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Hållbarhetsbedömning
lokalisering och arkitektonisk gestaltning. Hållbarhetsbedömningen har avgränsats till att endast beröra de effekter som kan uppstå av den fysiska planeringen. Centralt
i en hållbarhetsbedömning är också att dessa aspekter
bedöms i sin helhet och inte aspekt för aspekt.

Bakgrund
Vad är en hållbarhetsbedömning
Hållbarhetsbedömningen beskriver i vilken utsträckning
planförslaget kan förväntas medverka till eller motverka
en hållbar utveckling. Hållbarhetsbedömningen betraktar
planens konsekvenser utifrån ett helhetsperspektiv med
redovisning av miljömässiga, sociala och ekonomiska
hållbarhetsdimensioner i ett sammanhang. Det finns inga
krav i lagstiftningen att en hållbarhetsbedömning ska
göras. Denna hållbarhetsbedömning utgår från FNs 17
globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Beskrivningen avgränsas i tid från nutid till ca år 2040
vilket är samma tidshorisont som i ÖP:n. Naturligtvis
kan konsekvenser uppkomma längre fram än så i tiden,
varför eventuella konsekvenser som riskerar uppstå på
längre sikt kommer att uppmärksammas vid behov.
Process
Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens översiktliga planering. Kommunstyrelsen är beställare och
leder arbetet med översiktsplanen. Översiktsplanen och
hållbarhetsbedömningen har utarbetats av stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av representanter från andra
berörda förvaltningar.

Syfte
Syftet med hållbarhetsbedömningen har varit att identifiera och konsekvensbedöma de delar av planen där det
föreligger en risk för att betydande ekologiskt, social och
ekonomisk påverkan kan uppstå, samt andra aspekter
som har betydande påverkan för möjligheterna till en
hållbar utveckling. Konsekvensbeskrivningen tar sin
utgångspunkt i de strategier och principer som presenteras i planförslaget, och diskuterar vilka konsekvenser
genomförandet av dessa kan få för en önskvärd framtid.
•

goda livsvillkor – det sociala perspektivet

•

god hushållning med och effektivt tillvaratagande av
mänskliga och materiella resurser - det ekonomiska
perspektivet

•

upprätthållande av ekosystemets produktionsförmåga och minskad belastning på natur och människor
– det ekologiska perspektivet.

Disposition och status
Hållbarhetsbedömningen följer i huvudsak dispositionen
av översiktsplanens planstrategier och har disponerats
utifrån miljöbalkens krav på innehåll. Hållbarhetsbedömningen ska inte antas av kommunfullmäktige utan
är ett beslutsunderlag vid antagande av översiktsplanen.
De utgör därtill ett stöd i fortsatta planeringsprocesser.
Hållbarhetsbedömningen kan betraktas som pågående
processer och dokumentet kommer att kunna uppdateras
fortlöpande under arbete med översiktsplanen.

Avgränsningar
Hållbarhetsbedömningen ska uppfylla plan- och bygglagens krav på konsekvensbedömningar samt miljöbalkens
krav på miljökonsekvensbeskrivningar. Enligt lagstiftningen, Miljöbalken 6 kap 13 §, ska en MKB avgränsas
till den mest betydelsefulla påverkan på människa och
miljö som planens genomförande kan antas medföra.
Detta innebär att denna rapport inte behandlar samtliga
konsekvenser som kan antas uppstå. Fokus har riktats till
de som antagits ha betydande och störst påverkan. Hur
de sociala och ekonomiska konsekvenserna av ÖP ska
redovisas beskrivs inte på samma sätt av PBL, utan här
kommer andra nationella, regionala och lokala mål in
som indikatorer för bedömning.
Översiktsplanen omfattar hela kommunens utveckling
som på något sätt bedöms påverkas av mark- och vattenanvändningen. Detta innefattar exempelvis lokalisering
av skolor och tillhörande nödvändig infrastruktur. Däremot påverkar t.ex. inte översiktsplanen, kvaliteten på
utbildningen i de skolor som eventuellt byggs. Kvaliteten
påverkas dock av en god och genomtänkt geografisk
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Beskrivning av alternativen
plan, energiplan m.m.. Dessa blir dock inte samordnade
med den fysiska planeringen genom en aktuell översiktsplan.

Planförslag ny översiktsplan i Mölndal
Översiktsplanens förslag innebär att fortsatt planering
främst sker med inriktning mot komplettering och
förtätning av den befintliga bebyggelsen. Planförslaget
utgår ifrån Göteborgsregionens strukturbild och stadens
fullmäktigemål om att ha en befiólkningtillväxt på 1,5
procent per år, att växa i tätorterna - inifrån och ut samt
att merparten av tillkommande bebyggelse ska ske inom
400 meter från kollektivtrafikens kvartstrafik m.m.

Planförslaget bygger på den gällande översiktsplanen,
ÖP2006. Därmed innehåller de snarlika strategier, men
med vissa skillnader. ÖP2006 har mer detaljerade strategier kring var utvecklingen ska ske medan planförslaget
fokuserar mer på hur utvecklingen ska ske, inte exakt
var. ÖP2006 har inte lika starka strategier kring byggande i kollektivtrafiknära lägen och prioritering av hållbara
färdsätt. ÖP2006 möjliggör även mer utspridning av bebyggelsen samt förtätning på jordbruksmark och till viss
bekostnad av grönområden. En av strategierna i ÖP2006
handlar också om möjligheten att omvandla fritidshusområden till permanentboende.

Planförslaget bygger på de övergripande stadsbyggnadsstrategierna:
•

Mölndal utvecklar alla kommunens fyra tätorters
centra.

•

Mölndal utvecklas möjligheten till ett gott vardagsliv.

•

Mölndal utvecklas kopplingarna till kommunens
högkvalitativa gröna miljöer.

•

Mölndal utvecklar det som vi bidrar med bäst i en
växande region.

Globala målen för hållbar utveckling

Planeringsprinciperna för respektive temaområde i planförslaget. vägleder hur staden ska uppnå dessa strategier.

En hållbarhetsbedömning syftar till att inbegripa en
större och bredare syn på konsekvenser än en traditionell
MKB enligt miljöbalken. För att beskriva ramen för en
hållbar utveckling antog FN 2015 de 17 globala målen
för hållbar utveckling och dessa har använts som ramverk för analysen i denna bedömning.

Kopplat till översiksplanen finns det flera strategiska
underdokument som tydliggöra specifika frågor. Exempel på detta är naturvårdsprogrammet och bostadsförsörjningsprogrammet. Förslaget tar också upp vilka områden
som staden kommer att göra fördjupningsarbeten för
geografiska och tematiska områden som en forsättning i
översiktsplanearbetet.

