avståndet mellan föreslaget planområde och ny möjlig angöringsväg är 
cirka 1 kilometer. I ÖP2012 föreslås Hålsjöområdet angöras från Nya 
Öjersjövägen. Vidare bör möjligheten att koppla samman med Mölnlycke 
centrum via Allén med en väg under eller över Väg 40 samt till Väg 548 i 
Partille kommun ses över.  

Föreslagen exploatering tillsammans med övriga utbyggnadsplaner i Möln-
lycke kan leda till kapacitetsbrist i Mölnlyckemotet och på Väg 40, till följd 
av ökad trafik. En eventuell koppling mot Link40 innebär att dalgången som 
ansluter till naturreservatet från nordost behöver korsas, vilket riskerar att 
påverka naturreservatet. Nya väganslutningar kräver samordning med 
Trafikverket. 

Området ligger utanför dagens verksamhetsområde för vatten och avlopp, 
(VA). Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt VA, vilket är en stor och 
kostsam åtgärd. Det är mer kostnadseffektiv att först bygga ut VA till 
kommunens fastighet Solsten 1:19 innan ny exploatering påbörjas inom 
fastigheten Bråta 2:9. Innan detaljplan påbörjas bör en kapacitetsutredning 
med kostnadsbedömning utföras för att fastställa eventuella behov av 
ändringar på befintligt ledningsnät för försörjning av planområdet. 
Utredningen ska bekostas av exploatören. 

Remissvar 
Trafikverket anser att riksväg 40 in mot Göteborg är hårt belastad och klarar 
inte ett stort tillskott på tillkommande fordon. Kommunen behöver redovisa 
hur området ska kollektivtrafikförsörjas effektivt för att inte anstränga 
trafiksituationen ytterligare. Trafikverket är restriktiva mot nya anslutningar 
till statlig väg. Ett eventuellt nytt trafikmot behöver utredas med 
fyrstegsprincipen, ingå i nationell plan samt kräva 100% kommunal 
medfinansiering. Det är viktigt att området och dess föreslagna 
vägförbindelse med väg 535/Partillevägen inte utgör ett störningsmoment 
för det grönstråk som löper tvärs över vägen. 

Partille kommun framför att det är nödvändigt att begränsa trafikalstringen i 
området. Föreslagen utveckling förutsätter mycket hög ambition om hållbart 
resande, vad gäller kollektivtrafik, lågt bilinnehav och lokal service. Partille 
kommun förutsätter att trafikmatningen till området i första hand sker vid 
Väg 40 och Härryda kommuns lokalvägnät. Partille kommun önskar bjudas 
in till dialog i samband med att eventuella utredningarna startas upp. 
Föreslagen koppling till Nya Öjersjövägen vid Hultet Södra närmast väster 
om Lilla Hålsjön som genomfartsgata behöver studeras och kräver 
eventuellt åtgärder för att bli lämplig. Eventuella åtgärder som behövs 
bekostas inte av Partille kommun. Föreslagna väganslutningar i nordöstlig 
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riktning in till Partille kommun saknar möjlighet att ansluta på ett rimligt 
sätt till befintligt vägnät.  

Ekonomi 
Kommunen äger marken inom angränsande fastighet i väst, Solsten 1:19. 
Om marken inom fastigheten exploateras kommer kommunen att få intäkter 
när marken säljs. 

Det är sökanden som tar samtliga ekonomiska risker för en eventuell 
detaljplan och dess genomförande. Kommunen avser i enlighet 12 kap. 9 § 
PBL ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för 
andra åtgärder som behövs för att upprätta detaljplan. Avtal kommer att 
tecknas med fastighetsägare för både program och detaljplaner. Samtliga 
krav på åtgärder som ställs på den statliga infrastrukturen i och med en 
detaljplan behöver hanteras och bekostas av exploatören. Förutsatt att 
ramavtal, programavtal, planavtal och exploateringsavtal tecknas bedöms 
planläggning enligt ansökan inte innebära några ekonomiska utgifter för 
kommunen som inte täcks av exploatörens åtaganden eller finansieras av 
exploatering av kommunens fastighet Solsten 1:19. 

Frågor att utreda 
Platsens förutsättningar medför att ett antal planfrågor behöver hanteras och 
utredas inom ett planprogram innan detaljplaner påbörjas.  
 

 Eventuellt behov av strategisk miljöbedömning till följd av områdets 
storlek och komplexitet  

 VA- kapacitetsutredning med kostnadsbedömning 
 Trafikutredning med trafikalstring, angöring och gatustruktur 
 Framtida behov av service och infrastruktur 
 Bevarande av naturvärden och gröna kilen 
 Strandskydd 
 Utbyggnadsordning/etappindelning 
 Bebyggelsestruktur 
 Samordning och dialog med Partille kommun och Trafikverket 

 
Utöver ovan redovisade frågor kan fler oförutsedda aspekter behöva utredas 
i samband med planarbetet. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen är positiv till att fler bostäder kan tillskapas i attraktiva lägen 
med närhet till Göteborg, Partille och rekreationsområden. Förvaltningen 
bedömer att ett positivt planbesked för Bråta 2:9 kan ges med förutsättning 
att kommunen tar fram ett planprogram som även omfattar fastigheterna 
Solsten 1:19 och Bråta 2:106. Ett planprogram är en förutsättning för att en 
genomförbar detaljplan kan tas fram.  

