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FÖRORD
Frågan om social hållbarhet i stadsplanering är lika delar politik som 
antropologi. I alla tider har vi planerat och byggt ”med människan i 
centrum” - men vi har tolkat människans behov olika och haft olika 
visioner om hur människor bör leva. Få saker har förändrats i våra 
grundläggande behov, men hur vi anpassar den fysiska miljön efter 
människor beror på ideal, trender, ekonomiska ramar och politiska 
ideologier.

Så vi behöver bedöma vilka stadsmiljöer som håller över tid och 
utvecklas, omformas och förändras med samhällets behov och ger 
människor grundläggande goda livsvillkor. 

Forsåker planeras som en tät, urban stadsmiljö i centrala Mölndal 
präglad av moderna planeringsideal. Utifrån den visionen, och i den 
geografiska kontexten, bedömer denna sociala konsekvensanalys 
och barnkonsekvensanalys förutsättningarna för människor att bo, 
verka och leva i stadsdelen. 

Planarbetet har pågått under flera år och under processen 
har detaljplanen kontinuerligt analyserats, delats i etapper och 
omarbetats. Det vittnar om en vilja från både kommunala och 
privata aktörer att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar 
fungerande stadsdel. 

Nu är det upp till alla involverade att fortsatt ta ansvar att fylla 
detaljplanen med värde och kvalitet.  

- Cecilia Windh
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1. OM FORSÅKER
Forsåker har i ett par hundra år varit plats för tillverkningsindustri, 
framför allt för papper. Sedan tillverkningen upphörde 2006 har 
området stått tomt med undantag för några uthyrda delar. Platsen 
för det gamla bruket ska nu bli en ny del av Mölndals stadskärna, men 
med en egen och unik identitet. Identiteten utgår från de kontrastrika 
miljöerna utmed forsen där byggnader bevaras. Dessa byggnader 
kommer utgöra grunden för ett nytt, betydande besöksmål i 
Västsverige, i enlighet med Forsåkers vision.

Marken köptes 2009 av Mölndals Stad, senare övergick ägandet till 
det kommunala bolaget Mölndala Fastighets AB. Ett planprogram 
för hela Forsåkerområdet godkändes av kommunfullmäktige 
2016-02-24. Området ska utvecklas etappvis och sommaren 2017 
genomfördes samråd för detaljplanen Forsåker, Östra delen. Eftersom 
järnvägen genom Mölndal var under utredning utelämnades delar 
av programområdet närmast spåren i planförslaget. Sedan dess 
har Trafikverkets planering av järnvägslösningarna tagit ny fart och 
utrymmet som bedöms krävas för spåren har ökat. Studier pågår och 
i avvaktan på besked kring spårutrymme har staden valt att dela 
detaljplanen Forsåker, Östra delen och gå ut på granskning med ett 
beskuret planområde som inte riskerar komma i konflikt med framtida 
spår och som inte kräver en ny bro över motorvägen och järnvägen 
– se figur. Det beskurna planområdet som utgör den nu aktuella 
detaljplanen Forsåker, Nordöstra delen, omfattar ca 15,5 hektar av 
planprogrammets total på ca 26 hektar. Resterande delar av området 
hanteras i kommande detaljplan/planer.

I Forsåker ska en modern och tät stadsdel med klassisk kvartersstruktur 
samt flera torg och parker växa fram. Området ska innehålla många 
olika funktioner för att bli en levande stadsdel; bostäder, kontor, 
närservice, skola, förskolor och kultur. Hela Forsåker kan komma att 
rymma upp till ca 3 000 bostäder och ca 5 000 arbetsplatser när det är 
fullt utbyggt. Den nu aktuella detaljplanen Forsåker, Nordöstra delen, 
rymmer ca 1 900 bostäder och ca 60 000 kvm bruttoarea (BTA) för 
verksamheter. 

Ny bebyggelse varieras i form, höjd och gestaltning, och de 
bevarade kulturhistoriska byggnaderna bidrar till mixen när de 
restaureras och fylls med nya verksamheter. Målbilden för stadsdelens 
bebyggelsestruktur, karaktär och gestaltning beskrivs utförligt i ett 
separat kvalitetsprogram. Programmet syftar till att hålla ihop visionen 
och stadsbyggnadsidén då Forsåker kommer utvecklas under lång tid 
och delas upp i flera detaljplaner och utbyggnadsetapper.

I det aktuella planförslaget redovisas, sammanhängande gatunät. 
Huvudstråken utgörs av Kvarnbygatan, som knyter ihop Forsåker med 
Mölndals innerstad och kulturhistoriska Kvarnbyn, samt ”Diagonalen” 
som kopplar Forsåker mot Kronogårdsgatan i söder och mot 
Nämndemansgatan i nordväst. De topografiska förutsättningarna 
är bitvis dramatiska med stora höjdskillnader. Mölndalsån rinner 
genom området i sydvästlig riktning och kommer lyftas upp ur dagens 
kulvertar för att göras tillgänglig för Mölndalsborna och besökare i den 
nya stadsdelen.

Forsåkers strategiska läge invid motorvägen och järnvägen innebär 
också exponering för buller och luftföroreningar. Närheten till dessa 
leder medför även risker kopplat till farligt gods och mekanisk skada 
vid urspårning. Dessa förutsättningar har satt sina spår i hur strukturen 
byggts upp. 

Befintliga naturvärden finns främst kopplat till ån och dess 
strandvegetation, några alléer, en fruktträdgård samt ”Industrikärnan” 
med sina befintliga industribyggnader. På grund av den tidigare 
industrin finns dock markföroreningar som kommer behöva hanteras. 
Likaså finns geotekniska förutsättningar som gör att Mölndalsåns 
slänter behövts stabiliseras genom avschaktningar. Ambitionen är att 
kompensera naturvärden som inte kan bevaras. Forsåker planeras 
med en grönstruktur som bl a bygger på trädplanterade gator och 
grön dagvattenhantering i så kallade gröna gränder som kopplar 
samman de två parkerna och Mölndalsån.

- MölnDala Fastighets AB
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2. BAKGRUND

De styrande dokument som främst formar utvecklingen i Forsåker är 
detaljplan, strukturplan, hållbarhetsprogram och kvalitetsprogram. 
Detaljplanen är det juridiska dokument som sätter förutsättningarna för 
byggnation. Strukturplanen är uppdelad i ett antal detaljplaner och denna 
analys gäller för detaljplan Forsåker Nordöstra delen. Kvalitetsprogrammet är 
konsortiets och Mölndals gemensamma ambition kring kvalitet och innehåll 
i Forsåker.  Hållbarhetsprogrammet tydliggör konsortiets gemensamma 
hållbarhetsambitioner och vilka möjliga strategier man ser som viktiga, både 
som enskilda aktörer och i samverkan. Hållbarhetsprogrammet gäller även 
för Mölndal stad och byggnation av allmän platsmark, skola och förskolor.

Parallellt med arbetet för SKA/BKA har Mölndal stad varit engagerade 
i forskningssamarbetet Prisma (Processverktyg för social hållbarhet i 
stadsdelsomvandling) via RISE. 

Detta dokument är en femte uppdatering av social konsekvensanalys 
(SKA) tillhörande först strukturplan för Forsåkerområdet och sen detaljplan 1 
(Forsåker Östra delen). Därefter uppdaterades rapporten när detaljplan 1 
delats i två etapper (1A + 1B). Förändringar i detaljplanen och strukturplanen 
har gjorts utifrån analyser i de tidigare skedena och SKA har därmed 
kontinuerligt bidragit till Forsåkers utformning. 

Tidigare versioner:

• Social konsekvensanalys av strukturplan 2015 
• Social konsekvensanalys av detaljplan 1 Forsåker Östra delen inför   
        samråd 2017 

NYCKELTAL OCH FAKTA
NYCKELTAL DEMOGRAFI FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

Antal bostäder (100 m2 per bostad)
Detaljplan Nordöstra delen - 1 690 bostäder

Antal invånare (1,9 per bostad):
Detaljplan Nordöstra delen – 3 200 invånare
Hela strukturplanen utbyggd – ca 5 000 invånare

Antal förskolebarn (0,18 barn/ bostad):
Detaljplan Nordöstra delen – 304 barn

Antal skolbarn (0,25 barn/ bostad):
Detaljplan Nordöstra delen – 423 barn

ÖVRIGA NYCKELTAL

Antal arbetsplatser:
Hela strukturplanen utbyggd - ca 5000 st

Yta för verksamheter:
Detaljplan Nordöstra delen - 60 000 m2 BTA

Detaljplanens yta: 15,5 hektar
Strukturplanens yta: 26 hektar
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Kartan har ingen rättslig verkan, © Mölndals stad, © Lantmäteriet

STRUKTURPLAN  FORSÅKER  ver.6.0  Östra delen   2021-10-22
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MÖLNDALSÅN FORSAR I KVARNBYN

STENSJÖNS BADPLATS

MÖLNDAL CENTRUM OCH GALLERIAN

BOSTÄDER VID KVARNBYTERRASSEN

MÖLNDALS BRO MED TÅG, BUSS OCH SPÅRVAGN

DELAR AV FORSÅKER INDUSTRIKÄRNA IDAG



2021-11-24 7SOCIAL KONSEKVENSANALYS & BARNKONSEKVENSANALYS FORSÅKER NORDÖSTRA DELEN

3. SOCIAL HÅLLBARHET I STADSPLANERING
Social hållbarhet måste utgå ifrån den lokala kontexten och de 
förutsättningar som finns just här. Ett nybyggt, tätt och centralt 
stadsutvecklingsområde har en särskild möjlighet i att skapa robusta, 
hållbara och levande miljöer för människor. Att bygga på detta sätt 
innebär också utmaningar och målkonflikter som planeringen måste 
hantera. Vissa frågor kan hanteras i detaljplaneskedet, andra behöver 
föras vidare till genomförandefas och därefter hanteras kontinuerligt efter 
att människor flyttat in i området. 

NYTT
Nybyggda områden har en utmaning i att skapa sociala värden på en 
plats där sociala samspel saknas. Forsåker bygger vidare på en industriell 
historia, men bebos inte av någon och är främst en arbetsplats. Det nya 
kan vara positivt då det tillför något till staden som inte tidigare funnits och 
skapar nya mötesplatser. Ingen ”äger” området socialt utan det är en 
neutral arena. Det är viktigt att skapa naturliga flöden genom nybyggda 
områden så att det inte upplevs som en privat ö. Även publika funktioner 
och målpunkter väger upp känslan av privat zon. 

Att bygga nytt innebär ofta dyra priser både på bostäder och lokaler. Det 
är en utmaning att skapa en variationsrik och inkluderande stadsmiljö om 
det blir en ensidig prisbild. En blandning av upplåtelseformer och storlekar 
på både bostäder och lokaler blir särskilt viktigt. Det kan ta tid för handlare 
och verksamheter att etablera sig och det bör finnas en plan för hur man 
stöttar näringsidkare i etableringsfasen. De offentliga rummen är viktiga 
som konsumtionslösa mötesplatser. 

Att bygga ut en större stadsdel tar flera år och etablering kommer att 
ske i etapper. De som är först att flytta in får leva i en stökig och ofärdig 
miljö tillräckligt länge för att det ska vara påfrestande. Det betyder att 
grundläggande sociala funktioner måste finnas på plats redan från början 
och de nyinflyttade bör skyddas mot störningar. 

TÄTT
Täthet handlar inte bara om höga hus och slutna kvarter. Täthet har 
samband med flera planeringsaspekter och sammantaget kan en tät stad 
skapa bra förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 
utveckling. När staden förtätas kommer dock avvägningarna mellan 
olika intressen att bli fler och svårare, och målkonflikter behöver hanteras i 
planeringen av den växande staden.

Hur målkonflikterna hanteras är en nyckelfråga för modern stadsutveckling. 
Att vissa kvaliteter kompromissas går inte att undvika, men då behöver 
man jobba aktivt med kompensationsåtgärder, så att resultatet blir en god 
livsmiljö. Den täta staden behöver planeras med förståelse och kunskap 
om hur vardagslivet påverkas. Planeringen av bostäder, lokaliseringen 
av verksamheter, förskolor och skolor, utformningen av de gemensamma 
offentliga rummen bör ha vardagslivet i fokus samt bidra till att förenkla 
människors liv och skapa ett trivsamt stadsliv, för folkhälsan och för att 
skydda miljön.

Utmaningar med en tät stadsmiljö är otillräckligt dagsljus, brist på grönytor, 
svårt att få tillräckliga skolgårdar, högt slitage på offentliga ytor och hög 
koncentration av människor vilket belastar systemen. Fördelar är ett stort 
underlag för service och kollektivtrafik, levande stadsmiljöer med mycket 
rörelser, mångfald av boende och verksamma samt att man sparar 
värdefull naturmark.

CENTRALT
Att bygga centralt i en stad innebär att skapa en allmänning, en stadsdel 
som är till för hela staden. Ett centralt läge knyter samman delar av 
staden och koncentrerar en gemensam kärna. Det betyder att det krävs 
fler funktioner, större utbud och mer aktiviteter än i ett perifert läge. Att 
balansera den allmänna karaktären av en central stadsdel med de 
boendes önskan om en privat sfär handlar ofta om kvarterens utformning 
och tydliga gränser. Slutna kvarter med privata gårdar kan väga upp för 
stadsmiljöns offentliga karaktär. Utöver sällanköpshandel och utbudet 
som lockar besökare är det viktigt att säkerställa närservice och lokala 
aktiviteter så som skola, mataffär eller postombud.
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Sammanhållen stad

Samband och kopplingar 
stärkas och barriärer 

överbryggas för att göra staden 
mer sammanhållen.

Ge möjligheter för variation av 
sociala samband. Samspel & lek

En befolkad stadsmiljö 
med samlande stråk och väl 

definierade platser med liv över 
dygnet. En miljö som låter barn leka 

och lära på sina villkor. Miljöer 
där vi ser andra och blir 

sedda och som används 
av många skapar lokal 

förankring.

Vardagsliv

Ett vardagslivsperspektiv 
innebär att människors 

vardagliga rutiner och aktiviteter 
blir utgångspunkt för planeringen. 

Tillgänglighet och närhet till 
service och sammanhängande 

cykelbanor, tillgång 
till lekplatser och 

grönområden med 
mera.

Identitet

Miljöns specifika karaktär 
och historiska koppling 
påverkar upplevelsen 

för invånare och besökare. 
Identifikation är till sin natur 

subjektiv, var och en upplever 
staden på sitt eget sätt.Hälsa och säkerhet

Tillgängliga 
hälsofrämjande miljöer och 

platser för rekreation, rörelse och 
idrott. 

Motverka skadliga och 
hälsovådliga miljöer, så som 
buller, luftföroreningar och 

gifter.

4. METOD: KONSEKVENSANALYS

Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har tagit fram ett verktyg för social 
konsekvensanalys (SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA). Verktyget 
bygger på begreppen i matrisen nedan, vilka hänger samman och 
överlappar varandra i delar och har alla en tydlig koppling till faktorer som 
stadsplanering kan påverka. 

Rapporten är uppdelad i fyra SKA-kapitel och ett kapitel för BKA där 
aspekter som särskilt berör barn och unga analyseras. Sociala konsekvenser 
påverkas av olika geografiska skalor, planbestämmelser men också 
genomförandet av en detaljplan och olika aktörer påverkar olika 
aspekter. Därför är bedömningen indelad i konsekvenser av detaljplanen, 
nyckelfrågor för genomförande av detaljplan samt frågor utanför Forsåkers 
detaljplan. 
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5. NOLLALTERNATIV
Nollalternativet ska användas som en jämförelse med utbyggnadsförslaget 
i konsekvensbedömningen och beskriva vad skillnaden är med och utan 
en ny detaljplan för området.

Nollalternativet i planen är att området inte får en ny gällande detaljplan 
och fortsätter omfattas av befintliga gällande detaljplaner i området. 
Det innebär att den tillåtna markanvändningen i området till största del 
kommer att tillåta industriell verksamhet samt handel i vissa mindre delar. 
Att ett så pass centralt område som Forsåker i Mölndals kommun fortsatt 
kommer vara obebyggt är osannolikt då platsen har bra anknytningar 
till både centrala Mölndal, kollektivtrafik och bra anslutningar till E6/E20. 
Nollalternativet utgår därför ifrån att området kommer att bebyggas med 
någon form av industriell verksamhet.

Nollalternativet innebär att Kvarnbygatan är opåverkad och 
Kvarnbyskolan, graffittiväggen, tegelmuren, Frälsningsarméns hus, Villa 
Korndal och markparkeringarna finns kvar i samma kontext som idag. 
Samma gäller för Stenladan och Rudströmska parken som skulle ligga 
kvar i oförändrad kontext. Forsåkerområdet skulle fortsättningsvis inte 
vara mer tillgängligt för allmänheten än idag och attraktiviteten för 
allmänheten att vilja använda det som rekreationsområde skulle minska då 
grönområdena skulle kunna bebyggas med verksamheter. Tillgängligheten 
och attraktiviteten av området skulle minska om området byggdes ut 
med mer industrimark. Kopplingen mellan den östra/sydöstra sidan av 
industriområdet Forsåker inklusive Kvarnbyn och Mölndal C skulle försvagas 
och dessa delar skulle bli mindre integrerade i Mölndals centrala delar.  