Då målen är antagna av länder som världen över vars
förutsättningar varierar kraftigt är delmålen specifikt anpassade för respektive lands unika förutsättningar. Sverige har till exempel inte utsträckta problem med extrem
fattigdom, även om många människor i Sverige lever på
otillräckliga resurser. Mer om hur Mölndal förhåller sig
till de olika målen finns att läsa i Översiktsplanen.

Att planera och skapa förutsättningar för fortsatt expansion i kommunen utan att öka belastningen på miljö och
människor är den viktigaste frågan som översiktsplanen
hanterar. Det handlar både om bostadsutbyggnad med
bostäder i attraktiva lägen som kan nås med kollektivtrafik, dels om att skapa möjligheter för nya och gamla
företag att etablera sig och expandera, med god tillgång
till arbetskraft och kommunikationer.

Vi har även andra nationella, regionala och lokala mål,
som är relevanta för den fysiska planeringen, som inkluderas i bedömningen:
Nationella: energimålen, integrationsmål, miljökvalitetsmålen, de klimatpolitiska målen, jämställdhetsmålen,
de transportpolitiska målen, de nationella kulturpolitiska
målen, nationella mål för kulturmiljöarbetet, Sveriges
friluftsmål, mål för boende och byggande och folkhälsomålen.

Nollalternativet

I hållbarhetsbedömningen kommer även miljökvalitetsnormerna att bedömas enligt gällande lagstiftning för
MKB.

Konsekvenserna ska också bedömas utifrån ett nollalternativ. I miljöbalkens 6 kapitel definieras nollalternativet för planer eller program som ”en beskrivning av
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om
planen, programmet eller ändringen inte genomförs”.

Regionala: VG 2020 – det goda livet, regionala trafikförsörjningsprogramet, målbild GMP 2035, VGRs
målbild tåg 2035

Nollalternativet i det här fallet utgår från en fortsatt
planering enligt nuvarande lagar och styrdokument. Det
inkluderar gällande översiktsplan, antagna fördjupningar
och andra antagna styrdokument, som t ex naturvårds-

Lokala: Mölndals stads kommunfullmäktiges mål inklusive Mölndals lokala miljömål och energi och klimatmål.
De lokala och regionala miljömålen utgår ifrån de natio-
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nella och bedöms därför gemensamt.

växer och mår bra.

I efterföljande steg i bedömningen inkluderades de
nationella, regionala och lokala målen i FN:s mål för
hållbar utveckling. Planeringsprincipernas påverkan på
hållbarhetsmålen bedömdes sedan i en matris (se sid
16-17) utifrån om planeringsprincipen gynnar, missgynnar, eller har både negativa och positiva konsekvenser,
på hållbarhetsmålen (grön, röd respektive gul färg i
matrisen). Vissa rutor i matrisen är tomma/vita. Detta
innebär att principen inte bedömts ha någon påverkan
alls på det aktuella målet. Bedömningarna motiveras
förutom i matrisen också i en sammanfattande text per
tematiskt område som planeringsprinciperna är indelade.
Sist redovisas också en sammanfattande bedömning för
alla tematiska områden. När det gäller bedömning av
nollalternativets påverkan används inte planeringsprinciperna då de är specifika för planförslaget utan påverkan
beskrivs i text.

Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna
påverkar lokalisering av skolor samt tillgängligheten till
dem.
Jämställdhet
De nationella jämställdhetsmålen, folkhälsomålen, integrationsmålen, mål för boende och byggande, VG 2020 – det goda livet, det regionala
trafikförsörjningsprogrammet, målbild GMP
2035, målbild tåg 2035
Bedömningen har utgått ifrån planeringsprinciperna
påverkar möjligheten att skapa ett samhälle där män
och kvinnor lever jämställda liv utifrån ett markanvändningsperspektiv.
Rent vatten och sanitet
MKN för vatten samt fisk och musselvatten, Miljömålen (grundvatten av god kvalitet, myllrande
våtmarker), de klimatpolitiska målen.

Nedan redovisas vilka nationella, regionala och lokala
mål som inkluderats i de olika hållbarhetsmålen samt
vilka perspektiv som bedömningarna gjorts utifrån. Då
FN:s hållbarhetsmål är globala har det varit nödvändigt
att analysera dem ur stadens perspektiv för att kunna
använda dem på bästa sätt i denna bedömning.

Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna
påverkar kvaliteten på dricksvattnet på något sätt.
Hållbar energi för alla
Miljömålen begränsad klimatpåverkan och god
bebyggd miljö, mål för boende och byggande, de
klimatpolitiska målen, de nationella energimålen,
de lokala energi- och klimatmålen.

Ingen fattigdom
Jämställdhetsmålen, integrationsmålen, mål för
boende och byggande, folkhälsomålen, Mölndals
stad fullmäktigemål.

Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna
påverkar möjligheten att utveckla system för hållbara
energikällor.

Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna
påverkar möjligheten att uppnå ett jämställt samhälle där
alla människor har möjlighet att integreras.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ingen hunger

KF:s mål (Mölndal förstärker Västsverige och en
hållbar stad där vi växer och mår bra), VG 2020
– det goda livet.

Miljökvalitetsmål (ett rikt odlingslandskap)
Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna påverkar tillgången på jordbruksmark och därmed möjligheten att producera mat. Möjligheten att utveckla odling inom och i direkt anslutning
till tätorterna har också inkluderats.

Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna
påverkar möjligheterna för människor i staden att få
ett arbete med goda arbetsvillkor samt om principerna
bidrar till någon form av ekonomisk tillväxt för staden.

Hälsa och välbefinnande

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Folkhälsomålen, de nationella miljömålen (säker
strålmiljö, skyddande ozonskikt, frisk luft och
giftfri miljö), miljökvalitetsnormerna

KF:s mål Mölndal förstärker Västsverige, de
transportpolitiska målen, (Miljömålen begränsad
klimatpåverkan och god bebyggd miljö), de nationella klimatmålen, VG 2020 – det goda livet,
målbild GMP 2035.

Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna
påverkar möjligheten att leva ett hälsosamt liv på olika
sätt samt om de påverkar välbefinnandet på något annat
sätt. Exempel på faktorer som inkluderats är möjligheten
till fysisk aktivitet, utformning av utemiljöer samt bulleroch luftmiljö.

Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna
påverkar möjligheten att bedriva hållbar industri i kommunen, om de påverkar möjligheten att skapa en hållbar
infrastruktur samt om det kommer krävas innovativa
lösningar för att realisera principerna.