Hålsjöområdet har höga naturvärden, ligger perifert i förhållande till 
befintliga bostäder i Mölnlycke samt saknar utbyggt infrastruktur och 
service. Ansökans omfattande exploatering ställer krav på kommunal 
service, vatten och avlopp, gator, underhåll, drift med mera. 
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För att det ska finnas förutsättning att utveckla fastigheten enligt avsikten i 
ansökan behöver strategiska frågor lösas som ligger utanför det tilltänkta 
planområdet. Strategiska frågor som behöver utredas innefattar bland annat 
att se över nya möjliga angöringsvägar, framtida behov av service, vägar, 
kollektivtrafik, vatten och avlopp med mera. Vidare bör särskild hänsyn tas 
till strandskydd, naturvärden och den gröna kil som redovisas i 
Göteborgsregionens strukturbild. Eventuellt behov av utökning av 
Bråtaskogens naturreservat ska beaktas i kommande planarbete. Områdets 
behov av nya vägar och närhet och koppling till Öjersjö och Partille 
kommun gör att samordning krävs med Partille kommun och Trafikverket. 

Att direkt påbörja detaljplanearbetet bedöms inte vara lämpligt då detta 
medför stora risker att en exploatering av området blir kostsam, komplex 
och ta lång tid med en osäker utgång. Om en utbyggnad av Bråta 2:9 enligt 
planansökan sker innan Solsten 1:19 byggs ut, förutsätter det att minst en 
kilometer lång väg skulle behöva byggas. Nödvändig infrastruktur för 
exploateringen, exempelvis gator och vatten och avlopp skulle bli kostsam 
och dåligt nyttjad. Området kommer även att behöva delas upp i flera 
detaljplaner. 

I ett planprogram hanteras etappindelning för utbyggnaden. I ett tidigt skede 
bedömer förvaltningen att en eventuell första etapp av utbyggnad är lämplig 
att ske från Hålsjöområdets västra del, redovisat som utbyggnadsområde på 
kort sikt i ÖP2012. Att påbörja exploatering i denna del förväntas vara mer 
kostnadseffektiv och mer naturligt kopplat till befintlig bebyggelse. 

 

 

 

Louise Skålberg                                                 Mariana Andersson   
Samhällsbyggnadschef          Plan- och bygglovschef
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Bilaga 1, plangräns 
 

 
 

 

Bilaga 1, Plangräns 

Rödstreckad gräns visar föreslaget planprogramsområde. Området omfattar ca 200 hektar 
varav fastighet Bråta 2:9 omfattar 100 hektar av dessa. 

 

 
Översiktskarta, planområdets läge norr om Mölnlycke. 

 

Diarienummer: 2022KS274 

Upprättad 2022-09-19 

Mölndal 

Mölnlycke 
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U HARRYDA 
?'OUN 
Sektom för samhällsbyggnad 

L,RY 
Scktorr tr san .ai v: nad 

2022 -04- 28 Begäran om planbesked 

Fastiahet 
Fastighetsbeteckning (eller nägon av de ingäende i omrädet) 
Bràta 2:.9 
Fastighetens adress (eller nägon av de ingäende i omrädet) 
Se bitogad planansökan 
Fastighetsägare (företag eller fömamn och efternamn) 
Jan Edlund och Therese Kilenstam 

Sökande 
Namn (förnamn och efternamn) 
Therese Kilenstam e/o Tornstaden Projektutveckling AB 
Adress 
Wrangels Trappgata 1 
Postadress 
416 60 Göteborg 
E-postadress 
therese.kilenstam@tornstaden.se 
Företag 
Tornstaden Projektutveckling AB 
Organisationsnummer/personnummer 
Org nr: 556658-6565 
Kontaktperson (om annan än sökande) 
Therese Kilenstam alternativt Jan Edlund 
Telefon 
031 350 15 00 ,Therese Kilenstam : 0705 560 196 och Jan Edlund: 0705 560 505 
Faktureringsadress (om annan än ovan) fullmakt krävs 
Tornstaden Projektutveckling AB ID 7365566586560, Box 171, 831 22 Östersund 
Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen PuL) 

Förslaget avser (bifoga karta, projektbeskrivning, illustrationer eller annat) 

Förfrägan om planbesked för Fastigheten Bräta 2:9 med följande bilagor: 

-PM dat. 2022-04-28 
-Planansökan, 10 sidor, innehàllande illustrationsplan, intentionsplan, information om teamet bakom 
förslaget och värt pägäende hällbarhetsarbete, dat. 2022-04-28 
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Tid för beslut om planbesked 
Enligt plan- och bygglagen (20 I 0:900), PBL, 5 kap 4 § ska planbesked ges inom fyra manader, efter att komplett 
ansökan inkommit. Kommunen och sökande kan komrna överens om annan tid. 