Industrikärnan i Forsåker är utpekat som ett kulturhistoriskt viktigt område i 
Mölndal. Bebyggelsen i området är grunden till det kulturhistoriska värdet 
men området har idag inget lagligt skydd som skyddar byggnaderna 
mer än att de är utpekade i kulturmiljöprogrammet (Mölndals stad, 2018). 
Detta ger byggnaderna skyddet att vid ett beslut om bygglov måste 
byggnadsnämnden ta ställning till om byggnaden har ett sådant värde att 
den anses vara särskild värdefull. För att skydda byggnaderna ytterligare 
behövs skydd enligt detaljplanen vilket inte kommer förverkligas i ett 
nollalternativ. Risken är stor att de gamla bruksbyggnaderna kommer i 
konflikt med nya byggnader vid exploatering av ny industri i Forsåker och 
då riskerar att rivas.

Delar av planområdet sett från Kvarnbyterrassen 2021.
Bild: Cecilia Windh
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SAMMANFATTNINGAR
Följande kapitel sammanfattar slutsatserna ur både social 
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Fokus ligger 
på vad detaljplanen för den Nordöstra delen skapar för 
förutsättningar. I de senare kapitlen kan man läsa mer om 
sociala hållbarhetsaspekter och barnperspektiv även under 
genomförandefasen och utanför planområdet.  
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6. SAMMANFATTNING SOCIAL KONSEKVENSANALYS

Sammanhållen stad
Detaljplanen för Nordöstra delen ligger intill stråket längs Kvarnbygatan 
vilket är positivt för att dra nytta av befintliga rörelser och stråk. Stråket 
genom detaljplaneområdet kallat Diagonalen har förutsättningar att bli en 
stark länk söder ut och det planerade gatunätet är finmaskigt och erbjuder 
viktiga kopplingar mot befintlig bebyggelse i närområdet öster och söder 
ut. 

Med bara en koppling över järnvägen och E6/E20 blir Forsåkers integration 
mot Mölndals innerstad svag. Konsekvensen blir att flöden inte naturligt 
spiller över mellan Mölndals innerstad och Forsåker utan att man korsar 
barriären endast för att ta sig till en tydlig målpunkt. Industrikärnans 
verksamheter och de offentliga miljöerna i Forsåker har potential att vara 
starka dragare som kompenserar för de bristande länkarna väster ut. 
Starka målpunkter drar till sig människor även om det är svårare att ta sig 
dit, men det ställer krav på verksamheterna i Forsåker att ha ett lockande 
utbud.  

Öster ut planeras flera länkar i detaljplanen mot Kvarnbyn och befintliga 
Forsåker. Det skapar förutsättningar för en social integration då det är lätt 
att röra sig mellan det nya och gamla området och röra sig i varandras 
miljöer och ta del av hela utbudet.  

Samspel
Variationen av offentliga rum bidrar till att stadsdelen kan fungera som en 
central allmänning för alla Mölndalsbor och samtidigt vara en bostadsmiljö 
med en lokal karaktär och privata bostadsgårdar och avskilda skolgårdar.
Områdets offentliga rum planeras både med parker, torg, promenadstråk 
längs Mölndalsån och offentliga rum i Industrikärnan vilket ger goda 
förutsättningar för olika typer av aktiviteter och umgänge.

En hög exploateringsgrad och tät stadsmiljö innebär målkonflikter mellan 
friytor, solljus och antalet boende som ska vistas i parker, på bostadsgårdar 
och i Industrikärnan. Balansen mellan hög gatuintegration som låter 
människor passera varandras kvarter, kvartersstorlekar i mänsklig skala, 
hälsofrämjande solljus på gårdar och omslutande gårdar för grannskapens 
vardagsrum betyder kompromisser som inneburit att parker, bostadsgårdar 
och skolgårdar generellt är mindre än rekommenderat enligt forskning.   

Bild: Mölndal Stadsmuseum

Bild: Andreea Popatum, Unsplash
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Vardagsliv
Att som i detaljplanen koncentrera handel längs stråk med god nåbarhet 
och tillgänglighet stärker förutsättningarna för ett kommersiellt utbud och 
låter samtidigt bostadskvarteren vara mer privata. 

I detaljplanen möjliggörs personintensiva verksamheter som kontor, 
utbildningsverksamhet och vård. Det bidrar till att skapa en balans mellan 
dag- och nattbefolkning vilket ökar underlaget för service och handel.

Det planerade kollektivtrafikstråket samt cykelnätet och närhet till Mölndal 
station ger goda förutsättningar för olika sätt att resa både i närområdet 
och regionen. 

Identitet
Detaljplanen tillåter en tidstypisk stadsmiljö från 2000-talet som kommer att 
vara läsbar i framtiden. Gestaltningskrav i Kvalitetsprogrammet knyter an till 
den historiska miljön och flera industribyggnader bevaras och skyddas med 
nya planbestämmelser vilket får som konsekvens att olika tidsepoker möts 
och kommer att upplevas av de som besöker Forsåker. De byggnader som 
rivs tar med sig delar av historien och ett visst kulturarv går förlorat. Den 
historieberättelse som byggnaderna tar med sig kan behöva återupplivas 
på ett nytt sätt.

Människorna som kommer att bo, verka och besöka Forsåker är de 
som kommer att skapa områdets identitet i generationer framöver. Att 
vara en tillåtande, öppen och inbjudande stadsdel blir därmed en av 
genomförandefasens viktigaste utmaningar. Det kan exempelvis ske 
genom dialog och öppenhet mot Mölndalsborna, en arkitektur som 
samspelar med närområdet, ett innehåll i verksamhetslokaler som låter 
många olika människor ta plats eller att stärka stråken mellan Forsåker och 
närområdet för att fler ska kunna röra sig igenom stadsdelen.

Bild: Alisa Anton, Unsplash

Bild: Tushar Arora, Unsplash
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Hälsa och säkerhet
Forsåkers läge är utsatt från väg och järnväg, därför har man i detaljplanen 
behövt hantera de största hälsoriskerna som buller, luftföroreningar och 
låga dagsljusnivåer. För att hantera hälsoriskerna har man bearbetat 
kvarterens utformning, hushöjder, placering av skolor och förskolor samt att 
lägga parkering i mobilitetshus och ett lågt  parkeringstal.

Planområdet har i dagsläget få grönområden med starka sociala värden. 
Ett antal trädallér är biotopskyddade och bevaras och Rudströmska 
trädgården kommer fortsatt att vara park. Nollalternativet hade inneburit 
att en befintlig äppelträdgård hade kunnat bevaras vilket hade kunnat 
utgöra ett socialt värde. I detaljplanen har äppelträdgården prioriterats 
bort till förmån för ökad bebyggelse. Om nollalternativet hade inneburit 
utökad industriverksamhet hade konsekvenserna för hälsa och rekreation 
varit negativa.

Detaljplanen bidrar med grönska i form av gröna bostadsgårdar, gröna tak 
och att bevara och komplettera Rudströmska parken. En större park med 
mycket träd och växtlighet hade kunna ha stor effekt på både fysisk och 
mental hälsa för de som ska bo och verka i Forsåker. Bristen på storskaliga 
grönområden påverkar luftrening, dagvattenhantering, tillgången till solljus 
i rymliga offentliga rum. För att Forsåker ska få de kylande effekter som är 
hälsosamt vid höga temperaturer krävs den närliggande parken till Villa 
Korndal och den planerade Åparken.  

Forsåkers läge med närliggande idrottsanläggningar samt sjö- och 
skogsområden kan dock kompensera bristen på grönska för de grupper 
som klarar av att ta sig till rekreation i andra stadsdelar. Utbudet i 
närområdet möjliggör en hälsosam livsstil för boende och arbetande i 
Forsåker.

Bild: Eric Weber, Unsplash

Bild: Emma Simpson, Unsplash
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7. SAMMANFATTNING BARNKONSEKVENSANALYS

Skolmiljöer
I detaljplanen för den Nordöstra delen ligger skola och förskola med egen 
gård, i ett skyddat läge intill en mindre park vilket är positivt för skolans 
pedagogiska verksamhet och en hälsosam upplevelserik vardag för 
barnen. Skola tillåts även i Industrikärnan vilket kan nyttjas för äldre elever 
och ge en stimulerande skolmiljö i centralt läge.

Detaljplanen för Nordöstra delen inkluderar förskola och skola för att 
säkerställa dem i tidigt skede, men dessa täcker inte det beräknade 
behovet som genereras av detaljplanen. Ytkraven för skolgårdarna från 
Boverket och Mölndals ramprogram har varit svåra att uppfylla och 
bygger nu på kompromisser mellan ett minskat antal avdelningar, viss 
samnyttjande med parkmark och att förskolans uteytor står i konflikt med 
bevaradet av äldre bebyggelse. Mindre ytor för förskole- och skolgård 
ställer högre krav på ytornas kvalitet och både resurser och kunskap om 
gårdsmiljöns effekter på både pedagogiska aktiviteter, sociala samspel 
och hälsa.

Det är viktigt att ta höjd för alla demografiska behov som uppstår i och 
med detaljplanen. Hur de hypotetiska beräkningarna faktiskt faller ut 
går inte att veta med säkerhet. Det handlar om en kombination av hur 
familjevänliga bostäderna blir, hur bostadsutbudet i kommunen i övrigt ser 
ut och vilka som lockas att bo i Forsåker och Östra Mölndal. Det utgör en 
risk att inte ha en flexibilitet i den byggda miljön där skolor och förskolor 
kan byggas ut vid behov. Det kan innebära att man i närområdet behöver 
komplettera med fler skolor och förskolor. I Forsåkers fall är det inte bara 
möjliga byggnadsytor som hindrar en utbyggnation utan även uteytornas 
begränsade storlek. Konsekvensen kan bli att barnfamiljer inte har 
möjlighet att bo här förrän det finns skolplats till alla alternativt att barnen 
spenderar sin uppväxt i bristfälliga skolmiljöer eller tvingas resa till skolmiljöer 
på andra platser. 

Boendemiljö
Eftersom detaljplanen endast innehåller flerbostadshus, vilket har en lägre 
andel barnfamiljer än småhus statistiskt sett, är det viktigt att det byggs 
större lägenheter, etagelägenheter, kompletterande tvåvåningslägenheter 
så kallade staplade radhus eller välgjorda marklägenheter för att 
barnfamiljer ska kunna flytta in och bo kvar. Detaljplanen styr inte 

Bild: Bethany Laird, Unsplash

Bild: Paige Cody, Unsplash
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lägenhetsstorlekar och ovanstående exempel är möjliga att bygga enligt 
planen. Utan bostäder som fungerar för barnfamiljer kommer Forsåker 
inte kunna erbjuda bostäder till en stor del av marknaden och frågan bör 
hanteras av byggaktörerna på ett strategiskt sätt utifrån de förutsättningar 
som finns i detaljplanen.

Kvalitetsprogrammet kravställer lek för de yngsta på bostadsgårdarna 
eftersom att mindre barn inte kan ta sig iväg till intilliggande lekplatser. Till 
viss del kan man kompensera brist på ytor med kvalitativ utformning. Det 
bör finnas ett särskilt fokus på hög lekvänlighet och göra det bästa av den 
yta som finns. Lek för de större barnen finns i olika miljöer i närområdet. 
Om kvarterets bostäder är för små eller har fel planlösning för att fungera 
för barnfamiljer i längden finns en risk att man tvingas flytta efter ett tag. Då 
byts barnen på gården ut och man splittrar den sociala sammanhållning 
som byggt upp. Forsåkers närhet till småhus och villabebyggelse kan skapa 
förutsättningar för omflyttning i närområdet i de fall barnfamiljer som har ett 
behov av större bostad får tillgång till hus så att barn kan gå kvar i sin skola 
och behålla sitt sociala nätverk.

Mobilitet och trafikmiljö
Folkhälsomyndigheten varnar för att en minskande andel barn går eller 
cyklar till skola, kompisar och fritidssysselsättningar. Avstånden mellan 
hemmet och viktiga dagliga destinationer har ökat, vilket generellt 
missgynnat gång- och cykeltrafik. 

I Forsåker ligger förskolorna i regel inom 200 meter från bostäderna och 
trafiklandskapet planeras för att underlätta gång och cykel vilket är positivt 
för de barn som bor och får förkoleplats i Forsåker. Varken detaljplanen 
för den Nordöstra delen eller strukturplanen som helhet löser sitt eget 
behov av förskoleplatser eller grundskoleplatser vilket innebär att enligt de 
demografiska prognoserna kommer flera barn att få gå i skolverksamhet 
längre bort från sin bostad. För de som får föreskoleplats i en annan 
stadsdel kommer ökade utmaningar med vardagens mobilitet, exempelvis 
höjdskillnaden upp mot Östra Mölndal som är tuff för ett barn att cykla eller 
gå.

Att Forsåker planeras för en låg trafikintensitet på gårdsgatorna samt 
att viktiga målpunkter för barn knyts samman med gröna gränder är 
särskilt värdefullt för barn och ungas rörlighet mellan kvarteren vilket ger 
förutsättningar för en ökad frihet och självständighet. 

Bild: Piscsea, Unsplash

Bild: Johnny Cohen, Unsplash
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Offentliga rum
Detaljplanen för den Nordöstra delen innehåller ingen större parkmiljö eller 
stort torg utan tre offentliga torg i olika storlekar samt Rudströmska parken 
i anslutning till skolkvarteret och Industrikärnan vilka utgör ett varierat 
offentligt rum med olika innehåll. Detaljplanen sätter förutsättningarna för 
allmänna platser och det offentliga rummet medan Kvalitetsprogrammet 
beskriver programmering och innehåll. Kvalitetsprogrammet beskriver 
mindre lekplatser runt Industrigolvet och att byggnaderna skulle kunna ge 
möjlighet för aktiviteter för ungdomar i de stora tillåtande lokalerna. 

Grönska och rekreationsmiljöer för barn och unga skapas i detaljplanen 
av en kombination av privata bostadsgårdar, skolgårdar, offentliga torg 
och en samutnyttjad park. Detaljplanen skapar plats för parkmiljö vid 
Rudströmska trädgården och tillgängliggör Mölndalsån i ett grönt stråk 
men bebygger den befintliga äppelträdgården. Konsekvensen av att 
inte ha några större gröna rekreationsplatser inom Forsåker är särskilt 
stor för barn som inte har möjlighet att röra sig längre sträckor till andra 
rekreationsområden. Den dagliga vistelsen på en stor bostadsgård, en 
rymlig skolgård eller parken som har plats för både bollek, cykelturer med 
trehjulingen och att gömma sig i buskar och klättra i träd är väldigt viktiga 
för barns både fysiska och mentala utveckling. 

Närområdet erbjuder dock en mängd olika aktiviteter och 
rekreationsmiljöer. Det kan leda till ökade besök i den närliggande 
Störtfjällsparken, Stadsparken och Åbykullens äventyrslekplats samt att fler 
rör sig vid badsjöarna öster om Forsåker alternativt att barn och unga inte 
får den rekreation de behöver.  Detta ger förutsättningar för att många 
olika behov och intressen tillgodoses även för barn och unga inom 15-30 
minuters gång- och cykelväg även om besökstrycken på dessa kommer 
att öka. 

Torgen och det offentliga rummet i Industrikärnan markerat.
Bild: Nyréns
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8. SLUTSATS

Ger detaljplanen tillräckliga förutsättningar för att Forsåker ska kunna bli en 
socialt hållbar stadsdel?

Detaljplanen för Forsåker ger förutsättningar för en socialt hållbar livsstil i 
tät blandstadsmiljö. Det innebär att detaljplanen möter de utmaningar 
och kompromisser som är grundläggande i en tät, central och nybyggd 
stadsmiljö på ett genomtänkt sätt. Det är inte en miljö som passar alla 
livsstilar, verksamheter eller sociala behov – men för de som lockas av ett 
urbant boende och vill driva verksamhet i centralt läge så ger detaljplanen 
för Nordöstra delen av Forsåker goda förutsättningar. 

Ändringar av tidigare versioner av strukturplan och detaljplan har lett till 
förbättringar av både boendemiljö och skolmiljö. De höga ambitionerna i 
Kvalitetsprogrammet och Hållbarhetsprogrammet kan ge en stadsmiljö av 
hög kvalitet och betydande sociala värden om de fullföljs. 

Ur ett barnperspektiv är tät blandstad en utmanande miljö att navigera 
i och platser och ytor för barn ska samsas med tät bebyggelse. Att bo i 
flerbostadshus med delade bostadsgårdar, utmaningar med buller och 
solljus i kombination med en intensiv stadsmiljö gör att ytor för barn behöver 
prioriteras genom hela processen för att skapa en fungerande livsmiljö för 
barn och unga. Det handlar om att i det stora perspektivet säkerställa att 
det finns kollektivtrafik, cykelstråk och rekreationsplatser för ungdomar men 
också att i det lilla perspektivet ha hög lekfaktor på bostadsgårdar och 
kvalitativa förskolemiljöer eller en hall i bostaden som rymmer en barnvagn 
och badrum stora nog för hela familjen. Detaljplanen sätter ramarna men 
genomförandefasen avgör om Forsåker blir en stadsdel som fungerar för 
hela livet. 

Detaljplanen för Nordöstra delen inkluderar förskola och skola för att 
säkerställa dem i tidigt skede, men skolorna täcker inte det beräknade 
behovet som genereras av detaljplanen eller kompenserar för platsbrister 
som finns i Östra Mölndal idag. Ytkraven för skolgårdarna från Boverket 
och Mölndals ramprogram har varit svåra att uppfylla och bygger nu på 
kompromisser mellan ett minskat antal avdelningar, viss samnyttjande med 
parkmark och att förskolans uteytor står i konflikt med bevaradet av äldre 
bebyggelse. 