God utbildning för alla
Folkhälsomålen, jämnställdhetsmålen, integrationsmålen, KF:s mål En hållbar stad där vi
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Minskad ojämlikhet

Hav och marina resurser

De nationella jämställdhetsmålen, folkhälsomålen, integrationsmålen, mål för boende och byggande, VG 2020 – det goda livet, det regionala
trafikförsörjningsprogrammet, målbild GMP
2035, målbild tåg 2035

Då Mölndal inte har någon kust är detta område
inte analyserat.
Ekosystem och biologisk mångfald
Miljömålen (God bebyggd miljö, Ett rikt växtoch djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Bara
naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande
skogar och Myllrande våtmarker).

Bedömningen har utgått ifrån planeringsprinciperna
påverkar möjligheten att skapa ett samhälle där olika
människor kan röra sig och nyttja olika områden likvärdigt.

Sveriges friluftsmål, MKN för vatten samt fisk och
musselvatten

Hållbara städer och samhällen

Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna
påverkar tillgången till gröna områden som bidrar med
olika ekosystemtjänster, t.ex biologisk mångfald. Eventuell påverkan på halten av olika föroreningar i mark och
vatten har också inkluderats.

MKN för buller och luft, Miljömålen god
bebyggd miljö, frisk luft och ett rikt odlingslandskap, grundvatten av god kvalitet. Energimålen,
integrationsmål, de klimatpolitiska målen, jämställdhetsmålen, de transportpolitiska målen, de nationella kulturpolitiska målen, nationella mål för kulturmiljöarbetet, Sveriges friluftsmål, mål för boende och byggande
och folkhälsomålen, VG 2020 – det goda livet, regionala
trafikförsörjningsprogramet, målbild GMP 2035, VGRs
målbild tåg 2035, Mölndals stads kommunfullmäktiges
mål samt Mölndals lokala energi och klimatmål.

Fredliga och inkluderande samhällen
Integrationsmålen, Folkhälsomålen, jämställdhetsmålen, Mölndals stads kommunfullmäktiges mål, de nationella kulturpolitiska
målen.

Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna påverkar möjligheten för olika människor att
mötas och inkludras i samhället på olika sätt. Tillgänglighet till offentliga platser har särskilt bedömts.

I detta mål ingår många olika perspektiv. Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna totalt sätt
bidrar till att uppnå en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad. Exempel på faktorer som analyserats
är hållbart byggande av bostäder och offentliga platser,
dagvattenhantering, energiförsörjning, avfallshantering,
jämställdhet och jämlikhet.

Genomförande och globalt partnerskap

VG 2020 – det goda livet, Mölndals stads kommunfullmäktiges mål och målbild GMP 2035.

Hållbar konsumtion och produktion

Bedömningen har utgått ifrån om och hur
planeringsprinciperna påverkar olika mellankommunala
intressen och regionala mål samt behovet av mellankommunal samverkan.

Miljömålen (Giftfri miljö, bara naturlig försurning, ingen övergödning ett rikt odlingslandskap)
lokala energi- och klimatmål.
Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna
påverkar möjligheten att på olika sätt konsumera mer
hållbart eller bedriva en mer hållbar produktion. Det
kan t.ex handla om möjligheten att odla i anslutning
till tätorterna samt möjligheten att sedan konsumera de
närodlade produkterna. Tillgängligheten till närservice
och handel med hållbara transportmedel omfattas också.
Möjligheten för staden att köpa in hållbara lösningar, t.ex
när det gäller dagvattenhantering har också inkluderats i
bedömningen.
Bekämpa klimatförändringen
Miljömålen begränsad klimatpåverkan och en
god bebyggd miljö, energimålen, de klimatpolitiska målen, regionala trafikförsörjningsprogramet, målbild GMP 2035 och VG 2020 – det goda
livet.
Bedömningen har utgått ifrån om planeringsprinciperna
påverkar klimatförändringen i någon riktning, t.ex om
möjligheten till hållbara resor ökar eller minskar.
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Bedömning
Tillgången till större rekreationsområden kan också vara
större på landsbygden än i tätorterna, vilket kan påverka
hälsa och välbefinnande positivt. Även luft- och ljudmiljö är bättre än i tätorterna. Dock är tillgängligheten
till kollektivtrafik inte är lika stor på landsbygden. Det
innebär att både boende och verkande på landsbygden
kommer att ha bilen som sitt primära färdsätt inom den
närmaste framtiden.

Konsekvensbedömning av planförslaget
Bostäder
En övervägande utveckling i tätorterna i stationssamhällena bidrar till att allt fler människor får möjlighet att
resa mer hållbart i och med närheten till kollektivtrafik.
Detta kan innebära en positiv påverkan ur ett klimatförändringsperspektiv. Förtätning kan också innebära större
möjligheter för människor i kommunen att röra sig och
integreras i samhället. Förtätning i stationssamhällen
är också en del i de regionala mål som finns i Västra
Götaland. Samtidigt som förtätning och centralisering
kan innebära större tillgänglighet för fler kan de som bor
utanför tätorterna begränsas, t.ex i sin användning av
kollektivtrafik. Tillgängligheten till offentlig service för
dessa människor riskerar också att begränsas.

Det finns inte heller fullt utbyggda system för fjärrvärme
samt för VA på landsbygden. I den framtida planläggningen blir det därmed viktigt att förespråka hållbara
energilösningar.
Det är viktigt att hantera ljud- och luftmiljö i den kommande planeringen. Det kommer att krävas innovativa
lösningar för att skapa en så god och hälsosam miljö
som möjligt. Att skapa goda luft- och ljudmiljöer innebär
en positiv påverkan på hälsa och välbefinnande. Det är
också positivt ur ett ekosystemtjänstperspektiv och kan
öka den biologiska mångfalden då fler växter och djur
kan trivas i områdena.

Förtätning kan också innebära att gröna områden i tätorterna tas i anspråk, vilket kan påverka andelen hårdgjorda ytor. Det kan öka vattenavrinningen samt möjligheten till fysisk aktivitet för olika människor. Hälsa
och välbefinnande samt tillgången till ekosystemtjänster
riskerar därmed att påverkas negativt. Det är viktigt att
arbeta med att tillvarata och skapa nya ekosystemtjänster
i förtätningsprojekt. Dagvattenhanteringen blir särskilt
viktig för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna i
kommunens vattenförekomster uppfylls.