Avgift för planbesked 
Med stöd av plan- och bygglagen (2010:.900) PBL 12 kap 8 §, kommer en avgift att tas ut enligt gällande plan 
och bygglovtaxa antagen av Komrnunfullmäktige den 12 december 2019. 

Avgift tas ut även om ans~kan avslás 

Faktura sänds separat. 

Upplysningar 
Härryda kommun tar ut en planavgift för detaljplanearbeten. Avgiftens storlek beror pá storleken pá det som 
detaljplaneläggs och pa hur mycket tid som kommunens handläggning tar. Avgiften styrs enligt gällande plan- och 
bygglovstaxa antagen av Kommunfullmäktige 12 december 2019. 

När ansökan om planbesked skickas till kommunen forväntas <let av dig som sökande att du el Ier ditt företag har 
ekonomiska möjligheter att genomföra <let som du önskar planlägga. 

Information om GDPR 
De personuppgifter som du lärnnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om 
vad detta innebär för dig hittar du pá kommunens hemsida, yyyy_harryda_segdpr 

Narnnförtydligande 
ttt?o +N 

Datum 2022-4- 28 

Narnnteckning 

Narnnförtydlig 

Datum 

Underskrift fasti 
Namnteckning 

Narnnförtydligande 
Tt€ 

Datum 
2c22 -·4-e 

Ansökan skickas till: 
Härryda kommun 
Planenheten 
435 80 Mölnlycke 

Kontakta oss gärna: 
Telefon:031-724 61 00 
E-post: plan@harryda.se 
www.harryda.se 
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AKTIEBOLAGET 

TORN STADEN 
Datum 

2022-04-28 

Kommunstyrelsen 

Härryda kommun 

435 80 Mölnlycke 

rr , ad ' 

? -04- 28 
) , +t 

Förfrägan om planbesked för Fastigheten Bräta 2:9 

Vi ansöker härmed om planbesked för att pábörja ett planarbete pâ rubricerad fastighet, i enlighet 
med gällande översiktsplan. Med fördel kan samordning ske med de intilliggande fastigheterna 
Gökskulla 3:33, Bräta 2:106, Bärhult 1:112 (Nextstep/Balder) samt den kommunägda fastigheten 
Solsten 1:19, för att sammankoppla grön- och blästruktur samt infrastruktur och därigenom ná bästa 
helhetsresultat. Kontakt har upprättats med Nextstep/Balder gällande fastigheterna som beviljats 
positivt planbesked för logistikändamäl, samt med fastighetsägaren av Bräta 2:106 som är positiv till 
en framtida utveckling. 

Vär projektidé är att skapa ett nytt attraktivt samhälle i anslutning till Mölnlycke, för att bo, arbeta 
och leva i. Med en blandning av byggnader som varierar i höjd, storlek och som medger olika 
upplätelseformer. Med unika naturvärden runt Hälsjöarna i norr samt naturreservaten i söder och 
öster, ges omrädet dess naturnära och attraktiva karaktär. Närheten till Partille kommun ser vi som 
positiv, dá detta kan bidra till en god helhet och knyta samman kommunerna. 

Omrädets geografiska placering med sin närhet till Mölnlycke, Partille och Göteborg gör läget unikt 
och mycket bra ur kommunikationshänseende. Pä mindre än 10 minuter nás dessa omkringliggande 
centralorter. Att tillskapa ett stort antal bostäder och kommunal service pà fastigheten Br~ta 2:9 
möjliggör för bra boendemiljöer i nära anslutning till den nya logistikparken i öster och for det 
tilltänka "Mölnlycke Tech Valley" i väster. Här kan man leva, bo och arbeta i nom radien av en kort 
cykeltur mellan skog och sjöar - det kallar vi ett hällbart liv! 

Vi har mängärig erfarenhet av att driva planprocesser tillsammans med olika kommuner. I de 
processer där vi fätt vara en aktiv part redan under framtagandet av detaljplanen, upplever vi en 
ökad genomförbarhet samt kortare tid mellan antagande och färdigställande. Vi presenterar gärna 
vär projektidé närmare vid ett möte, där vi även kan redogöra för vära erfarenheter och 
referensomr~den frän tidigare projekt. 

Med vänlig hälsning 

Jan Edlund 

Aktiebolaget Tornstaden 

Therese Kilenstam 

Tornstaden Projektutveckling 

Aktiebolaget Tornstaden 
Wrangels Trappgata 1, 416 60 Göteborg • Telefon +46 (0)31 350 15 00 

Bankgiro 5125-7699 • Org.nr 556509-0163 • tornstaden.se 
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ILLUSTRATION 
Partille kommun 

Ràta 
l Rudis 

0P 27012 

Hur v~ra städer och samhällen utformas är vktigt for mälet att kunna nà 
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hällbart samhälle. 10P 2012 fr 
Härtyda kommun har omrädet kring Stora och Lilla Hälsjön beskrivits som 
lämpligt utbyggnadsomr~de för bostäder med en naturskön placering i direkt 
anslutning till ell naturreservat - se illustration ovan, som är ell utsnitt ur 
markanvändningskartan i 0P 2012, där aktuellt omr~de är inringat. 