Skolgårdarna är säkrade i detaljplanen som kvartersmark och kan 
med noggrann programmering och utformning erbjuda en trygg och 
pedagogisk skolmiljö. Däremot kan skolornas elevantal inte öka då 
skolgårdarna inte räcker till.

Detaljplanen möjliggör bostadsgårdar till nästan alla kvarter varav några är 
stora nog för att kunna utformas till värdefulla boendemiljöer, men några 
är mindre än rekommenderade mått och kräver noga gestaltning för att 
fungera för olika aktiviteter och sociala samspel.

Att det planeras lokaler i strategiska stråk och i Industrikärnan möjliggör 
ett varierat innehåll för alla åldrar. Forsåkers centrala läge med närhet 
till kollektivtrafik, ett välintegrerat gatunät och starka stråk är goda 
förutsättningar för en socialt sammanhållen stadsdel och hållbara resor. 

Detaljplanen tillåter en tidstypisk stadsmiljö från 2000-talet som kommer 
att vara läsbar i framtiden. Det kulturhistoriska arvet kan föras vidare 
till kommande generationer genom bevarande och utveckling av de 
industribyggnader som skyddas av detaljplanen. De byggnader som rivs 
tar med sig delar av historien vilket kan vara känsligt för en lokal identitet 
och historiebeskrivningen kan behöva återupplivas på nytt.

Forsåker har förutsättningar att bli en mer socialt hållbar stadsdel när 
området som helhet byggts ut, eftersom det i kommande detaljplaner 
tillförs viktiga länkar i gatunätet, kvarter som blockerar buller och partiklar 
samt ytterligare parkyta och förskolor. Som första etapp fyller dock 
detaljplanen för den Nordöstra delen närhet till Kvarnbygatan och 
befintlig stadsmiljö, ett visst utbud av skolor och förskolor, ett koncentrerat 
kommersiellt och publikt innehåll, olika upplåtelseformer, en variation i 
offentliga ytor och bevarade kulturmiljöer. 

I en övergripande skala har detaljplanen möjliggjort för en socialt 
fungerande stadsdel, men det finns målkonflikter mellan hög exploatering 
och att få bostäder för många och samtidigt skapa rymliga hälsosamma 
stadsmiljöer med plats för grönska och rekreation. Många utmaningar 
kvarstår och kommande planering, byggnation och till sist förvaltning och 
vidareutveckling kommer alla behöva hålla fokus på sociala värden och 
kvaliteter för att säkerställa en hållbar livsmiljö i Forsåker.
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9. SAMMANHÅLLEN STAD

Konsekvenser av detaljplanen

I en socialt sammanhållen stad ser människor från olika sociala grupper 
varandra i det dagliga livet. Människor korsar varandras stråk och delar i 
viss mån vardagsliv och kan genom detta känna en sammanhållning med 
de man ser i stadsmiljön. Det är också en stad där olika delar i livet
vävs samman i en närhet och en variation. Boende, arbete, kultur och 
rekreation är inte separerade i olika zoner.

Läget för detaljplanen är en fördel för att knyta samman stadsdelar 
som i dag är åtskilda av barriärer. Idag är Forsåkerområdet ett stängt 
bruksområde som är en barriär i sig själv med stora obebyggda ytor. 
Detaljplanen för den Nordöstra delen ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse längs Kvarnbygatan och Norra Forsåkergatan vilket gör att 
kvarteren länkas samman med grannskapet öster ut mot Kvarnbyn, det 
befintliga Forsåker och vidare söder ut mot Rävekärr. Genom gatustråket 
Diagonalen och genom att fylla igen tomrummet av industriområdet kan 
det bidra till ett socialt samspel när man rör sig genom varandras områden. 
Det är positivt att man kommer kunna röra sig genom stadsdelen på olika 
sätt och ha flera olika alternativa vägar att ta sig från en plats till en annan. 

För att Forsåker ska upplevas som en del av Mölndal innerstad krävs att 
det är enkelt och snabbt att förflytta sig över motorväg och järnväg. För 
att minska barriäreffekten planerades Forsåkerbron men på grund av 
planeringen med ny stambana mellan Göteborg-Borås skjuts Forsåkerbron 
till någon av de senare detaljplanerna. Med bara en koppling över 
järnvägen och E6/E20 saknas den logiska struktur där centrum kommer 
upplevas som integrerat och nära. Konsekvensen blir att flöden inte 
naturligt spiller över mellan Mölndals innerstad och Forsåker utan att man 
korsar barriären endast för att ta sig till en tydlig målpunkt. För att stärka 
kopplingen mot Mölndals innerstad finns en gång- och cykelbro med i de 
översiktliga planerna för kommande etapper.

De planerade torgen är strategiskt placerade i korsningspunkterna 
mellan huvudstråken i strukturen och skapar tillsammans ett pärlband 
av mötesplatser. Parkerna samt skolor och förskolor ligger i anslutning till 
huvudstråk vilket gör dem lättillgängliga för många.

Kartan visar hela strukturplanen och ett test från Spacescape med tre 
övergångar över motorväg/järnväg. Slutsatsen är att en eventuell gång- och 
cykelbro i mitten skulle vara den viktigaste länken mellan innerstaden och 
Forsåker och skulle ha potential att samla stora gångflöden. Inga broar ingår 
i detaljplanen för Nordöstra delen vilket innebär att detaljplanen bara har 
Mölndalsbro som starkt kopplar mot Mölndal innerstad.

Bredden på pilarna symboliserar antalet gångtrafikanter. Blå prick betyder 
torg, grön prick park och gul skola och förskola.

Forsåkerbron

Senarelagd

Eventuell

gångbro

Befintlig bro
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Konsekvensanalys 
Detaljplanen för Nordöstra delen ligger intill stråket längs Kvarnbygatan 
vilket är positivt för att dra nytta av befintliga rörelser och stråk. Stråket 
genom detaljplaneområdet kallat Diagonalen blir en stark länk söder ut 
och det planerade gatunätet är finmaskigt och erbjuder viktiga kopplingar 
mot befintlig bebyggelse i närområdet öster ut. Konsekvensen blir att 
människor har möjlighet att röra sig mellan stadsdelarna i närområdet 
och skapa sociala länkar genom att se varandra och ta del av varandras 
miljöer.

Ett sammanhängande gatunät är en långsiktig förutsättning för stadsdelars 
integration oavsett vilka verksamheter som finns där. Om 100 år är det lika 
viktigt att människor kan röra sig i ett gent och nära gatunät i centrala 
Mölndal vilket detaljplanen för Nordöstra delen lägger grunden för.

Detaljplanen ger förutsättningar för en blandad bebyggelse med både 
privata och publika platser för olika sociala kontexter. Konsekvensen kan bli 
att Forsåker bidrar till en mer sammanhållen innerstad i Mölndal.

Planen för den färdiga gatustrukturen i strukturbild Forsåker kopplar området 
väl mot Mölndals innerstad och Kvarnbyn. I Nordöstra delen saknas dock 
kopplingar över E6/ Västkustbanan men har starka länkar mot befintlig 
bebyggelse i Kvarnbyn. Heldragna pilar är befintliga gator och de som ingår 
i detaljplanen för den Nordöstra delen, streckade är kopplingar som finns i 
strukturplanen och eventuellt tillkommer senare. 
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Nyckelfrågor för genomförande av detaljplan

Forsåker ligger i omedelbar anslutning till en av Göteborgsregionens 
största och mest trafikerade knutpunkter. Knutpunkt Mölndalsbro kan 
i framtiden, med en utbyggd Götalands-bana, bli ännu mer attraktiv. 
Sweco uppskattar i sin kollektivtrafikutredning att antalet resor med 
kollektivtrafik till och från området blir 7 000 resor per dygn för detaljplanen 
för Nordöstra delen och 13 500 resor per dygn när området är fullt 
utbyggt. Bedömningen förutsätter att kollektivtrafikens turtäthet är hög i 
området. Det krävs även ett väl utformat nät för gång och cykel för de 
korta resorna inom området och för anslutning till knutpunkten, samt god 
kollektivtrafikförsörjning för övriga resenärer. Då kan kollektivtrafikandelen 
för resor till och från Forsåker mycket väl kan komma att uppgå till 
nära 40 % av samtliga resor. Sweco bedömer att det är avgörande att 
Diagonalen trafikeras med busstrafik redan från första inflyttning i området. 
Busshållplatserna planeras centralt i området och längs Kvarnbygatan.

Konsekvensanalys 
Utan planerade kopplingar över järnvägen och E6/E20 blir Forsåkers 
integration mot Mölndals innerstad svagare. Konsekvensen blir att flöden 
inte naturligt spiller över mellan Mölndals innerstad och Forsåker utan 
att man korsar barriären endast för att ta sig till en tydlig målpunkt. 
Industrikärnans verksamheter och de offentliga miljöerna i Forsåker har 
potential att vara starka dragare som kompenserar för de bristande 
länkarna väster ut tills vidare. 

För genomförandet av Forsåker krävs en etappindelning som säkerställer 
att varje etapp fungerar för ett socialt liv för boende, verksamma och 
besökare i det fall kommande etapper dröjer. 
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Frågor utanför Forsåkers detaljplan

En socialt sammanhållen stadsdel är beroende av vad som händer utanför 
den egna detaljplanen. Det kan innebära en fortsatt stadsutveckling söder 
om Mölndals Innerstad så att en eventuell Forsåkerbro senare kan landa i 
en stadsmässig kontext eller att miljön runt Mölndalsbro blir ett tryggt och 
upplevelserikt stråk över dygnets alla timmar.

En av de viktigaste frågorna som inte kan säkerställas enbart genom 
detaljplanen i Forsåker är bostadsutbudet. I Göteborgsregionen planeras 
och byggs tiotusentals bostäder varav en majoritet är lägenheter. Att ha 
tillgång till och kunna välja mellan flera olika boendeformer innebär att 
upplåtelseformer, bostadsstorlekar och prisnivåer måste vara varierade. 

Mölndals bostadsförsörjningsprogram har som första riktlinje att “Staden 
ska arbeta för ett hållbart bostadsbyggande över tid som möter stadens 
bostadsbehov och möjliggör en långsiktig hållbar bostadsutveckling.”
Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver att staden ska sträva efter att 
möjliggöra bostäder för alla och en rörlighet på bostadsmarknaden, i syfte 
att möjliggöra goda bostadsmiljöer i olika delar av kommunen som alla kan 
efterfråga för livets olika skeden. Utsatta grupper på bostadsmarknaden 
gynnas också av blandning och variation av bostäder där det går att
anpassa livet till både oväntade och väntade situationer.

Strukturplanen för Forsåker är ritad efter ett högt innehåll flerbostadshus 
med upp till 2.700 bostäder. Det finns ett mål om att 25 % av bostäderna 
ska vara hyresrätter och resten räknas som bostadsrätter. Allmännyttiga 
MBAB äger en fastighet inom planområdet som planeras för hyresrätter. 
Stadens andel i byggaktörkonsortiet är 19,5 % och MölnDala styr vilka 
bostadsaktörer de vill sälja vidare till, vilket är en möjlighet för att få in en 
variation av upplåtelseformer. Inom Forsåkers detaljplan kan lösningar 
med exempelvis tvåvåningslägenheter så kallade staplade radhus, 
loftlägenheter eller stora lägenheter med minst fyra sovrum nyttjas för att 
skapa variation. Dock är utmaningar med buller försvårande gällande 
lägenhetsutformning och att hitta en tyst sida i kombination med goda 
dagsljusförhållanden vilket kräver särskild omsorg för att tillskapa större 
lägenheter.

Prisnivåer är upp till respektive byggaktör och minst två aktörer i konsortiet 
bygger uttalat prismedvetet. MölnDala Fastighets AB har möjlighet 
att sälja vidare sitt bestånd till aktörer med varierade boendeformer, 

Statistik från SCB och Evidens ur Bostadsförsörjningsprogrammet 2019.

Vem bygger vi för? I diagrammet ser vi att många barn i yngre åldrar 
bor i småhus, unga vuxna bor mer i flerbostadshus, och äldre bo 
mestadels i småhus. Utifrån en generell statistik på boendepreferenser är 
lägenhetsbeståndet i Forsåker mest passande för 20-40 åringar.
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exempelvis kategoriboende. En av de utpekade utmaningarna i 
bostadsförsörjningsprogrammet är just att möjligheterna via allmännyttan 
för kommunerna att på egen hand påverka utbud och boendekostnader 
är begränsade. Detta då bostadsmarknaden mestadels är marknadsstyrt 
och utvecklingen styrs av markägaren. 

I Mölndals kommun skiljer sig hushållsstorleken från regionen och 
landet. Det vanligaste hushållet är oftast på två personer, men i 
Mölndal är det 4 personer vilket motsvarar 27 % av befolkningen enligt 
Bostadsförsörjningsprogrammet. I tätorten Mölndal är istället 68% av 
hushållen bestående av en person och två personer. 

Konsekvensanalys
Konsekvensen av en bebyggelse med stor majoritet flerbostadshus är en 
hög täthet av människor och goda förutsättningar för ett urbant stadsliv. 

Att det byggs flerbostadshus, som i regel innebär mindre boenden än 
småhus, i Forsåker förstärker trenden att mindre hushåll bor centralt och 
större hushåll bor i tätorterna som Kållered, Lindome eller Hällesåker. 

De mindre hushållen är de som är mest flyttbenägna och risken finns 
att det sker stor omflyttning i Forsåker. Att kunna flytta i samma område 
och behålla sitt sociala nätverk, skolplats och grannskap innebär att 
variationen av bostäder bör ligga nära intill. I Östra Mölndal finns en 
utbredd villabebyggelse och i de fall befintliga bostäder kommer ut på 
marknaden och säljs till priser som går att efterfråga för Forsåkerborna kan 
det möjliggöra omflyttning i närområdet.

Statistik från SCB och Evidens ur Bostadsförsörjningsprogrammet 2019.

Vilka kan flytta in och bo kvar? Data från SCB visar att
flyttfrekvenserna varierar mellan olika hushållstyper. Sammanboende som i 
högre utsträckning bor i större bostäder inklusive småhus redovisar lägre
flyttfrekvenser än ensamhushåll. I Mölndal flyttade 17% av de ensamboende 
hushållen under 2017, motsvarade siffra för sammanboende hushåll är 12%.
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10. SAMSPEL

Konsekvenser av detaljplanen

Kontakter skapas och hålls levande av människor själva – inte av planering. 
Men stadsmiljön skapar förutsättningar som är mer eller mindre goda 
för möten. Stadsmiljön kan underlätta eller försvåra samspelet mellan 
människor genom den fysiska utformningen. De mötesplatser och sociala 
arenor som finns i en stadsdel styr också vilka människor som har möjlighet 
och intresse att vistas där och hur de interagerar.

En tät stadsmiljö skapar en koncentration av platser och offentliga rum. 
Många människor ska rymmas på en begränsad yta och målkonflikter 
mellan täthet och friytor kan uppstå. Det innebär dock närhet och 
tillgänglighet till olika platser och funktioner vilket skapar ett innehållsrikt 
stadsliv. I Forsåker planeras en variation av offentliga rum genom flera 
torg, en park, gaturum och inomhusytor. Detaljplanen ger förutsättningar 
för en god variation av kommersiella och icke-kommersiella verksamheter 
i Industrikärnan samt handel och verksamheter längs Diagonalen och 
Kvarnbygatan. Blandningen skapar möjligheter för olika sociala aktiviteter 
och att Forsåker befolkas över dygnet och året. Närheten till Mölndals 
innerstad, som har blivit en starkare samlingspunkt för hela Mölndal, ökar 
förutsättningarna för att människor som inte bor eller jobbar i planområdet 
ska ta sig vidare in i Forsåker.

Inom detaljplanen för den Nordöstra delen finns Industrikärnan med fyra 
torg (Entréplatsen, Forsetorget, Brukstorget och Vattentorget). Det är 
en miljö som har förutsättningar att bli en kulturell och kommersiell del 
av centrala Mölndal med restauranger, kontor och kulturverksamheter. 
Torgen är relativt små men ligger i ett närverk kallat Industrigolvet vilket 
binder dem samman. Torgen får naturligt olika karaktärer utifrån sitt läge 
och storlek. Som komplement till torgen planeras promenadstråk längs 
Mölndalsån med broar över. 

Detaljplanen är anpassad för att skapa förutsättningar för målet att 
Industrikärnan ska blir en destination. En sådan åtgärd är att viss del 
av Brukstorget utgörs av kvartersmark och den större delen är allmän 
platsmark. Syftet är att den aktör som långsiktigt kommer utveckla och 
driva Industrikärnans samlade fastigheter också ges förutsättningarna 
för att investera i rummet mellan husen. Därför är även det centrala 

Illustraion av grönstråk och parker inom strukturplanen och närområdet. De 
gröna ytor som ingår i detaljplanen är bostadsgårdar, skolgårdar, Rudströmska 
parken och Mölndalsån. Illustration av Nyréns. 