Näringsliv
Vid utveckling av näringslivet är det viktigt med
regionalt samarbete och att ta hänsyn till de mål som
finns. Planförslaget förordar detta och medför därmed
en positiv påverkan. Det är positivt för den regionala
arbetsmarknaden med utveckling av näringslivet, kontorsmarknaden och centrumfunktioner. Det bidrar också
till god tillgänglighet till kollektivtrafik och därmed goda
pendlingsmöjligheter. Fler människor får därmed tillgång
till fler arbetsmarknadsregioner. Att lokalisera personalintensiv verksamhet i tätorterna och flytta ut mindre
personalintensiva verksamheter i mer perifera områden
är också positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

En varierad bostadsutbyggnad är också positiv ur ett
jämställdhets- och integrationsperspektiv. Det innebär
också att fler människor kan använda sig av den hållbara
infrastrukturen. Tillgänglighet till en varierad bostadsmarknad, hållbar infrastruktur m.m. kan bidra till att
skapa attraktiva miljöer, vilket kan locka ytterligare
invånare till kommunen. Detta i sin tur kan påverka den
ekonomiska tillväxten positivt.

Utveckling av centrum kan ta mark i anspråk, vilket kan
påverka olika ekosystem negativt, men den biologiska
mångfalden i omkringliggande områden i anslutning till
tätorterna kan påverkas positivt då den marken inte tas
i anspråk. Utveckling av centrumfunktioner kan också
bidra till att fler människor får möjlighet att resa mer
hållbart samt utföra flera ärenden samtidigt, vilket bidrar
till positiv påverkan på klimatförändringarna och den
hållbara konsumtionen. Dock kan det bli större avstånd
till olika funktioner för de som bor utanför tätorterna.
Samma bedömning görs när det gäller jämlikhet och
jämställdhet. Det blir positiva konsekvenser för de som
bor i tätorterna, men för de som bor utanför kan förutsättningarna bli försämrade.

Utbyggnad i Hällesåker kan innebära att viss jordbruksmark tas i anspråk och Lindomeån kan påverkas, men
det kan också innebära att möjligheterna att skapa en
levande landsbygd påverkas positivt eftersom det möjliggör för fler att bosätta sig där och eventuellt bedriva
verksamhet. Det blir viktigt att säkerställa Lindomeåns
status i den kommande planeringen. Utbyggnad i Hällesåker bidrar också till ökat underlag för t.ex skola och
annan service.
Principen att premiera en levande landsbygd ger möjligheter för jordbruket att utvecklas. Möjligheten för
kommunens invånare att köpa närodlade varor ökar
därmed också. Möjligheten att utveckla generationsboenden påverkas också positivt. Bostadspriserna är vanligtvis lägre på landsbygden vilket kan bidra till att de med
lägre betalningsförmåga har möjlighet att bosätta sig här.

Företagande på landsbygden kan bidra till att hålla landskapet öppet vilket kan påverka hälsa och välbefinnande
positivt. När det gäller jämställdhet och jämlikhet kan
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det vara svårare att få ihop vardagslivet och samtidigt
resa hållbart.

hetsperspektiv i regionen. En ökad tillgänglighet för fler
bidrar också till att allt fler människor kan använda sig
av hållbara färdsätt för att ta sig till olika servicefunktioner.

Besöksnäring
Genom att bevara och utveckla kulturlandskapet kan
matproduktionen bibehållas och eventuellt utvecklas.
Utveckling av naturmiljöer kan bidra till att möjliggöra
fysisk aktivitet och friluftsliv. Detta påverkar i sin tur
hälsa och välbefinnande positivt. Dessa miljöer kan också resultera i fler möten mellan människor och därmed
en ökad integration. Naturmark kan även bidra till ökad
rening av dricksvatten och agera buffert vid översvämningar, vilket är positivt ur ett klimatperspektiv.

Arkitektur och gestaltning
Beroende på hur offentliga rum utformas, att barriärer
omvandlas till stadsgator, att gatunät knyts ihop samt
att riktlinjer kring avstånd till grönområden upprättas
möjliggörs en ökad integration och jämställdhet samt
minskad ojämlikhet. Ibland kan det dock vara svårt att
motverka segregation när byggnationen ska genomföras
med en viss kvalitet då det påverkar t.ex boendekostnader.

Utveckling och tillgängliggörande av olika platser i staden, bl.a mötesplatser möjliggör en ökad integration och
jämställdhet samt en minskad ojämlikhet. Samarbetet
med näringslivet kan också bidra till en ökad ekonomisk
tillväxt i staden. Utveckling av mötesplatser kan även
kräva innovativa lösningar för att uppfylla sina syften.
Beroende på vad en mötesplats är och var den lokaliseras kan det vara positivt eller negativt för ekosystem
och biologisk mångfald samt för en eventuell hållbar
produktion och konsumtion. Denna aspekt är viktig att
inkludera i kommande planeringsarbete.

Jämlikhet och jämställdhet kan även kopplas till trygghet
att vistas på olika platser. Utformning av olika platser
och närhet till grönområden m.m. samt om områden
är sammanhängande påverkar dessa faktorer positivt.
Utformning av olika områden bidrar också till trevliga
miljöer, vilket kan locka fler att flytta till kommunen. Ett
ökat invånarantal bidrar i sin tur till ekonomisk tillväxt.
För att växa hållbart blir det samtidigt viktigt att planera
för och möjliggöra byggnation av förskolor och skolor.
Utveckling av stadsgator samt utveckling med kvalitet
generellt kan bidra till att uppnå en mer hållbar stad där
det blir lättare att välja hållbara färdsätt. Planförslagets
princip om att utveckla stadsgator kan öka möjligheten
att pröva olika gröna koncept, vilket kan påverka den
biologiska mångfalden positivt. Dock kommer problem
med buller och utsläpp att kvarstå vilket behöver hanteras i kommande planering.

Olika former av övernattning i kommunen kan bidra till
positiva konsekvenser ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Vidare är det bra för den ekonomiska
tillväxten. Campingplatser kan dock riskera att påverka
drickskvaliteten negativt i och med olika utsläpp. En god
dagvattenhantering blir viktigt att uppnå vid utveckling
av dessa. Uppförande av campingplatser kan också få negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden i och
med att mark tas i anspråk för uppställningsplatser och
eventuellt stugor m.m.

Principen att växa hållbart och med kvalitet möjliggör
också mer grönska. Vid förstärkning av platsers kvaliteter är det viktigt att inkludera det gröna perspektivet så
att det inte blir för stora hårdgjorda ytor. Grönska mellan
hus vid förtätning kan påverka klimatet i en positiv riktning samt även bidra till ökad hälsa och välbefinnande.
Dock kan icke hårdgjorda platser ibland minska tillgängligheten för olika grupper som har svårt att röra sig
på dessa underlag. En avvägning mellan dessa intressen
kommer att krävas i det framtida planarbetet.