I detta nya bostadsomr~de bor man mitt i naturen. Sjar och trolsk skog ligger runt 
hela omrädet. Näromrádet erbjuder mängder av aktiviteter säsom golf, ridning, 
vandring och rekreation. 0mrädet ligger dessutom nära Mölnlycke centrum och pà 
cykelavständ frän storstaden Göteborg. 

Bostadsomrädet bestär av olika typer av boendeformer, med byggnadstyper 
som är anpassade till del kuperade landskapet. Variationen av byggnadstyper 
och boendeformer möjliggör boende genom livets olika skeden, och fokus pâ 
flerbostadshus ger en täthet som gör alt den största delen av naturen kan forbii 
orörd. 

Vägnätet anpassas till !errängen; vägarna följer höjdkurvorna i stor utsträckning. 
I hjärtat av omrädet finns skola, förskola, äldrebeoende, handel, lekplats och 
idrottsfaciliteter. Terrasserade lamellhus i 3-5väningar som klättrar längs 
det kuperade landskapet ramar in omrädet och erbjuder en vidsträckt utsikt 
ver sjöarna. Inne i omrädet bland klippor och kullar byggs även punkthus 
och stadsvillor. Bostadsutbudet kompletteras med radhus och villor, varav de 
flesta placeras i omrädets utkant med direkt närhet till naturreservatet. I direkt 
anslutning till bebyggelsen finns flera gröna omr~den där naturen har bevarats och 
fortsätter att pr~gla omrädet. 

Omradet innehaller i detta förslag omkring 200 000 km BTA. vilket ger ca 2000 -- 
bostäder, samt kommersiella ytor och samhällsfastigheter. 
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Punkthus i naturen, Siggesta. I/lustration: Vandkunsten. Flerbostadshus i naturen, Helsingfors. Hannunkani & Mäkipaja Architects. 

Sjönära boende Förskala inaturen, Iynnered. Stena Fastigheter. F/erbastadshus i naturen, Lerum. Arkitekt: Josefina Nordmark 
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Lamellhus i naturen, Stenungsund. I/lustration: Nyréns. Brf ornugglan. Nya Hovas. Torstaden. Flerbostadshus i naturen, Hestra, Boris. Arkitekt: Vandkunsten. 
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INTENTI ONSPLAN 

TRAFIK HÄLLBAR INFRASTRUKTURUTVECKLING 

0mrädets geografiska placering med sin närhet till Partille- Mölnlycke-och Göteborgscentrum gör 
läget mycket bra ur kommunikationshänseende. Pá mindre än 10 minuter n~s dessa centralorter 
och närmsta hällplats är placerad i kollektivtrafikzon A. Framtida boende i Hälsjöomrádet kommer 
dessutom fá gängavständ till ett stort utbud av service och naturomr~den. Utökas radien ett par 
kilometer blir möjligheterna ännu fler. Delsjöarna med sina naturomr~den sâväl 
som Partille golfklubb näs genom en kort cykeltur. 

Oster om aktuellt omräde löper väg 535, Landvetter-Partillev~gen. 
Vägen är i statlig ägo och sträcker sig frän Partillemotet vid E20i 
nor, till Bärhultsmotet vid väg 40 i söder. Vägen är av riksintresse 
fr kommunikation och utgör en viktig förbindelse för bäde lokala 
ach regionala transporter. Under ar 2021-2025 förbättrar Trafikverket 
trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten genom olika 
ätgärder. Oster och väster om aktuellt omräde finns idag ett befint 
ligt verksamhetsomr~de som enligt gällande oversiktsplan väntas 
att utvecklas i riktning mot Hälsjön. 

Den tillkommande vâgstukturen genom föreslaget omráde kommer 
bidra med ytterligare en koppling mellan Öjersjävägen ach väg 535. 
Den nya geno0mfarten söder om hálsj@arna minskar trycket pà dessa 
befintliga vägar, varför den tillkommande bebyggelsen inie väntas 
skapa härdare belastning pá befintligt vägnät. 

Mälpunkter pà sidra sidan Väg 40, säsom Mölnlycke centrum, n~s 
idag via äverfarter ach tunnlar i fyra lägen. I kommunens gällande 
äversiktsplan anges att möjligheterna att koppla samman föreslaget 
utbyggnadsomr~de med centrum via en vägkoppling över/under Väg 
40 till Allén ska studeras. Exempelvis har del sedan tidigare avsatts 
utrymme för ytterligare ell mot mellan Mölnlyckemotet nt. 72 ach 
Bärhultsmotet nr. 74. 

mot Mölnlycke 
Tech Valley t 

t 
t ~. 

q o.--- 
MöJLIGT 

UTB8YGGNASOMRÄOE 
5CLSTEN 15 

Mot 73, väg 40 och 
Mölnlycke centrum 

4., 
» e mot Link40 och 

väg 535 

NATIJRRESERVAT \ 

341 21 

Här kan man leva, bo och arbeta inom radien av en kort cykeltur mellan skog och sjöar 
- det kallar vi ett hällbart li! 