Illustraion av målpunkter, parker, torg och stråk i en fullt utbyggd strukturplan. 
För detaljplanen i den Nordöstra delen utgår de ljusare delarna så som 
Åparken, kopplingarna över E6/E20 och järnvägen, en av förskolorna samt att 
parken vid Villa Korndal är privat. 
Illustration av Nyréns. 
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stråket mellan byggnaderna kvartersmark vilket kan byggas över med ett 
glastak. Allmänhetens tillgång säkras genom att samtliga övriga stråk, hela 
vattenområdet samt passagen rakt genom från Entréplatsen ner till vattnet 
är allmän platsmark med bestämmelsen TORG.

De urbana stråken längs Kvarnbygatan och Diagonalen skapar 
förutsättningar för ett annat typ av stadsliv och samspel i farten. Här kan 
många passera och verksamheterna locka besökare. Högstadieskolan 
Kvarnbyskolan ligger intill planområdets norra del och är en viktig målpunkt 
idag för ungdomar som nyttjar området både på vardagar och helger. 
Skolan påverkas inte direkt av den nya bebyggelsen men kommer att 
hamna i en ny kontext.

En utmaning i täta urbana stadsdelar är tillgången till parker och gröna 
miljöer. Strukturplanen, som byggs ut i flera etapper och detaljplaner, 
planeras med två parker av olika storlekar som ligger utspridda men 
sammanlänkade av gröna gatustråk. På så sätt skapar man en variation 
av grönytor som kan användas för olika aktiviteter. I detaljplanen för 
Nordöstra delen ingår bara Rudströmska trädgården som planeras 
att byggas tidigt och stå klar ihop med den första förskolan. Skolgård 
och förskolegård är planlagda som SKOLA och säkrar uteytor till 
skolverksamheten. Skolgården för grundskolan ska kompletteras med 
Rudströmska parken för att uppnå 20 m2/ barn. Skolgården är en tillgång 
som kan användas av barn efter skoltid, men drift och nyttjande regleras 
inte av detaljplanen. 

Enligt forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet SLU av Patrik Grahn mfl 
med hänvisning till Världshälsoorganisationen WHOs studier har vissa 
riktlinjer tagits fram kring grönområdens storlek, avstånd och innehåll. 
50 meter från bostaden innebär att även barn, äldre och de som har svårt 
att gå kan nyttja parken ofta. 300 meter från bostaden betyder att de 
flesta personer kan ta sig dit och använda parken regelbundet. Över 500 
meter visar WHOs studier att man använder parken sällan om den inte har 
några unika kvaliteter som lockar, men även då är det sporadiska besök 
och man får inte den hälsoeffekt som kan uppnås av en närmare parkmiljö

Det minsta lämpliga måttet för en park enligt WHO är 1 hektar, det är 
det lägsta tröskelvärdet för att kallas park, mindre än så kan det vara en 
uppskattad så kallad pocket park eller grönt stadsrum men inte en park 
som rymmer de åtta kvaliteter som en park bör ha. 

Illustration av Rudströmska trädgården i 
Kvalitetsprogrammet. Parken omgärdas av förskolegård 
och skolgård och kommer att nyttjas av elever under 
skoltid. Parken är ca 0,5 hektar stor vilket är för litet för 
att täcka hela behovet av park i detaljplanen. Den kan 
dock ha höga kvaliteter med noggrann uitformning.

Illustration i Kvalitetsprogrammet av Åparken som ligger i 
en senare etapp. Åparken är ca 2 hektar stor och blir ett 
viktigt komplement, även om mer parkyta skulle krävas 
för att täcka hela Forsåkers behov enligt forskning.
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De åtta upplevelsevärden som SLU använder för att bedöma kvaliteten på 
en park är:
• artrikedom
• upplevd rymd
• rofylldhet
• vildhet
• trygg plats att uppehålla sig på
• öppen yta
• sociala platser där man ser och träffar andra
• kulturell prägel, en blandning av stad och natur

Parken som ingår i detaljplanen, Rudströmska trädgården, är ungefär en 
halv hektar stor. Som den enda parkmiljön i detaljplanen med så många 
bostäder kan den inte anses täcka behovet eller vara stor nog att rymma 
de kvaliteter som anses viktiga. I strukturplanen ingår en planerad park 
som kallas Åparken, den är knappt 2 hektar stor och blir då en särskilt viktig 
etapp för att kompensera bristen på parkmark i den Nordöstra delen. 

Kvarterstrukturen med i regel slutna kvarter skapar tydliga gaturum och 
privata gårdar. Detaljplanen möjliggör alla boendes nyttjande av sin 
innergård och att alla boende ska nå innergårdarna direkt, utan att 
behöva gå via gaturummet. Forskning vid KTH i Stockholm (Eva Minoura 
et al., 2012) har visat att en gård inte ska vara för liten, minst 1 500 
kvadratmeter, gärna 2 000 kvadratmeter och relativt sammanhängande 
för att säkerställa multifunktionalitet, dvs att en mångfald av aktiviteter 
är möjliga, såsom lek, odling, grillning Enligt forskningen uppskattas slutna 
gårdar av boende och ger bättre samspel mellan grannar. Storlek och 
rymlighet (yta per person) är avgörande för hur gården används och för 
mångfalden aktiviteter som ryms. Är kvarteret tätt bebyggt och gården 
liten så måste många samsas om det gemensamma uterummet. 
20 m2  per bostad rekommenderas i tät urban miljö för att skapa en rimlig 
rymlighet (Eva Minoura et al., 2012).

I detaljplanen för Nordöstra delen är de kringbyggda gårdarna 985-
2220 m2 stora och fem av gårdarna ligger runt måttet på 1 500 m2 
eller mer medan fyra är mindre. Ingen av gårdarna klarar måttet med 
20 m2 gårdsyta per bostad. De mer utmanande gårdarna utifrån ett 
nyttjandeperspektiv är kvarter 41, 10 och 12.  

Alla ovanstående kvarter tillåter ett blandat innehåll av bostäder, 
centrumverksamhet, kontor eller vård. Kv 41 tillåter även skolverksamet.
Det innebär att kvarteren kan bebyggas helt, delvis eller inte alls med bostäder 
utifrån detaljplanen. Gårdsmiljön sätts i relation till hur många som ska använda 
gården, vilket är svårt att säga i detta skede. 

Kvarter 41 har en remsa gård mot Kvarnbygatan på 395 m2 vilken inte kan 
förväntas bli en rekreationsyta för boende. Kvarter 10 tillåter ett högre hus på 
max 16 våningar samt lameller mellan 4-6 våningar vilket gör att gårdsytan på 
985 m2 inte skulle räcka till enligt forskning om kvarteret fylldes med bostäder.
Kvarter 12 tillåter bebyggelse på 4-6 våningar och har en gårdsyta på 1060 m2  
enligt detaljplanen. Gårdarna ska hållas samman inom kvarteret och inte delas 
upp även om det är olika fastighetsägare.

Kv 41 som vetter mot Kvarnbygatan Kv 10 centralt i detaljplanen

Kv 12 som vetter mot Mölndalsån
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Kvarter 13 (ovan), detaljplanens minsta kvarter med utmaningen att få solljus 
på gård jämfört med Kvarter 14 (under). Kv. 13 har högre hushöjder och en 
något mindre kvartersform vilket påverkar solstudien. Solljus på gård är viktigt 
för gårdens komfort och vistelsevärde. Skugga bör komma från grönska eller 
solskydd snarare än slagskugga från hus.

Ur Dagsljusutredning av White

Kvartersformerna har analyserats utifrån solstudier och de minsta kvarteren 
har i regel öppnats upp eller slagits samman till större kvarter. Gårdens 
mikroklimat är avgörande för hur den används av de boende. En gård 
som erbjuder sol, vindskydd och att grönska kan växa där är avgörande 
för hur den nyttjas. 

Konsekvensanalys
En hög exploateringsgrad och tät stadsmiljö innebär målkonflikter 
mellan friytor, solljus och antalet boende som ska vistas i parker och 
på bostadsgårdar. Balansen mellan hög gatuintegration som låter 
människor passera varandras kvarter, kvartersstorlekar i mänsklig skala, 
hälsofrämjande solljus på gårdar och omslutande gårdar för grannskapens 
vardagsrum betyder kompromisser som inneburit att parker, bostadsgårdar 
och skolgårdar generellt är mindre än rekommenderat enligt forskning.  

Variationen av offentliga rum bidrar till att stadsdelen både kan fungera 
som en central allmänning för alla Mölndalsbor men också vara en 
bostadsmiljö med en lokal karaktär och privata bostadsgårdar och 
avskilda skolgårdar. Helheten med park, torg, promenadstråk längs 
Mölndalsån och verksamheter i Industrikärnan ger goda förutsättningar för 
olika typer av aktiviteter och umgänge även om respektive yta kan anses 
som små.

Ungefär hälften av bostadsgårdarna är stora nog att enligt forskning ha 
förutsättningar för ett bra samspel mellan boende och vara värdefulla 
boendemiljöer. De mindre gårdarna eller kvarteren som saknar egen gård 
har större utmaningar med att skapa en fungerande gårdsmiljö. 

En bostadsgård ska i regel fylla flera funktioner och en noggrann 
utformning med fokus på användning för olika grupper blir särskilt viktigt 
för de mindre bostadsgårdarna. Hög lekfaktor med kreativa lekmiljöer, 
odlingsmöjligheter eller olika sittplatser kan bli viktiga för att boende ska 
kunna få ut så mycket som möjligt av gårdsmiljön. 

Tre av gårdarna har planbestämmelsen b3 som innebär att ytan 
ska utformas som planterbart bjälklag och 50% av den ska vara 
genomsläpplig. Majoriteten av gårdarna kommer inte att ha 
underbyggnadsrätt under sig vilket är positivt för möjligheten att plantera 
gröna gårdar där växterna har kontakt med jorden och kan slå rot. Det är 
viktigt för gårdsmiljön då exempelvis ett klätterträd inte kan stå i en kruka. 
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Nyckelfrågor för genomförande av detaljplan

Kvalitetsprogrammet sätter höga ambitioner för det offentliga rummets 
utformning och identitet. Vattentorget är områdets största torg som 
planeras med fokus på vattenlek och att komma nära ån. Torget ska 
kantas av byggnader på industrigolvet och skissas med sittplatser i olika 
kluster. Träd och planteringar ska ge lä och upplevelse av grönska. Att 
programmera dessa offentliga rum för ett fungerande socialt samspel 
kräver detaljerade åtgärder, gärna i dialog med användarna.

Tillgänghet till de offentliga rum som är grunden i en samspelande stadsdel 
är en allmänmänsklig fråga som behöver hanteras i genomförandefasen. 
Både fysisk tillgänglighet och social och kulturell tillgänglighet skapas i 
detaljer, över tid och av de som använder platserna. 

Konsekvensanalys
Det är positivt att skolgårdarna är utformade som skolgårdar med fokus på 
skolverksamheten och inte som allmänna parker. Då de ska kunna nyttjas 
av allmänheten efter skoltid krävs att förvaltning och underhåll sköts med 
barnens trygghet i fokus.

Att byggaktörerna tar ansvar för god boendemiljö och gröna gårdar är 
ett gemensamt åtagande för Kvalitetsrådet. Enligt Kvalitetsprogrammet 
ska de gårdar som är underbyggda ha planterbart bjälklag vilket är en 
förutsättning för en gårdsmiljö som erbjuder den grönskande miljö som 
behövs för att komplettera den urbana karaktären i Forsåker.

Risken med många människor på relativt liten parkyta är ökat slitage, 
nedskräpning och risk för konflikter mellan användare. Detta kan i viss mån 
hanteras genom god planering och skötsel. 

Detaljerad bild av Industrikärnans torg ur Kvalitetsprogrammet. 
Illustration: Nyréns
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Frågor utanför Forsåkers detaljplan

I Grönplan för Forsåker Kikås från Mölndal stad beskrivs hur de nybyggda 
bostadsområdena Kvarnbyvallen och Kvarnbyterrassen byggts utan 
kompletterande bostadsnära park och att det saknas stadsdelspark i 
närområdet. De mindre lekplatser som finns fördelade över närområdet 
idag (Störtfjällsleken, Kvarnbyparkens lekplats och Flintleken) är av varierad 
kvalitet. Störtfjället är en plats med stor potential som idag är otillgänglig 
både fysisk och mentalt med otydliga entréer och dåliga gångvägar. 
Tekniska förvaltningen har ett pågående uppdrag att förbättra 
tillgängligheten till Störtfjället samt utveckla en liten park strax norr om 
Störtfjället.

Villa Korndal med tillhörande park ingår inte i detaljplanen utan ägs privat. 
Det är i dagsläget en stängd park men som bidrar som en grön lunga i en 
annars intensiv trafikmiljö och skärmar bebyggelsen i Forsåker mot Mölndals 
bro. På så sätt bidrar parken till Forsåker utan att egentligen vara en plats 
för samspel eller möten.  

Konsekvensanalys
De tusentals nya invånare i Forsåker som kommer att nyttja närliggande 
grönområden och sjöar kan innebära kommunala åtgärder för fler 
badplatser, mer städning och skötsel, fler motionsspår eller grillplatser. 

Det är positivt att Tekniska förvaltningen i Mölndal fått i uppdrag att 
utveckla Störtfjället till en mer tillgänglig parkmiljö.

På samma sätt kan tillskottet av nya invånare öka besöken i Mölndals 
innerstad, antalet elever i Kulturskolan eller biobesökare i Folkets hus - 
effekten av Forsåkers stora exploatering kommer att märkas av i hela 
Mölndal vilket leder till både möjligheter och utmaningar. 

Villa Korndal, det privata gamla disponentbostaden med park som angränsar 
Forsåker. Bild: Forever Living

Stensjön badplats, en av Östra Mölndals mest populära utflyktsmål.



SOCIAL KONSEKVENSANALYS & BARNKONSEKVENSANALYS 2021-11- 24 30 FORSÅKER NORDÖSTRA DELEN

11. VARDAGSLIV

Konsekvenser av detaljplanen

En god stadsmiljö är organiserad så att återkommande behov och sysslor 
- som att ta sig till och från jobb och skola, handla mat, umgås med 
vänner och släkt, hämta barn, motionera och delta i föreningsliv eller 
kulturaktiviteter - är lätta att hantera. 

Att som i strukturplanen koncentrera handel längs stråk med god nåbarhet 
och tillgänglighet stärker förutsättningarna för ett kommersiellt utbud och 
låter samtidigt bostadskvarteren vara mer privata. Forsåker planeras med 
Diagonalen, Kvarnbygatan och Industrigolvet som starka handelsstråk. 
Flödet kommer att vara högt av alla trafikslag och det ska vara lätt 
att stanna till vid lokaler. Gångbanorna är breda för att få plats med 
uteservering eller andra verksamheter. 

Urbana verksamheter som exempelvis restauranger, affärer för sällanköp 
och kulturverksamheter lockar inte bara närboende utan även besökare 
utanför stadsdelen. I ett så centralt läge som Forsåker krävs urbana 
verksamheter för att inte skapa en privat zon. I Nordöstra delen finns en 
större handelslokal som är lämplig för mataffär och det finns möjlighet att 
etablera vårdcentral eller liknande social service.

Detaljplanen ställer krav på kommersiellt innehåll i bostadskvarteren 
utmed Kvarnbygatan och Industrikärnan. Därtill tillåter detaljplanen 
också kommersiellt innehåll utmed Diagonalen och styr våningshöjden i 
bottenplan på bostadsfastigheterna vilket syftar till att säkra möjlighet till 
kommersiellt ändamål. Dessutom finns det krav på lokaler, placering och 
omfattning i Kvalitetsprogrammet.

I detaljplanen möjliggörs personintensiva verksamheter som kontor, 
utbildningsverksamhet och vård. Det bidrar till att skapa en balans mellan 
dag- och nattbefolkning. Personer som jobbar och studerar har behov av 
att snabbt kunna ta sig till sin arbetsplats eller skola, det behöver finnas 
lunchrestauranger, viss service för ärenden och inte minst en givande 
arbetsmiljö. 

Andra viktiga aspekter av vardagslivet är närheten till kollektivtrafik 
och olika transportmedel. Tillgången till buss, pendeltåg, regiontåg 

Illustration: Nyréns
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och spårvagn är god i Forsåker och det är lätt att pendla till stora delar 
av Göteborgsregionen. Gång- och cykelstråk planeras genom hela 
området och kopplar an till befintliga stråk i alla riktningar. Tillgången 
till bil begränsas dock något genom att parkering sker i parkeringshus. 
I den Nordöstra delen planeras en större parkeringsanläggning för 
omkring 450 bilplatser. Den efterfrågan som inte kan tillgodoses i denna 
anläggning kommer att kunna lösas tillfälligt på tillgängliga markytor 
inom Forsåker, till dess det permanenta parkeringsutbudet utökas i senare 
detaljplaneskeden.

Hållbarhetsprogrammets mål nummer 8 lyder: 
“I Forsåker är det lätt att resa hållbart och vi strävar mot att i genomsnitt 
90 % av resorna är hållbara. Med hållbara resor inkluderas resor med 
kollektivtrafik, gång, cykel och elbil.“

Att stadsplanera för hållbar mobilitet på lång sikt är en utmaning då 
resvanor, fordon och målpunkter kommer att förändras och nya behov 
uppstå. Bara de senaste åren har vi märkt att stadsmiljön präglas av nya 
fordon som budbilar med mat och varor, hyrcyklar i olika format, elcyklar 
och lådcyklar. Tjänsteutbudet som påverkar vardagen förändras också 
med nya sätt att konsumera och sköta hushållet. En detaljplan kan bara 
utifrån bästa kunskap förebygga stadslivets framtida utveckling genom en 
robust struktur och flexibel användning.