En ökad tillgänglighet till grönområden och övernattningsmöjligheter kan bidra till att människor kan
använda hållbara färdsätt för att ta sig till dessa samt
övernattningsmöjligheter. Samtidigt kan t.ex en utveckling av campingplatser bidra till att fler behöver ta sig till
dessa med bil.
Samtliga planeringsprinciper bedöms sammantaget bidra
till målet om en hållbar stad.

En hållbar konsumtion möjliggörs bl.a i och med ökade
möjligheter att välja hållbara färdsätt för att göra sina
ärenden. Vid utformning av offentliga platser och utveckling av gröna urbana koncept ökar möjligheterna för
staden att köpa in hållbara lösningar av olika slag.

Offentlig service
En god tillgänglighet till offentlig service bedöms
vara positivt för integrationen, hälsa, jämställdhet och
jämlikhet. Det bidrar till att människor möts och kan bli
inkluderade i samhället. Dessa faktorer bidrar generellt
till att uppnå en socialt hållbar stad. Samtidigt innebär
det ökade ekonomiska investeringar för staden.

Att stärka platsers kvaliteter kan påverka klimatet både
positivt och negativt beroende på utformning. Samma
resonemang bedöms kunna tillämpas även vid utveckling
av gatunätet. I detta fall beror påverkan på vilket färdsätt
som används.

Säkerställande och tillgängliggörande av offentlig
service kan innebära en möjlighet att samverka med
angränsande kommuner om någon servicefunktion t.ex
är lokaliserad i anslutning till ett område men på andra
sidan kommungränsen. Det kan resultera i ett ökat hel-

Att växa hållbart, stärka platsers kvaliteter, knyta ihop
gatustrukturer, prioritera grönområden och utveckla
offentliga platser innebär sammantaget att människor kan
röra sig och mötas i större utsträckning. Detta bidrar till
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att fler kan inkluderas i samhället. Att binda ihop gatunätet kan också innebära mellankommunal samverkan,
vilket är positivt ur ett regionalt perspektiv.

misk tillväxt på lång sikt. Dock kommer det att krävas
kortsiktiga investeringar för att skapa de tillgängliga och
trygga platser som planförslaget förordar.

Idrott, kultur och fritid
Samtliga planeringsprinciper bidrar till en utveckling
av kultur- och fritidsverksamheten i staden och i regionen. De kan därmed möjliggöra en god integration,
ökad jämställdhet samt minskad ojämlikhet. Åtkomst till
olika anläggningar bidrar även till god hälsa och välbefinnande. Samverkan mellan kommuner i regionen kan
resultera i olika innovativa lösningar för att uppnå de
mål som finns. Framtagande av en kultur- och fritidsplan
tydliggör också kommunens avsikter gentemot andra
kommuner i regionen.

Social hållbarhet är en nationell och regional fråga. Planeringsprinciperna bidrar till att uppnå de regionala mål
som finns i VG2020.
De kulturella ekosystemtjänster som finns har en stark
koppling till social hållbarhet. Genom att ta fram sociala
konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser kan
dessa belysas i tidiga planskeden. Då ökar möjligheterna att bevara, utveckla och eventuellt skapa nya. Även
andra faktorer med koppling till socialhållbarhet kan
belysas och tidigt bli inkluderade i planprocessen.
Trafik
Planförslagets mål att utveckla gång- och cykelvägar
samt kollektivtrafik i kommunen innebär större möjligheter för kommunens invånare att resa mer hållbart. Det
kan innebära positiva konsekvenser för klimatet samt
för en hållbar produktion och konsumtion. Människors
rörlighet kan också öka, vilket bidrar till ökad jämställdhet och integration samt minskad jämlikhet. Trafiken på
vägarna i kommunen kommer att öka i och med målsättningen gällande befolkningstillväxt som finns. Det
kommer att krävas åtgärder för att minimera påverkan
på trafiklederna i kommunen och bidra till att öka det
hållbara resandet och minska andelen resor med bil.
De planeringsprinciper som inkluderas i planförslaget
bedöms vara ett positivt bidrag i detta arbete.

Kulturskola och idrottsplatser kan bidra till olika former
av kunskapsöverföring och därmed påverkas målet
om en god utbildning för alla positivt. Fler kultur- och
fritidsanläggningar i kommunen kan också resultera i fler
arbetstillfällen samt ökad attraktivitet i olika områden.
Det kan i sin tur bidra till en ökad ekonomisk tillväxt.
Samtidigt kommer det att krävas kommunala investeringar.
En negativ faktor är att större anläggningar kan ta yta i
anspråk och konkurrera med större verksamheter. Även
mindre anläggningar kan konkurrera när det gäller
ianspråktagande av ytor. Vid utbyggnad hårdgörs även
ytorna, vilket ökar vattenavrinningen. Kvaliteten i omgivande vattenförekomster riskerar därmed att påverkas
av ökade vattenmängder samt eventuella föroreningar
från de hårdgjorda ytorna. I den vidare planeringen blir
dagvattenhanteringen viktig för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppfylls.

En station på Götalandsbanan i kommunen kan innebära
ytterligare möjligheter att resa hållbart i hela regionen.
Beroende på utformning kan den dock bli ytterligare
en barriär. Förekomsten av höghastighetståg kan också
uppfattas som en hälsorisk för kommunens invånare i
och med ökade bullernivåer och de risker som finns när
tåg med höga hastigheter åker förbi. Utformningen av
stationen blir därmed viktig i det fortsatta arbetet så att
stationen främst blir en tillgång för Mölndal. En god
utformning kan innebära att bullersituationen istället
förbättras.

Större anläggningar bedöms inte hellre vara effektiv användning av resurser. Tillgängligheten till kollektivtrafik
är inte heller alltid god i anslutning till anläggningar av
detta slag.
Beroende på vilken, och hur mycket mark som tas i
anspråk för utbyggnad av kultur- och fritidsverksamheter
kan konsekvenserna för ekosystem och biologisk mångfald vara både positiva och negativa. Det finns en risk att
värden byggs bort, men med en god utformning finns det
möjligheter att förbättra förutsättningarna för olika ekosystem och de växter och djur som lever där. Utbyggnad
kan också resultera i att fler ekosystemtjänster skapas.
Att uppnå en variation av olika anläggningar blir en viktig faktor att inkludera i den kommande planeringen.