Föreslagen exploaterings storlek möjliggor f@r ett helhetsgrepp avseende hällbar utveckling för 
b~de ny bebyggelse och ny infrastruktur. I omrádet ser vi att det exempelvis finns goda 

möjligheter till mobilitets- ach godshubbar, vilka kan underlätta för elektrifiering av 
transporterna till/inom omrädet. Mobilitetshubbar väntas bidra till minskad biltrafik 

och främjar elektrifiering genom att fánga upp bilburna boende/bes@kare och erbjuda 
andra transportlösningar, exempelvis med kollektivtrafik, länecyklar etc. Godshubbar 

ger verksamheterna i omrädet möjlighet till samlastning av gods till omrädet, där 
olika former av last mile-läsningar ach eldrivna fardan kan bid ra till att skapa 

utsläpstria godstransporter i omrâdet. Här ser vi dessutom goda möjligheter att 
utvecklas tillsammans med Link40 och Mölnlycke Tech Vally. 

SAMMANKOPPLING AV UTVECKLINGSOMRÄDEN 

De planerade företagsparkerna Link40 och Mölnlycke Tech Valley planeras 
inhysa bostäder, kontor, teknikutveckling, centrum- ach logistikverksamheter 
och väntas tillskapa en mängd nya arbetsplatser. Foreslaget projektomräde 

blir länken mellan dessa Iva och möjliggör bostäder med fantastiska 
levnadskvaliteter sásom direkt tillgäng till naturreservaten och 

Hälsj@arna. I f@rslaget presenteras ocks platser för bland annat 
skola/förskola, äldreboende, samt kommunal- ach 

kommersiell service. 

Hälsjön har säledes mycket goda möjligheter att bli den 
länk som gor att omrädet nort om Väg 40 kan fungera pâ 

ett hällbart sätt, med korta avständ mellan bostaden, 
arbetet, skolan/förskolan, äldreboendet, 
livsmedelsbutiken etc. Här skapas alltsâ 

förutsättningar för livets alla delar ach skeden! 

] Ir:tain& an ua atek 
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I NTENTIONSPLAN 

NATUR 

Hälsjn är en värdefull grön oas, inkilad mellan de tvâ växande 
orterna Mölnlycke och Partille. Alt bevara de höga naturvärden 
som omrädet inhyser ska ses som en stor kvalite, varför dessa 
i et! senare skede bör identifieras i en naturvärdesinventering 
och i möjligaste män sparas. Avdelningama 6, 11, 14 0ch 25 i 
skogsbruksplanen visar torvmarker med mälklassen NO vilket 
avser att omrädet ska lämnas orört för att gynna naturvärdena. 
Avdelningarna 18 och 19 pekas ut som bäckraviner med natur 
v~rdsbehov. Bäckarna som rinner fr~n hälsjöarna och söderut har 
bitvis klassats med VO som avser alt 
vattenmiljön ska lämnas orörd. Samtliga ovan 
nämnda omr~den pâ fastigheten har 
beaktats i förslaget. 
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Naturreservat 

HÁLLBAR UTVECKLING 

"Hus i natur ska vara et! ledord i planeringen av den nya bebyggelsen. 
Befintliga torvtäckta vätmarker bevaras som öppna ytor och husen 
vavas med kluster av träd och befintlig bevarad naturmark. Med 
naturreservatet som närmaste granne för angränsande smähus 
bebyggelse, förläggs uteplatserna med möjlighet till rofyllda utblickar. 

• e è 
":1-$,-. ' 

» 
t 

i 
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GRÖNT STRÄK OCH VATTENDRAG 

Det gröna sträket som redovisas pâ kartan nedan binder ihop de 
tre omrädena och säkrar passager för växt- och djurliv. 
Sammanhängande korridorer fr~mjar den biologiska mängfalden 
och möjliggör för exempelvis djur och fäglar att förflytta sig 
samt födosöka över större omr~den. I anslutning till naturreser 
vatet i söder placeras skola och idrottsplats, for att tillgänglig 
göra den na resurs som en del i skol- och idrottsverksamheten. 

Vattendrag i form av stora och lilla Hälsjön, samt bäckar som 
slingrar sig genom omrädet bidrar med värdefull blästruktur. 
Hänsyn ska visas för dessa vattendrag och bebyggelsen 
anpassas efter dem. Längs med stora Hälsjön skapas 
badplatser, strandpromenad, grillplatser och 
verksamheter säsom t.ex. kajakuthyrning. Gmrádet kring sj6arna 
ska tillgängligg@ras och alla inv~nare ska med enkelhet kunna 
ta sig till sjöarna och nyttja de faciliteter som erbjuds. 
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Vär vision är att förena nytänkande och erfarenhet med starkt miljöfokus. 
Redan sedan starten av vär verksamhet har vi utvecklat och byggt 
lägenergihus med energieffektiva lösningar samt använt oss av bland annat 
bergvärme och solpaneler, för att sträva mot minsta möjliga miljöpäverkan. 

lornstaden vill bidra till att nä fN:s globala mäl f@r hällbar utveckling och arbetar därför bland annat 
för att främja hällbara och inkluderande grannskap samt utveckling för framtida generationer. Vi strävar 
mot cirkulära materialfl@den och tror pâ längsiktig innovation. Att vara en trygg. pälitlig och engagerad 
arbetsplats är ocks mycket viktigt. 