Detaljplanen för Nordöstra delen hanterar många delar av vardagslivets 
mobilitet genom mobilitetshubbar, låga p-tal för bil och gena cykelstråk. 
Trivector menar i sin Parkeringsutredning att boende, verksamma och 
besökare till Forsåker kommer att ha goda förutsättningar för att göra en 
stor del av sina resor med hållbara färdmedel tack vare det centrala läget 
och utbyggda kollektivtrafiken. Men som nämns i Hållbarhetsprogrammet 
sitter resvanorna i detaljerna och varje byggaktör behöver bidra med 
exempelvis trygga cykelrum, automatiska och breda dörrar, säkra 
platser för lastcyklar, plats för enkel cykelservice, omklädnings- och 
duschmöjligheter i kontorsbyggnader med mera. 

En aspekt som är en av vardagslivets större utmaningar är 
angöringsparkering. Att kunna komma nära sin bostad med bil, flyttbil eller 
släpkärra är nödvändigt för barnfamiljen med fullastad bil, storhandlaren, 
återvinnaren och personen som har svårt att gå. Runt om kvarteren i 
detaljplanen finns ytor för kantstensparkering och angöringsfickor (flyttbil, 
färdtjänst, storhandling, taxi etc). 

Butiker med rätt utbud i närheten är avgörande för ett fungerande vardagsliv.
Bild: Mike Petrucci, Unsplash

Resvanor förändras på både kort och lång sikt. Att man kan välja många olika 
sätt att röra sig både inom och utanför Forsåker är positivt.
Bild: Västtrafik
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Tillgänglighetsanpassade ytor för parkering för rörelsehindrade (PRH)är 
noga studerat och finns upptaget i detaljplanen som särskilda remsor av 
kvartersmark som ägs av kommunen så att Tekniska förvaltningen kan 
ställa om och upplåta ytor för enskilda med PRH-tillstånd utifrån behov. 
Inom kvarteren löses PRH genom att det i detaljplanen tillåts på gården, i 
portiker samt i byggnadskroppen med utfart direkt mot gata.

Konsekvensanalys
Att stadsmiljön i Kvalitetsprogrammet har olika karaktär med både 
intensiva urbana stråk och lugnare gator och gränder intill bostäderna 
skapar förutsättningar för ett fungerande vardagsliv för både de boende 
och arbetande. 

Planbestämmelserna kring aktiva bottenvåningar och lokaler för 
handel, service och kontor skapar förutsättningar för ett brett utbud för 
vardagslivets behov. 

Tillgången till skola och förskola underlättar vardagen för barnfamiljer.

Det planerade kollektivtrafikstråket samt cykelnätet och närhet till Mölndal 
station ger goda förutsättningar för olika sätt att resa både i närområdet 
och regionen. 

Eftersom alla bostadskvarter kan angöras från gatan finns det 
förutsättningar för vardagens leveranser, snabba parkering medan man 
lastar i eller ur och att de med färdtjänst kan nå bilen utan att gå för 
långt. Det är ett viktigt komplement till mobilitetshubarna som förlägger 
långtidsparkering bortom bostadskvarteren.  

Vardagen innehåller många tillfällen då man behöver komma nära sin 
bostad med otympliga saker; storhandlingen, paketleveranser, saker som ska 
återvinnas eller tvillingbarnvagnen. Detta är kanske mest påtagligt vid en flytt.
Bild ovan: Claudio Schwarz, Unsplash
Bild nedan: Erda Estremera, Unsplash
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Nyckelfrågor för genomförande av detaljplan

Kvarteren kommer att byggas och ägas av olika aktörer som har olika 
förutsättningar att skapa ett fungerande innehåll i bottenvåningarna. Om 
ansvaret för lokalerna faller på bostadsrättsföreningarna i kvarteren kan 
det innebära risk att de blir så kallade falska föreningar eller får svårt att 
driva uthyrningen på egen hand. Att vara en professionell hyresvärd till 
kommersiella lokaler blir allt viktigare när handel moderniseras och ställer 
högre krav på sina lokaler. 

Mölndal stad har skrivit på en avsiktsförklaring att hyra upp till 20.000 m2 
lokaler i industrigolvet. Det är positivt att kommunen bidrar till etableringen 
av det nya området. I avsiktsförklaringen nämns ett antal verksamheter 
man kan tänka sig se här varav det i dagsläget mest aktuella är nytt 
Stadsmuseum. 

Kollektivtrafiken bör göra det lätt och effektivt att ta sig till Forsåker och 
de föreslagna hållplatslägena kan stödja lokala verksamheter. Enligt 
trafikanalys från Sweco behöver kapaciteten på busslinjen genom 
Diagonalen förstärkas genom ökat antal turer så att kollektivtrafiken redan 
från första dagen upplevs som attraktiv vilket är en fråga för Västtrafik. 

Konsekvensanalys
Icke kommersiella offentliga platser i kommunal regi är viktiga för att bryta 
upp och möjliggöra för flera grupper att vistas i samma miljö. Exempelvis 
har Mölndals nya stadsbibliotek fått rollen som en icke kommersiell plats 
bland köpgatorna och Gallerian. Det krävs dock att det finns resurser till att 
etablera dessa verksamheter i kommunens budget och linjeverksamhet.

Mölndals nya stadsbibliotek är en dragare och en icke kommersiell mötesplats 
som skapar förutsättningar för fler att vistas i innerstaden. 
Bild: Fredholm arkitekter
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Frågor utanför Forsåkers detaljplan

Göteborg, Mölndal och Partille har ett gemensamt arbete kring framtidens 
stomkollektivtrafik – Stomkoll 2035 – som kan komma att knyta samman 
centrala Mölndal ännu mer med kranskommunerna. Det i kombination 
med att Trafikverket förordar en ny sträcka för Götalandsbanan med 
station i Mölndal gör Forsåker och centrala Mölndal till en av regionens 
starkaste knutpunkter för kollektivtrafik och underlättar för pendling och 
resande i vardagen.

Mölndals bostadsförsörjningsprorgam poängterar vikten av att balansera 
det ökade invånarantalet och bostadsbyggandet med satsningar på  
offentlig service är viktigt för den samhällsekonomiska nyttan.

Konsekvensanalys
Ägande och uthyrning av kommersiella lokaler blir en nyckelfråga för 
Forsåkers framgång som stadsmiljö med urbana kvaliteter för vardagslivets 
behov. Detaljplanen säkerställer möjlighet att bygga lokaler, men 
fastighetsägarna behöver genomföra dem, någon ska förvalta och hyra 
ut och till sist ska handlaren ha ett bra utbud av hög kvalitet som lockar 
kunder. Det är en komplex fråga som kräver löpande arbete och
gemensamma insatser. 

Offentliga resurser till både kontor, kulturell verksamhet, skolor och utökad 
kollektivtrafik behöver fördelas till Forsåker under alla etappers utbyggnad.
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12. IDENTITET

Konsekvenser av detaljplanen

Platser som varit stängda för allmänheten eller på något sätt slutna mot 
omvärlden är intressanta ur ett identitetsperspektiv. Förutom de som jobbat 
och verkat på platsen kan det vara så att människor inte alls känner en 
koppling dit. Det är en möjlighet att etablera något nytt och ge området 
till allmänheten på lika villkor. Att leva och växa upp i en miljö med en 
tydlig koppling till historien påverkar vår bild av oss själva.

Forsåkers identitet som en betydande pappersindustrimiljö för Mölndals 
utveckling har varit en central del i planarbetet sedan den första 
gemensamma visionen togs fram 2012. Den unika identiteten med 
kulturhistoriska byggnader, det vattennära läget och en redan utpräglad 
kulturverksamhet i närliggande Kvarnbyn förankras främst i detaljplanen 
och Kvalitetsprogrammet men också i Mölndal stads Kulturmiljöprogram.

Den bevarade industribebyggelsen i området sträcker sig över 
en lång tidsperiod. Kombinationen av industri- och bostadsbebyggelse 
skapar spår av ett fungerande brukssamhälle. Bostädernas olika 
utföranden vittnar om hierarkier genom disponentbostaden ”Villa Korndal” 
och tjänstemannavilla ”Tibellska” som byggdes för en viss social klass 
medan fabriksarbetarna bodde i trähusen på Kvarnbyns sluttningar och 
kaserner. 

Forsåkers industribyggnader och vattenanläggningar omfattas idag inte 
av något lagskydd. Dock är Mölndalsåns industriområde och Kvarnbyn 
Riksintresse för kulturmiljövård. Detaljplanens bestämmelser är viktiga för att 
bevara några av de byggnadsverk som är identitetsskapande för Forsåker. 
Tolv byggnader har fått ett högre skydd genom detaljplanen. Detaljplanen 
har flera bestämmelser under Varsamhet. Det är planbestämmelser som 
reglerar delar av den historiska miljön och hur den får hanteras framöver 
gällande fasader, fönster, material med mera. 

Den tekniska statusen på byggnaderna varierar vilket medför att vissa 
byggnader kommer kunna återskapas och andra kommer behöva 
kompletteras med nya delar medan vissa redan har rivits eller planeras att 
rivas. Grundprincipen på de byggnader som ska bevaras är att stommarna 
inte får rivas och att den industriella karaktären inte får förvanskas. 

Forsåkers strukturkarta med markerade kulturvärden som får bevarandeskydd 
genom detaljplanen.
Illustration: Nyréns
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Kvarnbygatan återskapas som en stadsgata där hus tidigare har 
kantat gatans norra sida och som idag är parkering. Tegelmuren längs 
Kvarnbygatans södra sida skyddas genom bestämmelser i detaljplanen. 
En längre sträcka behålls och kommer utgöra mur/skydd mellan 
Kvarnbygatan och bostadskvarteret och bakom muren kan de boende 
ha sin gård. Muren kommer behöva tas ner för att renoveras och sedan 
återbyggas likt befintlig.

Mölndalsån som knyter samman Forsåker i ett blågrönt stråk från 
Kvarnbyn och vidare mot Göteborg utgör förutsättningen för hela 
områdets framväxt. I dagsläget är ån inte tillgänglig för allmänheten 
inom planområdet men detaljplanen innebär att ån framhävs och blir en 
värdefull identitetsskapande del av stadsmiljön.

Forsåkers industrimiljö har alltid haft hus i varierande utformning, från 
byggnader som inrymt långa pappersmaskiner och höga byggnader
för ångpannans rörsystem. Byggnader med många fönster för bra ljus för
avsyning och sortering och stabila byggnader för tunga papperslager. 
Kvartersstrukturen i detaljplanen är en modern tolkning av en klassisk 
kvartersstad som bryts upp i industrikärnan. Mölndal har inga andra 
stadsdelar med den kvartersstrukturen utan det är ett nytt inslag. Även 
de högre hus som tillåts i detaljplanen är en ny typ av arkitektur som blivit 
vanligare i Mölndal och längs Mölndalsåns dalgång och är en tydlig 
tidsmarkör från 2000-talet. 

Konsekvensanalys
Den kvartersform, hushöjder och gestaltning som tillåts enligt detaljplanen 
är en tidstypisk stadsmiljö från 2000-talet som kommer att vara läsbar 
i framtiden. Gestaltningskrav i Kvalitetsprogrammet knyter an till den 
historiska miljön och flera industribyggnader bevaras och skyddas med nya 
planbestämmelser vilket får som konsekvens att olika tidsepoker möts och 
kommer att upplevas av de som besöker Forsåker. 

De byggnader som rivs tar med sig delar av historien vilka går förlorade 
och kan behöva återupplivas på andra sätt. Identitet och kulturmiljö 
står här i kontrast till byggnadernas tekniska status, möjliga innehåll och 
kostnad att renovera. Vilka byggnader som bevaras eller rivs är en känslig 
fråga ur ett socialt perspektiv då man väljer vilka delar av historien och 
vilken arkitektur som får leva vidare. 

Flygfoto över Forsåker och delar av Kvarnbyn, 1950 tal.
Bild: Mölndal stadsmuseum

Forsåker sedd från Kråkans Kvarnby augusti 2021. Det renoverade Holländeriet 
i förgrunden och fuktskyddade byggnader i bakgrunden.
Bild: Cecilia Windh
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Detaljplanens bestämmelser kring husens gestaltning i kombination med 
Kvalitetsprogrammet ger goda förutsättningar för att den nya bebyggelsen 
kommer att ha väl bearbetad arkitektur och skapa en enhetlig identitet 
och upplevelse av stadsdelen. 

Tegelmuren är en tydlig historisk markör för alla som passerar längs
Kvarnbygatan och binder ihop Fosåker med Kvarnbyn. Det är positivt att
den skyddas i detaljplanen och behöver återuppbyggas vid rivning.

Mölndalsån har idag få platser där man kommer nära vattnet och de 
tillfällen som ges är uppskattade vistelsemiljöer. Att som i detaljplanen lyfta 
och tillgängliggöra ån är en viktig gärning för hela Mölndalsåns identitet.

Nyckelfrågor för genomförande av detaljplan 

Utifrån ett socialt perspektiv är det viktigt att gestaltning, arkitektur och 
utformning speglar mänskliga värden och behov. Framförallt är det viktigt 
att människor får sätta prägel på miljön och att de som bor och verkar 
i Forsåker framöver formar dess framtida identitet. Olika människor har 
olika koppling till Forsåkerområdet. Flera har jobbat här, kanske vuxit upp 
i kvarteren och sett ut över fabriksområdet. Eller så är man nyinflyttad 
i kommunen och ser industrihistorien som en förankring i sin nya lokala 
kontext. Vissa kanske inte är nämnvärt berörda - oavsett så talar platser till 
oss och bygger en del av ortens identitet.

Områdets utseende har förändrats allt eftersom verksamheter lagts 
ner eller byggnader rivits under 2010-talet. Förändringar och rivningar 
är en känslig fråga och väcker debatt i lokalsamhället. Vissa kan ha 
en nära anknytning till specifika platser, eller så är man orolig att den 
gemensamma historiebeskrivningen suddas ut och ersätts med något nytt. 

De byggnader som kommer att utgå och i vissa fall redan fått politiskt 
godkända rivningsbesked är i regel gamla bostadshus. Läkarvillan och 
Rosendahls kasern har stått tomma under en längre tid och kommer att 
rivas eller har redan rivits till förmån för nya stråk in i området och den nya 
grundskolan. Rudströmska villan får inget skydd i detaljplanen vilket innebär 
att den kan bevaras eller rivas i framtiden.

Idag pågår ett arbete med att skydda historiska byggnader inför framtida 
utveckling och Holländeriet från 1856 vid Forsebron är redan upprustat 
och återinvigt. Att prioritera vilka historiska byggnader som har högst värde 

Kulturaktiviteter har arrangerats i de gamla industribyggnaderna, exempelvis 
dans. I bilden syns dansarna Marco Wihlborg och Mia Hellberg. I närliggande 
Kvarnbyn finns populära kulturaktiviteter som Kulturnatta, en julmarknad och 
Kvarnbydagen. 

Forsåker har blivit ett kulturellt fäste för grafittikonst, bland annat finns en laglig 
grafittivägg längs Kvarnbygatan. 
Bild: Camilla Eliasson, Mölndal Stadsmuseum
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utifrån ett kulturmiljöperspektiv, som går att renovera och vidareutveckla 
och som staden har råd att investera i har varit en löpande process 
från både MölnDala och Mölndal stad. Industrikärnan består av stora 
byggnader som måste fyllas med verksamhet för att fortsätta leva.
Forsåkers arkitektoniska framtida identitet förklaras bäst  i 
Kvalitetsprogrammet. Bland annat ska gestaltningen av nya torg, stråk och 
platser ska synliggöra industriarvet och förena detta med den kreativa 
inriktning som bär områdets vision framåt. Det planeras också för en 
historiepromenad som ska gestaltas genom området och berätta om olika 
platsers funktioner.

Det finns framtagna gestaltningsprinciper för de nya bostadskvarteren, 
skolorna och kontorsbyggnaderna som hämtar sin karaktär från 
industrikärnans brokighet, material och färgsättning. Även gator och 
parker ska bida till att lyfta historien. Exempelvis ges Rudströmska parken en 
trädgårdskaraktär för att synliggöra områdets odlingshistoria och områdets 
många gator föreslås namnges med koppling till historiska funktioner. 

Att få konsumera, producera och uppleva olika kulturella uttryck är ett 
kitt i social hållbarhet. Utvecklingsarbetet för att fylla industribyggnaderna 
är ett långsiktigt arbete som kräver att marknadsaktörer intresserar sig 
för området och att man hittar hyresgäster som faller inom visionen med 
kreativa, utåtriktade och kulturella verksamheter. 

Att återbruka delar av hus så som fönster, dörrar eller tegel är ett sätt 
att värna om en hållbar resurshantering samtidigt som historien kan 
föras vidare. Att den industrihistoriska miljön är säljande märks i det 
marknadsföringsmaterial som presenteras av de olika byggaktörerna - 
därmed finns ytterligare ett incitament att värna identiteten. 