Målstyrd trafikplanering kan både leda till positiva och
negativa konsekvenser för hälsa och välbefinnande.
För de flesta kommer påverkan att bli positiv i och med
större möjligheter att resa hållbart. För de som är vana att
köra bil eller för de som inte kan åka kollektivt av olika
anledningar kan förändringen bli ett stressmoment då de
t.ex kan behöva parkera längre bort från målpunkterna.
Det kommer att krävas beteendeförändringar och det är
viktigt att kommunen bidrar i denna process

Socialt sammanhållen stad
Samtliga planeringsprinciper bidrar till positiva konsekvenser för integrationen, god hälsa och välbefinnande,
jämställdhet, minskad ojämlikhet. Generellt bidrar de
till en ökad social hållbarhet i kommunen. Mäniskor
får därmed ökade möjligheter att inkluderas i kommunens utveckling och bidra med sin kunskap och sina
erfarenheter. Social hållbarhet kan bidra till en ekono-

Målstyrd planering kan även leda till att olika kommuner
arbetar på olika sätt parallellt och inte synkroniserar sitt
arbete. Mölndal har en vilja att samarbeta för att minimera negativa konsekvenser och kommer att delta i det
regionala samverkansarbetet.
Utveckling av hållbar infrastruktur kan resultera i att fler
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människor flyttar till kommunen. Med en god och hållbar
utformning av infrastrukturen kan den uppta mindre
ytor. Marken kan därmed användas mer effektivt, vilket
i sin tur kan bidra till en ökad ekonomisk tillväxt. Dock
kommer det att krävas investeringar för att detta ska bli
verklighet.

frågor och lösningar kommer in senare i processen. Kortsiktigt kommer lösningarna att kräva investeringar, men
långsiktigt beräknas vinsterna bli större. Olika lösningar
kan också bidra till att skapa synergieffekter. Grönområden kan t.ex agera översvämningsytor, ytor för dagvattenhantering samt vara ett grönt inslag i ett område som
inspirerar till möten, välbefinnande och fysisk aktivitet.
Syneregieffekterna kan vara mycket bra för den ekonomiska tillväxten.

Kontorsverksamheter föreslås lokaliseras i störningskänsliga miljöer. Dessa är ofta lokaliserade centralt i
orterna, vilket ger en god tillgänglighet till kollektivtrafik
och andra servicefunktioner. Dock kan det vara påfrestande att ha sin arbetsplats i dessa miljöer. Utformning
av sådana miljöer blir därmed viktigt i den kommande
planeringen.

Att skapa ytor för klimatanpassning och uppnå en långsiktigt hållbar byggnation kommer att kräva innovativa
lösningar, vilket kan bidra till positiva konsekvenser för
den hållbara produktionen och konsumtionen. Lösningarna kommer dock innebära att mark behöver tas
i anspråk och investeringar behöver göras. I samband
med byggnation kan det innebära att boendekostnaderna
riskerar att bli högre och därmed kan den sociala hållbarheten påverkas.

För att minska störningar från de trafikleder som går
genom kommunen och skapa en hållbar infrastruktur
kommer det att behövas innovativa lösningar. Därmed
kan den hållbara produktionen och konsumtionen påverkas positivt.

Det finns en risk att ta jordbruksmark i anspråk när vi behöver översvämningsbara ytor i anslutning till tätorterna.
I kommunens miljömål betonas vikten av att ta hänsyn
till jordbruksmark i planeringen.

En hållbar infrastruktur är ett steg i att uppnå en hållbar
stad. Dock kan större upptagningsområden för kollektivtrafik leda till större tätortsområden och därmed riskerar
avstånden mellan olika funktioner att bli längre.

En ökad tillgänglighet till återvinningsstationer bidrar
till ökade möjligheter att återvinna och därmed ökar
möjligheten att leva ett mer hållbart vardagsliv. Återvinningsstationer kan också vara en mötesplats för boende i
området. Dock kommer det att krävas kommunala investeringar för att skapa en hållbar infrastruktur i anslutning
till återvinningsstationerna.

Om man förbättrar förutsättningarna i anslutning till
trafikleder kan dessa markområden användas för olika
ändamål. Det är ofta centralt belägna tomter med god
tillgänglighet. Annan mark kan därmed också användas
mer effektivt. Mindre utsläpp från trafik leder också till
förbättrade förutsättningar för djur och växter och kan
bidra till fler ekosystemtjänster i och med att möjligheterna att skapa gröna ytor ökar. Detta kan bidra till ökad
hälsa och välbefinnande. Dock kan de markområden som
blir möjliga att utveckla bli barriärer och minska spridningsmöjligheterna för växter och djur. Denna aspekt blir
viktig att inkludera tidigt i kommande planeringsprocesser. Det grönstråk som planeras mellan Ängårdsbergen
och Sandsjöbackas naturreservat är en del i att säkerställa rörligheten för flora och fauna i kommunen.

Att förorda ett mer hållbart energisystem kommer bli
mycket viktigt i den kommande planeringen. Vissa energiformer, t.ex vattenkraft och vindkraft kan dock påverka
ekosystem och den biologiska mångfalden negativt.
Principen gällande det vidare arbetet med de nationella,
regionala och lokala miljömålen innebär att inkludera
fler aktörer och en utveckling av det regionala samarbetet.

Pendelparkeringar m.m förbättrar möjligheten att åka
kollektivt större delen av resan inom eller utanför
kommunen. Dock kan resmönstren för människor i
grannkommuner påverkas om de tar bilen över kommungränsen till pendelparkeringen.

Ekosystemtjänster
Lösningar för att tillföra ekosystemtjänster i befintliga
miljöer kan påverka jämställdhet och integration positivt
i och med tillgång till kvalitativa grönområden och andra
offentliga platser. Möjligheten att odla både i nya och
befintliga områden bedöms också bidra till positiva konsekvenser för både invånare och besökare.

Klimat
Att samarbeta kring klimatfrågor i komunen och få med
dem tidigt i planprocessen kan generellt bidra till att
uppnå en hållbar stad. Förutsättningarna för att bekämpa
klimatförändringen och bidra till möjligheter att skapa
hållbara energisystem, bibehålla en god vattenkvalitet
samt bevara, utveckla och skapa nya ekosystemtjänster
förbättras avsevärt. Kommunens system för att minska
klimatpåverkan samt anpassa sig till de klimatförändringar som vi redan nu upplever blir därmed mer robust.
En tidig integrering i planprocessen kan leda till att
kommunens investeringar minskar i jämförelse med om

Lösningar som tillvaratar, utvecklar och skapar nya
ekosystemtjänster kan bidra till olika synergieffekter och
därmed kan andra investeringar minska och den ekonomiska tillväxten kan bli positiv. I nya områden kan mark
behöva tas i anspråk. Det kommer också krävas innovativa lösningar för att uppnå principerna, vilket kan bidra
till positiva konsekvenser för den hållbara produktionen
och konsumtionen. Efterfrågan på företag som arbetar
med olika lösningar, t.ex gällande dagvattenhantering,
kommer att öka.
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Stadens grönska
Utveckling av fler grönytor i kommunen ökar möjligheten för människor att mötas, vilket är positivt för
integrationen. God tillgänglighet till grönområden bidrar
också till att fler människor kan nyttja områdena. Ökade
möjligheter till fysisk aktivitet och tillgång till gröna lugna miljöer är också positivt för hälsa och välbefinnande.
Samtidigt bidrar gröna ytor till ökad rening av dagvatten.

av hållbara färdsätt. Därmed finns det en risk för utspridning av bebyggelsen vid utveckling enligt nollaltrenativet, vilket kan påverka människors möjligheter att resa
hållbart negativt. Därmed kan påverkan på klimatet bli
större än i planförslaget. Då kvinnor, yngre och äldre i
samhället oftare inte har tillgång till bil utan är beroende av en god kollektivtrafikförsörjning kan målen om
jämställdhet, jämlikhet och integration påverkas negativt.