Wi fokuserar pà de omräden som vi p~verkar genom vâr verksamhet och de ätgärder som fär störst effekt, 
som till exempel energieffektivitet och materialval. Iornstadens Hällbarhetsnavigator är ett av vära 
verktyg i detta arbete. Vi kan inte gora allt, men vi kan gora n~got. 

TORNSTADENS HÂLLBARHETSNAVIGATOR 

Energi 
Energianvändning 
Energislag 
Värmeeffektbehov 

Material & beständighet 
lnbyggda material - dokumentation 
Utvärdering klimatpverkan och beständighet 

Människa 
Solstudie /Oagsljus 
Ljudmiljö 
Radon 

Vent i lat io nssta nda rd 
Fuktsäkerhet 
Termiskt klimat 
Legionella /Säkert vallen 

HALLABARA OCH INKLUDERANDE GRANNSKAP 

Med hjälp av engagemang ach kunskapsutbyten arbetar vi redan i 
ti diga skeden där vi engagerar ach involverar ass för all bid ra i stads 
planeringen. Genom längsiktighet i ägande och ett holistiskt synsätt 
kan vi viciare bidra till att jämna ut skillnader i samhället ach skapa 
hällbara. trygga och trivsamma boendemilj@er som skapar trivsel och 
tillhörighet där alla vill verka ach bo. 

UTVECKLING FÖR FRAMTIDA GENERATIONER 

Genom utbildning, samverkan ach smart planering, strävar vi efter 
all bli en del av lösningen ach skapa energieffektiva, smarta 
bostäder och levande grannskap. Vi vill minimera belastningen pà 
miljön ach klimatet genom all möjliggöra klimatsmarta 
levnadsmönster och arbetar för att skapa effektiva och resurssnäla 
materialflöden som bidrar till minskade utsläpp och f@rbättrad 
resursanvändning i vär värdekedja. 

CIRKULÄRA MATERIALFLÖDEN OCH LANGSIKTIG 
INNOVATION 

Vi arbetar for att slutna materialfl@den i verksamheten och utifrän 
tillämpningen av livscykelperspektiv i projekten vill vi bidra till äter 
användning och innovativa lsningar. Längsiktighet och 
löpande uppföljning ska par förutsättningar för smartare val ach genom 
kunskapsöverföring ach samverkan arbetar vi för at! hitta bättre ach 
smartare lösningar för människa ach miljö. 

TRYGG, PÄLITLIG OCH ENGAGERAD ARBETSPLATS 

Tornstaden arbetar aktiv! för at! stärka medarbetarna ach stärka 
kulturen. Detta grs genom en hällbar och medveten affärsutveckling 
där äterinvesteringar, längsiktighet och god ekonomi är 
grundfundament för ell stark! Tornstaden. Vi arbetar förebyggande, 
tar ansvar ach strävar efter all i alla lägen erbjuda en jämställd ach 
inkluderande milj@. Vära arbetsplatser och förhällanden ska följa vára 
värderingar. 

HÄLLBARHET KRING HÄLSJÓN 

Ett gott liv med alla faciliteter runt knuten 
Hälsjön kommer att erbjuda ett brett utbud av service för en 
fungerande vardag. lnom omrädet planeras det för arbetsplatser, 
affärer, skola/förskola, äldreboende, idrotts 
anlâggning och inte minst tillgängen till sjöar och friluftsliv. De 
korta avständen gör att cykeln blir det naturliga transportmedlet. 

Värnar om naturen 
Vi bygger hus i natur" där husen placeras utifrän 
naturens förutsättningar. 0mräden som är klassade med högt 
naturvärde lämnas i möjligaste män orörda för att främja 
biologisk mängfald och välbefinnande för alla. 

Optimalt kollektivtrafikläge 
Busslinje 512 trafikerar idag 0jersjövägen och pà 20 
minuter kan näs bäde Partille centrum och Korsvägen. Hällplat 
serna är belägna inom kollektivtrafikzon A, vilket ökar 
altraktiviteten att resa kollektivt. 

Här kan man leva, bo och areta inom radien av en kort 
cykeltur mellan skog och sjöar - det kallar vi ett hállbart liv! 
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OM TORNSTAOEN 
MED0 GÖTEBORG SOM BAS ÄR TORNSTAENKONCERNEN EN MODERN VERSION AV GAMLA 
TIERS B8YGGMÄSTARE. VI UTVECKLAR, BIGGER OCH FöRVALTAR FASTIGHETER. VÄRA 
PROJEKT GENOMFÖRS EFFEKTIVT MED KORTA BESLUTSVÄGAR OCH TYDLIGT ANSVAR 
DÄR KVALITET, LÂNGSIKTIGHET OCH PERSONLIGT ENGAGEMANG ÄR LEDORD. PRECIS 
SOM FöR GAMLA TIDERS BYGGMÁSTARE 

Tornstaden grundades som ell projektutvecklingsbolag redan 1995. Sedan 2005 
erbjuder vi hela värdekedjan; frán idé till färdiga projekt - allt under ett tak. I dag är 
lornstaden en familjeägd koncern med mycket stabila ägarförhällanden. Vära tre 
verksamhetsgrenar projektutveckling, byggnation och fastighet omsätter 
ca 2,5 miljarder. Vi är ca 160 anställda och har etablerade verksamheter i Göteborg-. 
Stockholm- samt Malmöregionen. 