Konsekvensanalys 
De hus som rivs påverkar de historiska spåren av brukssamhället som en 
enhet med både arbetsplats och bostäder. De byggnader som har fått 
bevarandebestämmelser i detaljplanen är i regel verksamhetslokaler 
medan de som rivs är bostadskaserner och enfamiljshus. Dock är 
bostäderna i Kvarnbyn skyddade genom riksintresset för kulturmiljövård 
och utanför detaljplanen finns disponentbostaden Villa Korndal och 
tjänstemannavillan Tibellska villan vilket gör att bostäder för olika 
samhällsklasser i viss mån bevaras. 

Rudströmska villan som inte skyddas av detaljplanen, är byggd i 
nationalromantisk stil från tidigt 1900-tal och användes som bostad och kontor. 
Till byggnaden finns det en stor trädgård samt allé. Det är en annan stil än de 
röda tegelbyggnaderna vid forsen.
Bild: Mölndal Stadsmuseum

En av de byggnader som skyddas i detaljplanen. 1856 byggdes det som då 
kallades ”Pappersbruk nr. 3”. I byggnaden bedrevs ett holländeri där slitna 
och kasserade textilier s.k. lump maldes ner för att bli pappersmassa. Med 
åren har byggnadens innehåll skiftat till allt från bank-, post- och butikslokal 
samt bostäder. Efter ett flertal renoveringar och ombyggnationer fick 
byggnaden sin nuvarande utformning 1949, 93 år efter att den först uppfördes. 
År 2020 återinvigdes den renoverade byggnaden.
Bild: MölnDala fastighets AB
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De byggnader som bevaras inom detaljplanen ska också underhållas, 
utvecklas och skötas vilket är en långsiktig investering för MölnDala 
Fastighets AB eller framtida ägare. Skyddet i detaljplan säkerställer att de 
tolv byggnader som bevaras inte får rivas oavsett investeringsvilja.
Hur detaljplanen faktiskt genomförs och vilka hus som ritas och byggs är 
upp till byggaktörerna, deras arkitekter, Mölndal stads bygglovsavdelning 
och byggnadsnämnd vilka alla har ett ansvar att värna om intentionerna 
i Kvalitetsprogrammet - på kort och lång sikt. Ett fullt utbyggt Forsåker 
kommer att ta många år då både projektmedlemmar, ekonomiska 
resurser, trender och behov kommer att se annorlunda ut. 

Varje framtida fastighetsägare som har en kommersiell lokal i Forsåker 
har ett ansvar att locka hyresgäster som bidrar till områdets identitet. 
Ett generiskt utbud som varken lockar besökare eller fyller behoven hos 
Forsåkerborna skulle motverka den gemensamma visionen. 

Människorna som kommer att bo, verka och besöka Forsåker är de som 
kommer att skapa områdets identitet i generationer framöver. Stadsmiljön 
är en fond för deras liv och aktivitet och de är ett lika viktigt element som 
huskropparna. Att vara en tillåtande, öppen och inbjudande stadsdel blir 
därmed en av genomförandefasens viktigaste utmaningar. 

Frågor utanför Forsåkers detaljplan

Forsåker förändrar Mölndals silhuett och bidrar med en ny typ av stadsmiljö. 
Områdets sluttande topografi kommer natuligt att bryta upp skalan och 
höjder på kvarteren vilket påverkan upplevelsen av hushöjderna. Men 
oavsett hushöjder så kommer den nya bebyggelsen att förändra utsikten 
från befintliga Forsåker, Kvarnbyn och Åby centrum. På så sätt påverkar 
detaljplanen identiteten för närområdet och eftersom det är ett så 
påtagligt stadsutvecklignsprojekt påverkas identiteten för Mölndal som 
kommun.

Konsekvensanalys
Forsåkers identitet är en fråga som spänner långt bortom plangränserna. 
Mölndal som kommun har de senaste åren sett en omfattande 
stadsutveckling med nya områden från Åby, Pedagogen park, Kvarnbyn, 
GoCo och inte minst innerstaden. Summan av dessa förändringar påverkar 
den gemensamma identiteten för Mölndalsbor och kommunens roll i 
regionen. Forsåker blir en pusselbit till i den gemensamma utvecklingen 
och med sitt centrala läge en allmänning och viktig plats för många.
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13. HÄLSA OCH SÄKERHET

Konsekvenser av detaljplanen

Luftmiljö
Naturvårdsverket beskriver hur luftföroreningar kan påverka människors 
hälsa när höga halter uppstår nära en föroreningskälla eller inom 
ett tätt befolkat område. Luftföroreningar orsakar bland annat hjärt- 
och kärlsjukdomar samt luftvägssjukdomar. Barn är särskilt utsatta för 
luftföroreningar.

WSP har genomfört spridningsberäkningar för partiklar (PM10) och 
kvävedioxid (NO2) inom planområdet Forsåker. Det största bidraget till NO2 
i Mölndal härstammar främst från vägtrafik. Partiklar bildas av att dubbarna 
från däcken river upp partiklar från vägbanan, vilka sedan virvlas upp av 
bilarna.

Luftmiljöutredningen sammanfattar att man uppfyller miljömålen till stor 
del i planområdet. De områden som ligger nära E6/E20 och Kvarnbygatan 
kan riskera att lokalt överskrida miljökvalitetsnormen för NO2 och PM10 på 
grund av mindre skyddsavstånd till källan och högre volym av trafik.
Etappen för den Nordöstra delen är några kvarter ifrån E6/E20 men 
ligger intill Kvarnbygatan. Prognosen anger dock att trafikens emissioner 
kommer att fortsätta minska, bland annat till följd av den tekniska 
fordonsutvecklingen. För att minska totalhalterna i framtiden, i syfte att nå 
miljömål, krävs det att man i första hand inför åtgärder som ger minskad 
trafikering samt inför korrekt val av vägunderhållning, vägunderlag och 
minskad dubbdäcksanvändning. 

Stadsplanering kan hantera luftmiljö genom att planera vistelseytor på 
platser där luft kan blandas om och spridas och undvika trånga gaturum 
där koncentrationer av luftföroreningar kan ansamlas. I kommande 
etapper planeras blockerande bebyggelse längs E6/E20 för att stänga ute 
både buller och partiklar.

Buller
Folkhälsomyndigheten skriver att buller och höga ljudnivåer är ett utbrett 
miljöhälsoproblem som påverkar många människor i Sverige, både barn 
och vuxna. Buller kan bl.a. medföra sömnstörningar och öka risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar såsom höjt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Höga 

WSP beräkningsfall med fullt utbyggd infrastruktur men med endast 
Forsåker Nordöstra delen byggd. Ekvivalent ljudnivå. Bostadskvarteren 
bildar skyddade zoner med lägre ljudnivå mot gården. Det krävs för att 
kunna bygga bostäder med tyst sida. Notera att skolkvarteren inte är 
beräknade och inte kan tolkas på denna karta.
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bullernivåer kan också bli ett hinder för en god livskvalitet genom att 
exempelvis aktiviteter, vila, avkoppling eller sömn störs.

WSP har löpande under planarbetet gjort bullerutredningar som påverkat 
detaljplanens utformning. Den senaste utredningen för den Nordöstra 
delen visar att utifrån antagna trafiksiffror och de planerade 
bullerskyddsåtgärder i detaljplanen gör att det i stor utsträckning bedöms 
möjligt att uppföra bostäder i enlighet med gällande riktvärden.

Några av de åtgärder som har gjorts i detaljplanen utifrån buller är 
placering av förskolor, skärmande bebyggelse och bullerskärmar mot E6/
E20 samt de omslutande kvartersformerna. Kvarteren behövs för att skydda 
varandra vilket innebär att ljudnivåerna vid fasad kan variera under olika 
byggnadsetapper. Under byggtiden genereras störande ljud som kan 
påverka närboende och nyinflyttade i de första etapperna. 

Solljus och dagsljus
Solljus och dagsljus i modern stadsutveckling är en fråga som kräver 
noga hantering eftersom slutna kvarter medför flera goda sociala värden 
på gården men också medför utmaningar gällande ljustillgång både 
i bostäder och på gården. Under planprocessen har man ägnat ett 
löpande arbete till dags- och solljusstudier för att förbättra och justera 
samrådsversionen och nuvarande detaljplan. 

White arkitekter beskriver hälsoeffekterna av dagsljus och solljus med att 
båda reglerar människans dygnsrytm, den “biologiska klockan”. Ljuset 
påverkar hormonsystemet, som i sin tur påverkar vårt välmående kroppsligt 
och psykologiskt: hjärta, blodtryck, immunförsvar, trötthet, sömnkvalitet 
med mera. Därmed är ljusförhållanden en hälsofråga. Att ha en ljus och 
hälsosam bostad har blivit ännu viktigare allt eftersom hemmaarbetet ökar 
och människor spenderar mer tid i sin bostad. 

Whites dagsljusutredningar har som övergripande slutsats är att det i 
de flesta lägen finns tillräckliga möjligheter att uppnå gott dagsljus och 
uppfylla gällande dagsljuskrav vid projekteringen av kvartern. Tillgången 
till direkt solljus på fasad är begränsad på de lägre våningsplanen som en 
konsekvens av kvartersstrukturen, men analyserad miniminivå uppfylls i de 
flesta lägen. Stor noggrannhet krävs dock överlag, vilket inte minst gäller 
balkonger/utskjutande byggnadsdelar. Resultaten kan jämföras med 
liknande stadsutvecklingsprojekt i tät innerstadsmiljö.

White arkitekters redovisning av dagsljuspotential i hela strukturplanen. 
Mätningen avser våning 1, den svåraste våningen att uppfylla 
dagsljuskraven för. Röd färg indikerar liten sannolikhet att klara 
dagsljuskraven med normal utformning vilket är vanligast i hörn och i den 
gamla bebyggelsen i Industrikärnan. Skolkvarteren i områdets östra sida 
har god dagsljuspotential. Under planprocessen har flera kvarter öppnats 
upp eller förstorats för att få bättre dagsljus och förskolor har flyttats ut 
från bostadskvarteren.
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Grönska
Grönska och naturmiljöer har många positiva effekter för oss människor. 
Natur och grönska i vår närmiljö påverkar fysisk och mental hälsa, 
skapar sociala mötesplatser och låter oss uppleva säsongsväxlingar och 
ekosystem. Forskning visar att vistelse i naturmiljöer både förbättrar den 
mentala kontrollen, koncentrationsförmågan, hjärnans återhämtning och 
ger sänkt blodtryck och minskad stress. Människor som bor nära tillgängliga 
grönområden som har höga rekreationsvärden är mer nöjda med sitt 
boende, är mer fysiskt aktiva, mindre stressade och har mer hälsosam vikt. 
Grönskan har en social utjämnande faktor med sina positiva hälsoeffekter 
då livsstilssjukdomar minskar för de som kan vistas i gröna miljöer. Även en 
liten grönyta, som en grön bostadsgård, har positiv effekt på hälsan och 
det sociala samspelet. En park som erbjuder solljus, ett bra ljudklimat, är 
välskött och har mycket växtlighet har störst positiv effekt på hälsan enligt 
WHOs studier. 

Planområdet har i dagsläget få tillgängliga grönområden som har 
rekreationsvärden, däremot finns träd, ängsmark och en äppelträdgård 
som har ett ekologiskt värde. Rudströmska trädgården är ett besöksmål 
redan idag, några alléer finns i området samt en äppelträdgård. Det finns 
stora möjligheter att utöka rekreationsvärdet i Forsåker genom att öka 
tillgängligheten och variationen i parker och grönområden. 

Grönskan behövs för att hantera dagvatten, skapa skugga och tillföra 
ekosystemtjänster. Träd, grönområden, vattendrag och dammar kan 
dessutom fungera som luftförbättrare och temperatursänkare i staden. 
Stadsmiljö består av mycket hårdgjorda ytor och dessa kompenseras med 
filtrerande grönska, översvämningsytor och filtrerande innergårdar och 
tak. En stor park, större än 14 hektar, skapar det som kallas parkbris där 
luften renas, partiklar filtreras och man får en kyleffekt i stadsmiljön enligt 
WHO. För att det ska ske krävs mycket träd och växtlighet och inte bara en 
gräsmatta eller enstaka planteringar. Vissa av dessa effekter får man redan 
av en park som är 3 hektar stor, de blir mer märkbara i en park som är 6 
hektar men får störst effekt över 14 hektar. 

Grönskan inom detaljplanen består av parken Rudströmska trädgården, 
en skolgård och förskolegård, bostadsgårdar, trädplantering och grönska 
i gaturummet samt Mölndalsån som bidrar med ett blågrönt stråk som 
också har möjlighet till rekreationsvärden. Diskussioner om grönområden 
som mötesplatser och umgängesytor finns under kapitlet Samspel. 

Grönstruktur inom planområdet för den Nordöstra delen. Störtfjället ligger 
utanför planområdet men rustas upp i samband med exploateringen. 
Illustration: Nyréns

Förslag på utformning av Rudströmska trädgården i Kvalitetsprogrammet.
Illustration: Nyréns
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Rekreation
Östra Mölndal har en tradition av rekreation i skog och sjö. De sex badsjöar 
som ligger på cykelavstånd från Forsåker har alla badplatser och de större 
har kanotuthyrning eller fiske. Det finns ett stort antal vandringsleder och 
promenadstråk, bland annat Bohusleden, och utflyktsplatser som Gunnebo 
slott. Forsåker planeras i en kontext med stort utbud av rekreation, från 
Herkulesgården, arenan Aktiviteten till närliggande fotbollsplaner, Åby 
badet och kulturarenor. 

Forsåkers bidrag till rekreationsvärden är framförallt det 
planerade innehållet i Industrikärnan och att fortsätta möjliggöra 
trädgårdsverksamheten i Rudströmska parken. I vardagen, för de boende 
och arbetande i området, är rekreation i den lilla skalan särskilt viktigt. 
Bostadsgården, lunchpromenaden och närlekplatsen har stor betydelse för 
en hälsosam vardag. 

De gröna miljöerna och parkerna kan inbjuda till aktivitet, vila eller 
umgänge samt att det planeras en idrottshall och möjlighet för 
kulturutbud. Då detaljplanen inte innehåller samtliga planerade parker 
kan temporära kompensationsåtgärder göras under etapputbyggnaden. 
Det finns exempel på temporära lekplatser, hinderbanor, skateparker eller 
odlingslotter som kan arrangeras på mark i väntan på byggnation.

Mobilitet
Parkeringsutredningen av Trivector sammanfattar att det finns mycket 
goda förutsättningar för att använda hållbara transporter i Forsåker. Det 
innebär att Forsåker kan förhålla sig till stadens lägsta p-norm och att 
p-talet kan reduceras ytterligare om fastighetsägarna lägger resurser på 
kompletterande mobilitetslösningar i området. I detaljplanen tillåts inte 
bilparkering under mark i bostadskvarteren utan parkering koncentreras 
till parkeringsanläggningar som ger goda förutsättningar för samnyttjande 
samt för att ekonomiskt driva parkeringsanläggningarna. Det kommer även 
innebära lägre biltrafikflöden inne i området jämfört med om bilparkering 
förläggs under kvarteren. Dock önskar i regel butiker och restauranger 
att ha parkering för sina kunder och korttidsparkeirng hanteras av 
kantstensparkering på lokalgator och huvudstråk medan längre besök 
får ske i parkeringsnoderna. Angöringsplatser finns intill samtliga bostäder 
och parkering för rörelsehindrade skall anordnas i närheten av bostaden 
(förutsatt att man har tillstånd).

Ett stort antal cykelparkeringar ska få plats i stadsrummet, både för 

Forsåker och de närliggande sjöarna; Stensjön, Rådasjön, Norra långvattnet, 
Södra långvattnet, Horsikan och Vällsjön. Flera av dem binds samman av 
Bohusleden och har badplatser och motionsspår. 

FORSÅKER

RÅDASJÖN

STENSJÖN

N LÅNGVATTNET

S LÅNGVATTNET

HORSIKAN

VÄLLSJÖN
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boende, besökare och pendlare. Framtidens transportsätt kan kräva nya 
lösningar, exempelvis är lådcyklar bredare och mer ytkrävande än vanliga 
cyklar samt att sparkcyklar, scootrar eller permobiler ska kunna parkeras. 
En familjs fordonsflotta kan bestå av minst en cykel per person, cykelkärra, 
en bil, släpkärra, barnvagnar, eventuellt permobil eller annat hjälpmedel 
samt skateboards, trehjulingar eller motorcyklar och husvagnar. Att hitta 
ytor för detta i boendemiljön är en utmaning, och som boende i en tät 
stadsmiljö får man i regel kompromissa med ytorna för uppställning av flera 
fordon.

Konsekvensanalys
Forsåkers läge är utsatt från väg och järnväg, därför har man i detaljplanen 
behövt hantera de största hälsoriskerna som buller, luftföroreningar och 
låga dagsljusnivåer. För att hantera hälsoriskerna har man bearbetat 
kvarterens utformning, hushöjder, placering av skolor och förskolor samt att 
lägga parkering i mobilitetshus och ett lågt parkeringstal.

Planområdet har i dagsläget få grönområden med starka sociala 
värden. Ett antal trädallér är biotopskyddade och bevaras, en befintlig 
äppelträdgård hade kunnat bevaras vilket hade kunnat utgöra ett socialt 
värde men det har inte varit möjligt i avvägning mot ökad bebyggelse. 
Detaljplanen adderar nya grönområden både i bostadskvarteren, 
skolgårdarna och offentliga rum. På så sätt ökar den socialt upplevelserika 
grönskan genom detaljplanen. 