Möjligheten att odla och tillvarata ett rikt odlingslandskap påverkas av förekomsten av gröna kilar och
korridorer. Grönytor i tätorten kan bidra till att öka det
bostadsnära odlandet. Planförslaget bedöms därmed ha
en positiv påverkan på detta mål.

Nollalternativet kan till viss del också medge förtätning
på jordbruksmark samt på bekostnad av grönområden.
Detta kan resultera i negativ påverkan på de globala
hållbarhetsmål som behandlar tillgången på produktiv
jordbruksmark samt vikten av att tillvarata, utveckla och
skapa nya grönområden. Ekosystemtjänstperspektivet
behandlas inte heller i ÖP2006. Dock finns det strategier
för att skapa en grön infrastruktur, vilket därmed kan
innebära positiva konsekvenser för dessa mål. ÖP2006
möjliggör också omvandling av flera fritidshusområden till permanentboende. Ett sådant förslag innebär
att en utbyggnad av vatten och avlopp samt fjärrvärme
kan komma att kräva stora investeringar. Om enskilda
lösningar blir aktuella är risken att dessa inte håller den
kvalitet när det gäller vattenrening som det kommunala
systemet har. Därmed riskerar miljökvalitetsnormerna i
vattenförekomsterna i anslutning till omvandlingsområdena att påverkas negativt. Dessa strategier förekommer
inte i planförslaget och bedöms vara sämre ur ett hållbarhetsperspektiv då dessa områden inte kommer vara
tillräckligt stora för att möjliggöra kollektivtrafik.

Sammanhängande gröna och blå strukturer kan påverka
hur marken kan användas och leda till att investeringar
behöver göras. Samtidigt kan attraktiva livsmiljöer, som
kan bidra till ekonomisk tillväxt, skapas. Sammangängande grön infrastruktur kan vidare påverka annan infrastruktur som kan behöva ta omvägar för att de gröna och
blå områdena ska fortsätta vara sammanhängande.
Principen om att peka ut viktiga ekosystemtjänster tidigt
i planeringen bedöms ha samma konsekvenser som i det
tematiska området, ekosystemtjänster. Hantering av ekosystemtjänster tidigt i processen bidrar till möjligheter
att tidigt skapa lösningar för en hållbar stad. Lösningar
för att ta tillvara ekosystemtjänster kan kräva innovativa
lösningar, vilket påverkar den hållbara produktionen och
konsumtionen positivt.

När det gäller de mål som handlar om en hållbar utveckling av verksamheter i kommunen finns det mer detaljerade strategier i ÖP2006 än i planförslaget. Planförslaget
är mer inriktat på att skapa blandstad och redovisar inte
exakt var områden för verksamheter bör lokaliseras
utan vilka förutsättningar som bör gälla. De strategier
som finns i planförslaget kring lokalisering av personalintensiva verksamheter i centrala lägen och mindre
personalintensiva verksamheter i mer perifera områden
förekommer inte i ÖP2006. Därmed riskerar nollalternativet att minska möjligheterna för fler att resa med
hållbara färdsätt till och från arbetet.

Sammanhängande gröna och blå stråk bidrar till en hållbar stad när det gäller en ökad frekvens av gröna miljöer
som kan agera mötesplatser för olika människor och
bidra till en större biologisk mångfald. Eftersom de är
sammanhängande finns det dock en risk att de bildar barriärer och kan uppfattas som otrygga platser. Utformning
av stråken blir viktig för att betona de positiva delarna
och undvika de negativa konsekvenserna.

Konsekvensbedömning av nollalternativet
Eftersom gällande översiktsplan, ÖP2006, utgjort ett
underlag för planförslaget är strategierna snarlika och
därmed är de positiva konsekvenserna av nollalternativet
också jämförbara.

Generellt är strategierna i ÖP2006 mer detaljerade och
konkreta åtgärder i vissa områden föreslås. Planförslaget
redovisar principer för utbyggnad, men inga exakta åtgärder. Det kan vara både positivt och negativt. Konkreta
strategier redovisar utvecklingen med högre detaljeringsgrad. Dock kan det bli nödvändigt att gå emot dessa strategier om ny kunskap och nya förutsättningar uppstår.

Det som skiljer nollalternativet från planförslaget är bl.a
att ÖP2006 inte har lika spetsiga strategier när det gäller
lokalisering i kollektivtrafiknära lägen och prioritering
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Samlad bedömning/sammanfattning
När kommunen växer ökar belastningen på miljön.
Mark tas i anspråk, trafiken ökar och fler bostäder måste
försörjas med värme, vatten och avlopp. Med en genomtänkt utformning i enlighet med planförslagets strategier
och principer bedöms förutsättningar för mer miljö- och
klimateffektiva lösningar skapas. Detta kan bidra till att
miljöbelastningen från vissa områden minskar.

principer med tydlig inriktning på kollektivtrafik och
bebyggelsetillväxt i stationssamhällen inte bara medföra möjligheter till en mer hållbar livsstil utan också en
stärkt näringslivsutveckling och en ökad arbetsmarknadstillgång, vilket är grundläggande för människors
välbefinnande.