I koncernen har vi láng eríarenhet av att producera bostadshus med fokus p kvalitet. 
Med bred kunskap hanterar vi förvärv av fastigheter, driver planprocesser, projekterar 
och uppför byggnader, samt i flera fall även ansvarar för fortsall förvaltning. Del 
innebär att vi har full kvalitetskontroll under hela processen. Vär byggverksamhet 
bygger majoriteten av sina projekt för externa kunder. 

Värt mál är alltid att skapa en lyckad helhet för vára kunder med fokus pà miljö, 
ekonomi och estetik. Vi bygger hus för livet. 

"Värt mäl är att skapa en lyckad helhet für 
vära kunder med fokus pá miljö, ekonomi 
ach estetik. Vi bygger hus för livet." 

Therese Kilenstam 
VD Tornstaden Projektutveckling AB 

"Vi strävar efter delaktighet ach samarbete 
genom hela byggpracessen tillsammans 
med vära kunder och samarbetspartners." 

Staffan Waldenström 
VD Byggnads AB Tornstaden 

PROJEKT 
UTVECKLING 

BYGG FASTIGHET 

"Vi äger ach förvaltar fastigheter med ett 
hállbart och effektivt fokus samt ett längsik 
tigt ägande för att skapa nöjda hyresgäster." 

Martin Petersson, Fastighetschef 
Fastighets AB Tornstaden 

1995 2005 2014 2017 2018 2022 

o o o o o - To, nsladen Projektutveckling, Bygg startar Projketutveckling & ygg startar 160 anställd2 
bildas Bygg 8 Fastighet i Stockholm fastighet startar i Malmö 2.5 Mdr omsättning 

startar i Göteborg i Stockholm 

I T e A" 3fl%¥,e' 
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VART TEAM 
ARKITEKTER [KANozi] 
Kanozi Arkitekter är ett framgängsrikt och ständigt vâxande arkitektkontor som 
grundades 2001 och som idag har 94 medarbetare. Pà vära kontor i Göteborg. Malmö och 
Stockholm arbetar arkitekter, ingenjörer och inredningsarkitekter tillsammans i skräddar 
sydda team for vära updrag. Vi tar tillvara allas kunskap och tillsammans skapar vi unik 
arkitektur som bäde berikar och berör. Vi drivs av mälet att leverera skarpa och oväntade 
lösningar som skapar längsiktiga värden, bäde for samhället och för vra kunder. 
Vär styrka är vär lyhördhet och frmäga att ge relevanta svar pâ varje uppgift utifrán 
ett helhetsperspektiv där program, teknik, kulturvärden och estetik samverkar i en 
gestaltning med höga arkitektoniska värden. Vära ledord är; längsiktighet, integritet och 
omtanke 0mn pr0jekt, helhet och miljö. 

Vi jobbar i en strukturerad designprocess som säkerställer ell bra slutresultat och som 
involverar även vâra uppdragsgivare under processens gäng. 

Kanozi arkitekter 
Johan Casselbrant 
Arkitekt SAR/MSA 
jo han. casselbrant@kan ozi .se 
0705 - 14 48 14 

Elin Flemming Linderholm 
Arkitekt SAR/MSA 
e lin. Ile mm i ng .linderholm@kan ozi. se 
0767 -85 44 28 

HL S JN ] Torstaden & Kanozi arkitekter 

PRO JEKTUTVECKLARE 
Tornstaden Projektutveckling harläng erfarenhet av att utveckla fastigheter. Vitar hand om 
helheten, det vill säga frán kip av r~mark till inflyttningsklart projekt. Med bred kunskap hanterar vi 
förvärv av fastigheter, driver planprocesser, projekterar och uppför byggnader. 

Förutom alt se möjligheter i varje projekt, utveckla och förverkliga kreativa och kostnadseffektiva 
lösningar ligger var styrka i att vi ingâr i en entreprenörsdriven och ekonomiskt stabil koncern. 
Detta innebär all vi genom ell nära sa marbete kan ta ett start ansvar och ha full kvalitetskontroll 
under hela processen frán idé till verklighet. 

Tornstaden Projektutveckling AB 
Therese Kilenstam, VD 
Caroline Damm, projektutvecklare 
Anna estergárden, planarkitekt och projektutvecklare 
Marcus Axelssson, projektutvecklare 

'' 

FORVALTARE 
Fastighets AB Tornstaden ingär ocksá ikoncenen. Fastighetsverksamheten äger och 
f@rvaltar egna fastigheter med ett hällbart och personligt fokus för att skapa nöjda hyresgäster. 
Fastigheterna innehäller bäde bostäder och kommersiella lokaler. 

ornstaden förvaltar egna fastigheter för langsiktigt ~gande. Fastighetsbeständet är koncentrerat till 
västra Sverige, med tyngdpunkt pâ Göteborg. 