Bristen på storskaliga grönområden påverkar luftreningen, 
dagvattenhantering, tillgången till solljus i rymliga offentliga rum och 
grönskans kylande effekter. En större park med mycket träd och växtlighet 
hade kunna ha stor effekt på både fysisk och mental hälsa för de som ska 
bo och verka i Forsåker. Planområdet bör  dock få positiva klimateffekter 
av Villa Korndals 4 hektar stora parkmiljö intill. 

Forsåkers läge med närliggande idrottsanläggningar samt sjö- och 
skogsområden kan dock kompensera bristen på grönska för de grupper 
som klarar av att ta sig till rekreation i andra stadsdelar. Utbudet i 
närområdet möjliggör en hälsosam livsstil för boende och arbetande i 
Forsåker.

Parkeringsutredningen av Trivector sammanfattar att det finns mycket 
goda förutsättningar för att använda hållbara transporter i Forsåker vilket 
är positivt ur ett hälsoperspektiv. 
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Nyckelfrågor för genomförande av detaljplan

När vi mäter hälsofrämjande åtgärder i stadsplanering utgår vi ifrån 
riktvärden, miljökvalitetsnormer och krav anpassade utifrån dagens 
förutsättningar. Forsåker ska byggas och befolkas i generationer, vilket 
innebär nya utmaningar och möjligheter. I Sverige har vi inte haft stora 
problem med urban hetta tidigare, något som nu börjar bli vanligare och 
behöver hanteras för att människor inte ska skadas av värmen. Det kan 
vara att installera luftkonditionering i bostäder, skapa skuggade platser på 
gårdar och parker samt att införa mer grönska för värmereglering. 

Stadens ljudmiljö är så mycket mer än bulleranalyser. Människors 
uppfattning av positiva ljud, säsongsbetonade ljud - eller tystnad - är en 
viktig del av vår hälsa. Det kan komma att skapas genom aktiviteter i 
stadsmiljön som kommer att förknippas med Forsåker i framtiden, kanske är 
det Mölndalsåns forsande, en sommarkonsert i parken eller ljudet av bin på 
taken. Med moderna fönster kan man skapa en väldigt tyst innemiljö som 
skärmar av från stadens brus.

Dagsljus och buller visar sig ligga på acceptabla nivåer för planområdet 
som helhet. Däremot pekar båda rapporterna ut känsliga kvarter eller 
våningar som kräver noggrann utformning. För dagsljus och solljus handlar 
det om krav på genomgångslägenheter så att bostaden får ljus från 
två håll, eller att balkonger planeras så att de inte skuggar bostäder. 
För buller handlar det tvärtom om att vissa lägenheter inte kan vara 
genomgångslägenher eftersom de inte får någon tyst sida. Att laborera 
med dessa värden när man ritar husen i senare skede blir en viktig fråga för 
genomförandet. 

I flera kvarter menar bulleranalysen att det krävs bullerskärmar för 
att dämpa ljudnivån. Det föreslås även ljuddämpande murar längs 
Diagonalen framförallt för att skapa en bättre miljö i den planerade 
Åparken. Bullerskärmar i stadsmiljön, intill bostäder, i gatumiljöer och vid 
förskolor kommer att bli en arkitektonisk utmaning för att hitta en balans 
mellan att skärma från ljud utan att stänga ute gångflöden, siktlinjer eller 
sociala samband. Modernare lösningar än klassiska bullerplank testas 
i olika stadsmiljöer idag och i nyproducerade områden kan man tidigt 
skapa bättre förutsättningar för estetiska och effektiva bullerreducerande 
strukturer. Ju närmare bullerkällan desto lägre kan en exempelvis en 
absorberande tegelmur vara vid trafikstråket Diagonalen. Murarna 
behöver dock ha släpp där gångpassager ska ske för att inte vara barriärer 

Kvarter 39 beskrivs i utifrån dagsljus:
“0-1 timme sol på stora delar av fasaderna mot norr. 
Genomgångslägenheter kan krävas.”
Och utifrån buller:
“Fasader där förutsättning för genomgående bostäder är 
mindre är markerade med rött.”
Beroende på om detta kvarter ska bli bostäder, och beroende 
på vilken våning som analyseras kan just kvarter 39 bli ett sådant 
som behöver bearbetas i projektering för att skapa en hälsosam 
boendemiljö.
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i gaturummet. När det behövs högre skärmar finns det exempel på gröna 
bullerskydd, lekfulla väggar eller varför inte låta Forsåkers grafittikultur leva 
vidare på en fri vägg?

Eftersom Forsåker kommer att byggas ut i flera etapper kommer störningar 
från byggnation förekomma under lång tid. Från ljudet av pålning, 
schaktning och byggtransporter till ljusförorening med bygglampor och 
trafikstörningar på Kvarnbyvägen -  att minska störningarna för närboende 
och nyinflyttade blir en viktig genomförandefråga. 

Grönska i parker, gårdar och gator är en långsiktig investering i gröna 
miljöer som kräver skötsel och underhåll. Att många människor ska dela 
på grönytorna riskerar att skapa trängsel, slitage och konkurrens om ytan. 
Det kan också innebära ett ökat tryck på parker och rekreationsplatser i 
närheten.

Konsekvensanalys
Konsekvensen av kvartersutformningen innebär fortsatta utmaningar med 
ljus- och solvärden i bostäder vilket ska kombineras med känsliga lägen för 
bullerpåverkan. Samma fokus på frågor kring hälsoaspekter som påverkat 
detaljplanen bör följa in i nästa fas inför bygglov och sen genomförande. 

I projektering av gator och bygglov för bullerskärmar kommer det att 
krävs intresse, kunskap och engagemang för att göra stadsmässiga 
bulleråtgärder som inte får en negativ påverkan på stadslivet. Om man 
skärmar av gångpassager och siktlinjer eller skapar otrygga platser bakom 
bullerskärmar kan det leda till mindre attraktiva stadsrum och att människor 
inte vill röra sig intill bullerskärmarna. 

En konsekvens av byggstök - damm, oljud, trafikstörningar och 
ofärdiga miljöer är omflyttning. De som flyttar in först påverkas längst av 
utbyggnaden och behöver kunna leva ett gott vardagsliv för att orka bo 
kvar. Planeringen med etapper är därför väldigt viktigt. 

Stadsmiljön kommer att utvecklas under en lång tid och skötsel och 
underhåll blir viktigt allt eftersom genomförandet fortskrider. Bostadsgårdar 
med utbredd grönska är positivt ur många aspekter men ska också skötas, 
möjligen av en bostadsrättsförening. Parker som nyttjas av tusentals 
människor kräver omfattande skötsel och daglig städning. Först då blir 
de gröna miljöerna fungerande inslag i stadsmiljön och bidrar med de 
hälsofrämjande aspekter som eftersträvas.

Exempel på absorberande bullerskärm längs Lidingövägen i Stockholm. Fler 
bullerskydd med hög kvalitet på gestaltning byggs i Svenska städer idag. 
Bild: LAND arkitektur

Att fylla stadsmiljön med positiva ljud är lika viktigt som att motverka skadligt 
buller. Bild: Anthony Delanoix, Unsplash

Låg tegelmur med grönska vid Eneborgsplatsen i Helsingborg som reducerar 
trafikljudet nära bilarna. Bild: Lovisa Emilsson/Helsingborgs stad
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Frågor utanför Forsåkers detaljplan

Både ljud- och luftfrågorna hanteras bäst genom en fullt utbyggd 
strukturplan och att kommande etapper genomförs eftersom att kvarteren 
är ritade för att blockera skadlig påverkan.

WSP resonerar kring att luftkvaliteten i Sverige påverkas av lokala 
utsläppskällor men har även bidrag från långdistanstransport från Europa. 
Förstärkta krav för  emissionsreduktioner i EU har bidragit till minskade 
emissionsnivåer, vilket innebär att i framtiden kommer bakgrundshalterna 
att fortsatt minska. Luftmiljön i Forsåker påverkas därmed av internationella 
åtgärder lika väl som lokala anpassningar, framtida resvanor och 
teknikutveckling.

Hela Mölndals tillgång till hälsofrämjande aktiviteter ligger i det 
övergripande kommunala ansvaret. Satsningar på Aktiviteten, stadsparken 
eller Åbybadet bidrar till att även Forsåkers befolkning har tillgång till 
rekreation. 

Konsekvensanalys
Forsåkers centrala läge intill både vägar, sjöar och idrottsarenor gör att 
detaljplaneringen både gynnas och missgynnas av sin omgivning. Få saker 
är endast positiva eller negativa - en ny station för Götalandsbanan ger 
högre järnvägsbuller men också ökade möjligheter till hållbara resor och 
kanske minskad biltrafik. 
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DEL 2

BARNKONSEKVENSANALYS

Barn och ungas livskvalitet
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Barnperspektiv på stadsutveckling i Forsåker

14. SKOLMILJÖER

Förskolor och skolor är en stor del av barns livsmiljö och påverkar deras 
fysiska och mentala hälsa. Krav på skolmiljöer finns framför allt i skollagen, 
plan- och bygglagen samt allmänna råd från Skolverket och Boverket. 
Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1, sidan 1) gör gällande att friytan vid 
skolbyggnad ska användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk 
aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för. Friytan bör vara 
så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att 
ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Friytan bör 
kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt 
god ljudkvalitet.

En förskole- eller skolgård ska gestaltas så att den fyller skolverksamhetens 
behov. Enligt skollagen ska miljön vara en aktiv del i barns utveckling 
och lärande. Miljön behöver också kunna förändras och anpassas 
över tid eftersom barngruppen förändras och behoven därmed skiftar. 
Enligt läroplanen ska utomhusvistelse ge möjlighet till lek, utveckling 
och lärande både i planerad miljö och i naturmiljö. Utemiljön ingår i 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning som en viktig del av skolmiljön. 
Utemiljön har stor betydelse för barns upplevelser av naturen såsom växter, 
djur och årstidsväxlingar. I Mölndals funktionsprogram för nyproduktion 
av förskola läggs fast att gården skall ha hög lekvärdesfaktor med olika 
aktivitetszoner. Forskning visar att barnen leker fler lekar och de leker 
bättre i grupp på förskolegårdar med olika typer av terräng. Tillgång till 
en varierad utemiljö skapar dessutom goda möjligheter för barnen att 
utveckla sin motorik. För små gårdar hindrar barnens rörelsefrihet, riskerar 
att skapa konflikter mellan barn som måste samsas på en liten yta och 
kan orsaka hälsoproblem. Enligt forskning på Sveriges Lantbruksuniversitet 
hade barn på en stor naturrik gård rejält mycket bättre motorik och 
deras koncentrationsförmåga var signifikant bättre samt att färre barn 
blev närsynta. Skolgården är en alternativ plats till hemmamiljön, oavsett 
ekonomisk klass och en viktig aspekt för en jämlik uppväxt för barn. 

Om pedagoger behöver ta med barnen till andra miljöer dagligen krävs 
det mer personalresurser och eventuellt extra utrustning, som cykelkärror 
och toaletter med skötbord i de parker dit förskolebarnen förväntas vara. 
För små eller samnyttjande förskolegårdar kan därmed innebära högre 

Modern skolmiljö med lekutrustning i naturmaterial i Järvastaden skola. 
Bild: Jansin & Hammarling

Cykelbuss i Malmö som hyrs ut till utflykter. På förskolan Rolf i Malmö finns en 
cykelavdelning där tolv barn tillsammans med två förskolelärare cyklar iväg 
varje förmiddag för att sen spendera lunchen och eftermiddagen på förskolan.
Bild: Tidningen Land
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kostnader för skolans huvudman, en konsekvens som är viktig att tidigt ta 
med i beräkningen.

När det gäller exploatering av nya bostadsområden är det svårt att på 
detaljerad nivå förutspå faktisk inflyttning, då det beror på en rad faktorer 
i komplex samverkan (så som erbjudna lägenhetsstorlekar, konjunktur, 
amorteringskrav, bostadsbehov, trångboddhet, flyttmönster, inflyttning, 
immigration, regionala befolkningsförändringar osv.)  

15. FÖRSKOLOR

Läge
I planeringen av Forsåker har förskolornas storlek och placering förändrats 
utifrån de löpande utredningar som gjorts. Det är positivt att man 
tagit hänsyn till de konsekvensbedömningar som framkommit efter 
strukturplanen och samrådshandlingen. Den aktuella placeringen är 
bäst lämpad utifrån ett hälsoperspektiv med lägst halter av buller och 
luftpartiklar. Bullerutredningen visar dock att någon form av bullerskydd 
krävs för att klara de riktvärden som gäller för skolor och förskolors utemiljö. 
I första hand bör åtgärder bestå i att placera skolbyggnaderna så att 
de har en skärmade effekt. Bullerskärmar behövs som komplement i 
det fall skolbyggnaderna inte skyddar tillräckligt och ljudnivån ändå är 
över riktvärdena. Bullerskärmar mot förskolegårdar blir vanligare och kan 
utformas som en intressant yta med sittplatser, speglar eller klätterfästen – 
om man lägger extra resurser på plankens utformning. 

Med nuvarande placering av förskolorna uppnås goda dags- och 
solljusförhållanden för förskolornas miljöer, såväl inne som ute. Från 
förskolornas lokaliseringar nås entréer till både Rudströmska parken och 
den planerade Åparken, samt hållplats för kollektivtrafik inom 200 m. 
Den bilfria Industrikärnan med sina torg och kulturaktiviteter ligger inom 
400m från alla förskolor, där de gröna gränderna gör att största delen av 
sträckan får begränsad biltrafik. Inom 400m når man även grundskolans 
idrottshall. Att gå 400m för ett förskolebarn tar ca 10-15 minuter fokuserad 
tid (gånghastighet 0.5 meter per sekund jämfört med vuxen gångfart 1 
meter per sekund).

Inga parkeringar planeras vid skoltomterna utan endast några platser för 
angöring, det vill säga hämta/lämna vilket kan uppmuntra fler att lämna 
utan bil. Personal kommer att uppmuntras att cykla, gå eller åka kollektivt 
så som i stadsdelen i stort. Behövs bilen erbjuds parkeringsnoderna. 

Skolornas placering ligger i planområdets östra del, så långt ifrån bullerkällor 
som möjligt och intill Rudströmska trädgården. Befintliga Kvarnbyskolan är en 
högstadieskola norr om planområdet.
Illustration: Nyréns

Interaktivt bullerplank Johan Skytteskolan i Stockholm som utnyttjade ytorna 
som skärmarna gav till sittplatser, roliga speglar, pussel och klätterfästen.
Bild:Liljewall arkitekter
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Friyta och avdelningar
Konsekvenserna på friytans storlek bedöms utifrån måttet per barn men 
också den totala friytan. Boverket hänvisar till forskning som visar att den 
totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som är 
mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och 
socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. 

Mölndals ramprogram för skolor och förskolor säger att planering ska utgå 
ifrån 35 m2 utomhusyta per förskolebarn likt Boverkets rekommendationer. 
För att uppnå det med den planerade förskolegården kan man då 
räkna på hur många avdelningar som får plats. Utmaningen ligger i att 
de demografiska beräkningarna uppskattar ett större behov än vad som 
får plats på den planerade gården. Beroende på vad som är prioriterat - 
avdelningar eller gårdsyta - finns olika lösningar. Se beräkning till höger.

Förskolegården i detaljplanen medger ca 4000 m2 friyta vilket är 
över rekommendationerna på sammanhållen friyta och ger en bra 
förutsättning för att uppnå en kvalitativ gårdsmiljö. Rudströmska villan 
ligger i den planerade förskolegården och eftersom att man från 
Mölndal stad sett svårigheter med att nyttja lokalerna ändamålsenligt för 
förskoleverksamheten kan den rivas. Det innebär en målkonflikt mellan 
behovet av förskolegård och stadsdelens arkitektoniska identitetsmarkörer. 

Förskolegårdar av denna storlek, och betydligt mindre, är vanligt i urbana 
miljöer. Det går att öka kvaliteten och få bra skolgårdar också när det blir 
tätare, men det finns en gräns där man inte kan kompensera kvantitet 
med kvalitet. Att bearbeta lekvärdesfaktorn och avsätta medel för skötsel 
och underhåll samt extra resurser till utflykter blir viktigt i det fortsatta 
arbetet.

I ett fullt utbyggt Forsåker är det planerade behovet 27 avdelningar för 
486 barn. Fyra av de initialt planerade förskoleavdelningarna på kv. 
Silverskatten längs Kvarnbygatan har utgått ur planområdet och behovet 
avses lösas utanför planområdet. Kvar har projektet haft till uppgift att 
lösa 23 avdelningar.  Detaljplanen för den Nordöstra delen, som har en 
stor bostadsexploatering, löser inte sitt eget behov av förskoleplatser. 
Mölndal stad kommer att behöva följa den demografiska utvecklingen 
och fortsätta bygga ut förskolor och skolor i kommande detaljplaner inom 
Forsåker eller i närområdet. 

Ovanstaånende förskolegårdsyta 
är illustrerad med ett exempel på 
skolbyggnad som nyttjar ca 1200 m2 
BYA och rymmer 11 avdelningar i två 
våningar. Hur stor del av byggrätten 
som nyttjas behöver balanseras med 
förskolans behov av inomhus- och 
utomhusytor.  