Trots en stor befolkningstillväxt bedöms planförslaget
totalt sett innebära begränsade negativa konsekvenser,
främst tack vare strategier för ökad andel hållbara resor
och andra principer som innebär en hållbar livsstil för
de som bor och verkar i Mölndal. Ett starkt ekosystemtjänstperspektiv tidigt i planprocessen bedöms också ha
stora positiva miljökonsekvenser.
Tillsammans med principerna för förtätning, platsutformning och hållbara dagvattenlösningar bedöms planförslaget generellt bidra till att balansera upp de negativa
miljökonsekvenser en befolkningstillväxt kan medföra.
Nollalternativet resulterar i liknande konsekvenser för
miljön eftersom målet för befolkningstillväxt är samma
som i planförslaget.
Det regionala målet gällande befolkningsökning i Mölndal gäller i båda alternativen oavsett om planförslaget
antas eller ej. Dock har nollalternativet inte lika starka
strategier gällande lokalisering i anslutning till kollektivtrafik och möjliggör en större utspridning av bebyggelsen. Det kan resultera i att fler människor måste åka
bil för att förflytta sig. Därmed minskar möjligheten för
människorna i kommunen att skapa ett hållbart vardagsliv.
Båda alternativen kommer att innebära krav på kommunala investeringar i förskolor, skolor, äldreboenden,
offentliga platser m.m. I och med att nollalternativet inte
har lika starka lokaliseringsstrategier är risken att de
enheter som byggs blir små och mindre effektiva. Båda
alternativen omfattar mål gällande att skapa attraktiva
miljöer. Det kan innebära att fler lockas att flytta till
kommunen och därmed kan en ekonomisk tillväxt bli
möjlig.
En större förtätning med variation som planförslaget
innebär kan också resultera i att fler människor får
kortare avstånd till möten. Därmed blir det lättare för
människor att integreras och engageras i samhället.
Utformning av olika platser för att uppnå detta är av stor
vikt. Båda alternativen innehåller strategier/principer för
detta. Båda alternativen innehåller också strategier/principer för att motverka att gröna ytor i tätorterna byggs
bort vid förtätning. Planförslaget innehåller dessutom
principer för att minimera ljud- och luftpåverkan vid planering. Dessa är viktiga följa upp i kommande projekt.
Avslutningsvis bedöms planförslagets strategier och
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Matris hållbarhetsbedömning
Hållbarhetsbedömning

Ny ÖP

Grön färg = planeringsprincipen gynnar målen.
Ingen
fattigdom

Bostäder
Övervägande del av bostadsutvecklingen ska ske inom tätorterna i
stationssamhällena Mölndal, Kållered och Lindome
En variation av bostäderna ska eftersträvas i alla områden
I Hällesåkers centrala delar kan en utveckling ske.
Funktion för en levande landsbygd premieras
Vid förtätningar inom tätort ska anpassning ske till befintliga strukturer
och bebyggelse. Gröna stråk är viktiga och ska beaktas.
Bästa möjliga ljud- och luftmiljö bör eftersträvas
Näringsliv
Näringslivets mål för utveckling ska finnas med vid planering av nya
områden
Mölndals potential på kontorsmarknaden ska stärkas
Verksamhetsområden i centrala lägen i tätorterna omvandlas till
blandstad
Centrumfunktionerna stärks i alla tätorterna
Företagande för en levande landsbygd uppmuntras
Besöksnäring
Bevara, levandegör och utveckla natur- och kulturmiljöer
Utveckla och förbättra tillgängligheten till viktiga och attraktiva platser
vid planering runt om i kommunen
Utveckla inbjudande mötesplatser i hela kommunen i samverkan med
näringslivet
Utveckla möjligheterna för besökare att övernatta i kommunen
Offentlig service
Erforderlig offentlig service ska säkerställas
Tillgängligheten till service i närområdet bör beaktas vid förtätning.
Arkitektur och gestaltning
Staden ska växa hållbart och med kvalitet.
Mölndal ska bygga vidare på och stärka platsernas kvaliteter.
Nya gatunät knyts ihop med befintliga strukturer
Avstånd till grönområde bör som mest vara 300 meter.
Omvandla vägar/barriärer till stadsgator.
Det offentliga rummets arkitektur ska studeras utifrån sociala
hållbarhetsfrågor.
Använd nya gröna urbana koncept
Idrott, kultur och fritid
Främja och planera för fler idrotts- och kulturanläggningar runt om i hela
kommunen
Arbeta med samverkan mellan kommuner, och inom regionen, kring
behovet av idrott-, kultur-, och fritidsanläggningar
Tidig reservation av yta för stora anläggningar
Ta fram en kultur- och fritidsplan
Socialt samanhållen stad
I planeringen ska inkludernade, tillgängliga och trygga platser, för olika
grupper i samhället, alltid eftersträvas
Mölndalsbor ska ha möjlighet att bidra med kunskap i frågor som rör
deras vardag.
Sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser skall, men
hänsyn till planens omfattning, tas fram tidigt i planeringen
Trafik
Mölndal prioriterar gång-, cykel-, och kollektivtrafikvid förtätning i
stadskärnan och i stationssamhällena samt förbättrar förutsättningarna
för gång- och cykeltrafik i kommunen
I all planering inom stationsområdet i Mölndal ska en station på
Götalandsbanan beaktas
Mölndal fokuserar på hållbar trafikplanering.
Mölndal planerar för att minska störningar från trafiklederna
Klimat
Samordna arbetet kring klimatfrågorna i staden, mellan berörda
förvaltningar
Klimatfrågorna, och ytor för klimatanpassning, ska hanteras tidigt i
planprocessen
Byggandet i kommunen ska sträva efter långsiktighet, smarta
energilösningar och miljöanpassade materialval
Energifrågor ska ses i ett helhetsperspektiv i planeringen, där olika
system kan samordnas för synergiefekter
Att återvinna i kommunen skall vara enkelt och tillgängligt
Arbeta vidare med nationella, regionala, och Mölndals egna, miljömål.
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster beaktas i planeringen.
Tillförande av ekosystemtjänster bör övervägas i befintliga miljöer.
Stadens grönska
Vid förtätning i tätorterna ska stadens övergripande grön- och
blåstruktur vara sammanhängande
Viktiga ekosystemtjänster pekas ut tidigt i planeringen och tas tillvara.
Grönytefaktor ska finnas med som en planeringsförutsättning tidigt i
planeringen och som en förutsättning vid markanvisningar.
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Ingen hunger

Gul färg = har både negativa och positiva konsekvens

God hälsa och God utbildning
Jämställd-het
välbefinnande för alla

Rent vatten
och sanitet
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ser på målen,
Hållbar energi
för alla

Röd färg = missgynnar målen.
Hållbar
Anständiga
industri,
arbetsvillkor
innovationer
och ekonomisk
och
tillväxt
infrastruktur

Vit färg = innebär att principen inte bedömts ha någon påverkan alls på det aktuella målet.
Minskad
ojämlikhet

Hållbar
Bekämpa
Ekosystem och Fredliga och
Hållbara städer
konsump-tion klimatförändrin biologisk
inkluder-ande
och samhällen
och produktion garna
mångfald
samhällen
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Genomförande
och globalt
partnerskap