Vra lokaler hyrs ut och anpassas i nära samarbete med vära hyresgäster för att skapa optimala 
förutsättningar för varje enskild verksamhet. Vid behov erbjuder vi hyresgäster hjälp med bäde 
projektering och byggnation. 

Fastighets AB Tornstaden 
Martin Petersson, fastighetschef 

'' 

TOTALENTREPRENOR 
Byggnads AB Tornstaden ingär ocks i koncenen och utför byggnation av projekt pâ 
totalentreprenad. Bolaget är en av Sveriges största bostadsbyggare med omkring 1600 enheter i 
pägäende produktion per är. Verksamhet bedrivs även i Stockholm, Uppsala och Malmö. Inom 
bolaget finns en bred kompetens genom hela byggprocesessen. 

Byggnads AB Tornstaden 
Staffan Waldenström, VD 
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PLANANSOKAN KONTAKT 

Vi vill härmed lämna vâr intresseanmälan för att pâbörja ett planarbete pá vär fastighet, del av Bräta 2.9, Härryda kommun. 

I värt förslag har vi f@rhällit ass till den fysiska platsen och vill skapa ett samhälle som delas upp i flera mindre omräden med 
varierande bebyggelse och husplacering. Omrädet söder som stora Hälsjön har unika f@rutsättningar att bli ett helt nytt samhälle 
som binder ihop Härryda- och Partille kommun med trivsam bebyggelse i direkt anslutning till omgivande naturomráden. I 
presenterad illustrationsplan ser vi att det gar att tillskapa minst 2 000 nya bostäder, inklusive skolalf@rskola, idrottsplats. 
äldreboende ach övrig samhällsservice. 

Med vár länga erfarenhet och kunskap av att utveckla, bygga och frvalta bostadskarter och samhällsfastigheter har värt team 
mycket goda frutsättningar att driva ett planarbete och slutligen ett genomförande. Vär finansiella styka är även en viktig 
garant for projektets törverkligande. 

Vi hoppas värt förslag ska kännas attraktit fr er och vi ser med förväntan fram emot att bli den aktör som, tillsammans med 
kommunen. möjliggör fr ett nytt hällbart samhälle i Härryda kommun. 

AB TORNSTADEN 
ORG NR 556509-0163 

Jan Edlund, Koncernchef AB Tornstaden 
jan.edlund@tornstaden.se 
070-556 05 05 

TORNSTADEN PROJEKTUTVECKLING AB 
ORG NR 556658-6565 

Therese Kilenstam, VD Tornstaden Projektutveckling AB 
therese. ki len stam@tornstaden.se 
070-556 01 96 

Vid fragor kontakta oss gärna. 

Med vänlig hälsning 

Jan Edlund, Koncernchef 
AB Tornstaden 

Therese Ki/ens/am, VD 
Tornstaden Projektutveckling AB 

Wrangels Trappgata 1 
416 60 Göteborg 

TORN STADEN.SE 

TORNSTADEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 128      Dnr 2016KS374

Planbesked för Bråta 2:9 (tidigare 4:1) 

 
Tornstaden projektutveckling AB har den 31 maj 2016 inkommit med en ansökan om 
planbesked för utveckling av ett bostadsområde med cirka 2 000 bostäder med en blandning 
av byggnader som varierar i höjd, storlek och upplåtelseformer inom Hålsjöområdet. Bråta 
2:9 (tidigare Bråta 4:1) ligger öster om Nya Öjersjövägen och Mölnlycke företagspark på 
gränsen mot Partille kommun.

Sektorn är positiv till en framtida utveckling av Hålsjöområdet, inom vilken fastighet Bråta 
2:9 ingår, men ett flertal strategiska frågor måste studeras och lösas i ett större perspektiv 
innan en omfattande exploatering kan planläggas genom detaljplaneläggning. Strategiska och 
andra övergripande frågor bör studeras i en fördjupad översiktsplan eller ett program, bland 
annat för att på ett klokt sätt landa i vilka investeringar utbyggnaden av en helt ny stadsdel 
kräver. Om inte de strategiska frågorna studeras skulle planläggningen och exploateringen bli 
komplex och ta lång tid med en osäker utgång. En övergripande studie bör även utreda hur en 
exploatering bör ske med hänsyn till befintligt strandskydd och den gröna kil som redovisas i 
Göteborgsregionens strukturbild. Samordning bör ske med Partille kommun. Sektorn ser 
positivt på att sökanden återkommer med en ny förfrågan om 5-10 år.

Bråta 2:9 är redovisat som utvecklingsområde på lång sikt i ÖP2012. Området ingår inte i 
gällande bostadsförsörjningsprogram för perioden 2017-2021 eller inom framtida 
utbyggnadsområde för perioden 2022-2026.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 15 mars 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Bråta 2:9 (4:1) enligt 5 kap 5 § Plan- 
och bygglagen (2010:900) PBL.

----------------------

Sida 1(1)Page 1 of 1Page 661 of 1090