Byggrätt för förskola: max 1400 m2 BYA
Potentiell skolgårdsyta: ca 4000 m2

Önskad storlek på gård är prioritet
4000 m2 gård/ 35 m2 per barn = drygt 6 
avdelningar á 18 barn blir förskoleplats för 114 
barn

Önskat antal avdelningar är prioritet
11 avdelningar á 18 barn = 198 barn x 35 m2 
vilket innebär 6930 m2 förskolegård krävs.

En kompromiss kan innebära
8 avdelningar á 18 barn vilket ger förskoleplats 
till 144 barn. På 4000 m2 förskolegård får de 
27,7 m2 per barn. 

Inomhusytor i balans med utomhusytor
10 m2 inomhusyta per barn och 35 m2 
utomhusyta i enlighet med ramprogrammet 
innebär en balans mellan hur stor 
skolbyggnaden kan vara på gården och hur 
många avdelningar som ryms. 
Exempelvis i kompromissen ovan krävs 1440 
m2 BTA vilket ryms på byggrätten. För att 
behålla 4000 m2 gård måste man bygga i två 
våningar.
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Det är tillåtet att ha småskalig verksamhet för barn under planbestämmelse 
B (bostad). Det kan innebära exempelvis föräldrakooperativ eller 
barnomsorg i bostäder men det går inte att förutsätta och det skulle 
belasta gårdsmiljöerna i kvarteren.

16. SKOLA

Avdelningar 
I detaljplan Nordöstra delen ingår en grundskola för 400 elever och med 
årskurserna F-6. Det beräknade behovet för detaljplanen är 423 elever 
vilket bara är marginellt fler än skolans kapacitet. Däremot beräknas det 
totala behovet för Forsåker uppgå till 675 elever vilket innebär att skolan 
täcker ca 60% av det beräknade behovet. Skolan i Forsåker täcker varken 
det egna behovet inom detaljplanerna eller skapar utrymme för elever 
i närliggande stadsdelar Det innebär att Mölndals kommun kommer 
behöver jobba med planering av klasser och lokalbehov för inte bara 
Forsåker utan övriga stadsdelar i Östra Mölndal framöver beroende på hur 
beräkningen faller ut.
 
Skolförvaltningen förordar att skolan planeras som en flexibel F-9 i två-
parallellighet för att kunna få personal med rätt lärarbehörigheter. Detta 
innebär ämnesspecifika lokaler för högstadium, men att lokalerna i övrigt 
ska kunna ställas om utifrån det aktuella elevunderlaget. Då skoltomtens 
yta inte tillåter en skola för mer än 400 elever kommer inte samtliga 
årskurser F-9 kunna finnas här samtidigt om tvåparallellighet ska uppnås. 
Däremot kan exempelvis F-6 i tvåparallellitet fungera vilket är det som 
staden planerar för i dagsläget.

Friyta
I planförslaget finns möjlighet att tillskapa 16 m2 uteyta per elev på skolans 
egen fastighet. Detta förutsätter att idrottshallens tak nyttjas som uteyta. 
Om så inte görs minskar uteytan till 15 m2 elev. För att lösa 20 m2/elev sker 
samnyttjande med den angränsande parken Rudströmska trädgården. 
För de större barnen kan samnyttjande med en publik park fungera bra 
och ge ökad rörelsefrihet. Även de yngre barnen kan få en viss frihet i 
en öppnare gård som ger dem ett ökat ansvar att röra sig mellan park 
och skolgård. En utmaning kan bli hur man tillgängliggör parken för 
allmänheten om det förutsätts att skolbarnen använder den dagtid.

Skolgård på tak har testats och studerats i flera sammanhang. Malmö stad 
har en policy som säger att en takgård måste vara minst 50m2 för att få 

Beräkning av skolgård ur PM uteytor i skola och förskola i Forsåker.

Visualisering över Körvelgatans förskola i Göteborg som nu är byggd med 
kompletterande gård på taket. För att uppnå en lämplig förskolegård på tak 
krävs det en större insats än på mark. En avgörande faktor är att bjälklaget 
dimensioneras för tunga laster så att skolgården kan rymma de kvaliteter i 
utemiljön som barn behöver.
Bild: Liljewall arkitekter
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räknas som friyta, vilket taket i Forsåker klarar med sina 500m2. Beroende 
på bjälklaget och vilka laster som taket är dimensionerat för kan man få till 
mer eller mindre växtlighet på en takgård.  Bulleranalysen rekommenderar 
att om idrottshallens tak ska kunna användas som skolgård behövs 
bullerskydd även på taket. Ett bullerskydd, solskydd och eventuell pergola 
eller tak behöver tillåtas i bygglov och dimensioneras för i projektering. Att 
anordna en kvalitativ skolgård på ett tak är alltså mer än en ytberäkning. 
Det är särskilt viktigt att skydda barn från skadliga luftpartiklar vid 
exempelvis skolgård, bostadsgård, parker och gång- och cykelvägar. Ett 
plank med växtlighet och träd med stora trädkronor har positiv effekt på 
luftmiljön.

Konsekvensanalys
Förskolegårdens yta är begränsad vilket innebär att för få avdelningar får 
plats på tomten för att täcka detaljplanens behov. Syftet med Boverkets 
rekommendationer kring förskolegårdens yta är att förskolebarnen ska 
ha tillräckliga ytor för att leka olika typer av lekar i olika miljöer och kunna 
utveckla sociala samspel i en utvecklande miljö. I PM Skola Uteytor i skola 
och förskola påpekas att den begränsade ytan för förskolegårdar innebär 
att det blir svårigheter att tillskapa den vilda, naturlika zonen. Det kan även 
innebära att pedagogerna behöver göra fler utflykter och ha resurser till 
pedagogisk verksamhet utanför förskolegården. 

I granskningshandlingen ligger skolor och förskolor med egen gård, i 
ett skyddat läge intill en park vilket är positivt för skolans pedagogiska 
verksamhet och en hälsosam upplevelserik vardag för barnen. Skola 
tillåts även i Industrikärnan vilket kan nyttjas för äldre elever och ge en 
stimulerande skolmiljö i centralt läge.

Det är viktigt att ta höjd för alla demografiska behov som uppstår i och 
med detaljplanen. Hur de hypotetiska beräkningarna faktiskt faller ut 
går inte att veta med säkerhet. Det handlar om en kombination av hur 
familjevänliga bostäderna blir (pris, storlek, utformning), hur bostadsutbudet 
i kommunen i övrigt ser ut och vilka som lockas att bo i Forsåker och Östra 
Mölndal. Men det är en risk att inte ha en flexibilitet i den byggda miljön 
där skolor och förskolor kan byggas ut vid behov. I Forsåkers fall är det inte 
bara byggnadsytorna som hindrar en utbyggnation utan även uteytornas 
begränsade storlek. Det kan innebära att man i närområdet behöver 
kompletta mer fler skolor och förskolor vilka ska planeras, investeras i och 
tas i bruk. Konsekvensen är att barnfamiljer kanske inte har möjlighet att bo 
här förrän det finns skolplats till alla. 

Barnfamiljer flyttar in i nyproducerade lägenheter, även om man i 
planprocessen planerar för en annan målgrupp. I Kvarnbyfallet bor över 60 
barn och fordonsflottan utanför Kvarnbygatan 47 ser ut så här.
Bild: Cecilia Windh
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17. BOENDEMILJÖ

För att barn och unga ska kunna bo i Forsåker krävs bostäder med 
tillräckliga ytor och flera rum för att undvika trångboddhet och ge barn 
utrymme att leka, studera och vara för sig själva i hemmet. Barn växer upp 
i många olika familjekonstellationer och familjers bostadsbehov är varierat. 
Möjligheten att bo med barn i urban miljö handlar om både stora och små 
aspekter. Närhet till skola, park, busshållplatser och rekreationsmiljöer är en 
större fråga. Möjlighet att ha tillgång till bil, att det finns hiss, extra sovrum, 
uteplats eller en bra bostadsgård är det som kanske får vardagslivet att 
fungera i det lilla.

Bostadsgårdar är viktiga ytor för lek, rekreation och umgänge. En 
privat gård kan skapa en grannskapskänsla och ge barn ett socialt 
sammanhang. Den täta urbana miljö som planeras idag fokuserar ofta 
på den omkringbyggda gården som en kvalitet och att skapa privata 
zoner i ett annars publikt stadsliv. Hur gårdarnas utformning påverkar barn 
och ungas livskvalitet finns det forskning kring, Eva Minouras avhandling 
Uncommon Ground: Urban Form and Social Territory menar att storlek 
och rymlighet (yta per person) är avgörande för hur gården används och 
för mångfalden aktiviteter som ryms. På gårdar över 1 500 kvadratmeter 
gemensam yta kan flera aktiviteter pågå samtidigt, det vill säga den 
enes användning utesluter inte den andres. Intressant är också att 
användningsfrekvens går ner när trycket på gården ökar genom att fler 
boende förväntas dela den. Gårdar används flitigast av familjer med små 
barn. 
 
Detaljplanen möjliggör alla boendes nyttjande av innergården och att alla 
boende ska nå innergårdarna direkt, utan att behöva gå via gaturummet. 
I detaljplanen för den Nordöstra delen är den minsta gården ca 395 m2 
(kv 41) och den minsta kringbyggda gården ca 985 m2 (kv 10) medan 
den största är 2220 m2 (kv 11). I detaljplanen för Nordöstra delen är de 
kringbyggda gårdarna 985-1600 m2 stora och fem av gårdarna ligger runt 
måttet på 1 500 m2 eller mer medan fyra är mindre. Ingen av gårdarna 
klarar måttet med 20 m2 gårdsyta per bostad. Detaljplanen tillåter 
hushöjder mellan 4-16 våningar intill dessa gårdar men hur många som ska 
dela på den avgörs på vad som faktiskt byggs, hur många lägenheter de 
kommer innehålla och hur många som flyttar in. Läs mer om gårdarnas 
storlek under kapitlet Samspel. 

Bostadsgård i Miraallén, Göteborg. Ca 700 m2 stor men utnyttjar varenda 
kvadratmeter till ekosystemtjänster, grönska och sociala umgängesytor.
Bild: 02 Landskap

Lägenheter i två våningar som förläggs i markplan kan skapa en familjevänlig 
bostadsform i tät stadsmiljö.
Bild: Skanska
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Framförallt handlar det om att skapa hög lekvänlighet. Lekredskap som 
underhåller barnen länge, uppmuntrar till samspel mellan barnen, att 
de får öva sin motorik och springa av sig är en viktig fråga för att göra 
gårdarna barnvänliga.

Konsekvensanalys
I första hand behöver bostäderna vara fungerande för barnfamiljer och 
ge barn det utrymme som krävs för att kunna utvecklas i sin hemmamiljö. 
Detaljplanen för den Nordöstra delen möjliggör flerbostadshus, i regel 
i en struktur med slutna kvarter och bostadsgård. Gårdarna är av 
olika storlekar men en majoritet anses stora nog för att fungera för 
socialt samspel i grannskapet och olika aktiviteter på samma gård. En 
bostadsgård ska i regel fylla flera funktioner och en noggrann utformning 
med fokus på användning för olika grupper blir särskilt viktigt för de mindre 
bostadsgårdarna.

Eftersom detaljplanen endast innehåller flerbostadshus, vilket har 
en lägre andel barnfamiljer än småhus statistiskt sett, är det viktigt 
att det byggs större lägenheter, etagelägenheter, kompletterande 
tvåvåningslägenheter så kallade staplade radhus eller välgjorda 
marklägenheter för att barnfamiljer ska kunna flytta in och bo kvar. 
Detaljplanen styr inte lägenhetsstorlekar och ovanstående exempel 
är möjliga att bygga enligt planen. Utan bostäder som fungerar för 
barnfamiljer kommer Forsåker inte kunna erbjuda bostäder till en stor del av 
marknaden och frågan bör hanteras av byggaktörerna på ett strategiskt 
sätt utifrån de förutsättningar som finns i detaljplanen. Om kvarterets 
bostäder inte fungerar för barnfamiljer i längden finns en risk att man flyttar 
ut efter ett tag. Då byts barnen på gården ut och man splittrar den sociala 
sammanhållning som byggt upp.

Kvalitetsprogrammet beskriver att gårdarna ska innehålla lek för de yngre 
barnen. Det bör finnas ett särskilt fokus på hög lekvänlighet och göra det 
bästa av den yta som finns. Kluriga, aktiva och interaktiva lekredskap kan 
med förmån byggas för att ge så stort nöje som möjligt för barnen. 

Andra bestämmelser i detaljplanen är att boende ska kunna gå till sin gård 
utan att gå ut på gatan, att det är kort avstånd till lekplats, park, skola och 
förskola, att gatumiljöer i Forsåker är småskaliga med låg trafikintensitet 
särskilt på de gröna gränderna och att strukturen prioriterar hållbara 
färdmedel vilket alla gynnar barnens livsmiljö.

Lekmiljöer som är interaktiva, där barnen får samspela med andra, vara 
kreativa, klättra, röra på sig, utmana sin motorik och själva styra leken har ett 
högre värde än statiska lekplatser man snabbt tröttnar på. 
Bild: Markus Spiske, Unsplash
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18. MOBILITET OCH TRAFIKMILJÖ

Tät stadsmiljö är ett intensivt trafiklandskap där barn och unga behöver 
beaktas för att undvika olyckor och säkerställa barns framkomlighet. Barn 
är en särskilt utsatt grupp i trafiken och deras förutsättningar för att vistas 
säkert i trafikerade miljöer och behov av förflyttning, rörelse och lek skiljer 
sig från vuxnas. Yngre barn har inte färdigutvecklad syn eller hörsel och 
har svårare att sortera trafikens alla olika intryck. När ett barn uppnår 
trafikmognad är individuellt men upp till 12 års ålder har barn generellt 
sett svårt att hantera komplexa trafiksituationer. När ungdomar dessutom 
får köra moped och övningsköra med bil blir de en riskgrupp som är 
extra olycksbenägna. Barn och unga kan ha svårt att hantera en konflikt 
mellan olika trafikanter och en tät urban miljö är full av konfliktpunkter där 
oskyddade trafikanter hamnar i en riskfylld situation. Tydlighet i gaturummet 
underlättar barns rörelsefrihet.

En stor andel av de offentliga ytorna i Forsåker planeras på de gåendes 
villkor. Exempelvis hela skola/förskolestråket i öster, parkerna samt de gröna 
gränder som knyter ihop skolstråket med Industrikärnan. Industrikärnan 
planeras som ett gångfartsområde i sin helhet.

Kvarnbyskolan ligger intill Kvarnbygatan idag och är redan en viktig 
trafikmiljö för barn och unga. Kvalitetsprogrammet har som mål att 
Kvarnbygatan ska utformas med trygga skolvägar och korsningspunkter för 
barn.

Smarta mobilitetslösningar och en integrerad trafik- och  
byggnadsplanering som ger barn rörelsefrihet utan barriärer och en säker 
trafikmiljö berikar barns vardagsliv i staden. De ska kunna vidga sina cirklar 
på ett säkert sätt och röra sig utan vuxens sällskap mellan skola, hem och 
aktiviteter i takt med ökad mognadsgrad. Detta är viktigt för att stärka 
folkhälsan och ge barn och unga en frihet att röra sig på sina villkor. 
För ungdomar är närheten till kollektivtrafik, cykelavstånd till skolor och 
rekreation eller promenaden till Mölndal innerstad viktiga faktorer för 
livskvalitet.

Resonemang om barn och ungas avstånd i vardagen ur rapporten ”Förskolor, 
skolor och idrott i den täta staden” från 2015.
Detaljplanen ger goda förutsättningar för att ge barn och unga tillgång till 
viktiga målpunkter inom rimliga avstånd. Det krävs dock att kvarteren fylls med 
den verksamhet som är viktig för barn och unga eller att gårdarna planeras 
med lekvänliga ytor. 
Illustration White arkitekter
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Konsekvensanalys
Folkhälsomyndigheten varnar för att en minskande andel barn går eller 
cyklar till skola, kompisar och fritidssysselsättningar. Avstånden mellan 
hemmet och viktiga dagliga destinationer har ökat, vilket generellt 
missgynnat gång- och cykeltrafik. Hämtning och lämning vid förskolor är en 
kritisk punkt där riskfyllda trafiksituationer kan uppstå. Alternativ som innebär 
att hämtning och lämning via gång och cykel är attraktivt blir viktigt vid 
områdets förskolor. I Forsåker ligger förskolorna i regel inom 200 meter 
från bostäderna och trafiklandskapet planeras för att underlätta gång 
och cykel vilket är positivt för de barn som bor i närheten. De barn som 
får förskoleplats i en annan stadsdel eller som kommer till Forsåker utifrån 
kommer inte att ha samma positiva förutsättningar.

Att Forsåker får flera stråk och platser som planeras på gåendes villkor 
samt knyter samman målpunkter med lugna gröna gränder är positivt 
för barn och ungas rörlighet mellan kvarteren vilket ger en frihet och 
självständighet. 

Från barnvagnen till de första stegen, att lära sig cykla, somna i bilen och testa nya tricks på brädan, att gå själv till skolan eller våga sig iväg på mopeden – barn och ungas mobilitet är en viktig 
del av livet.

Bilder: Bryan Dijkhuizen, Kelly Sikkema, Sharon Mccutcheon, Jordan Sanchez - Unsplash
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19. OFFENTLIGA RUM

För unga människor, där det sociala samspelet är grundläggande för 
identitetsutvecklingen och rollen i samhället, är den offentliga miljöns 
utformning särskilt viktig. 

Barnen är en grupp som till stor del är beroende av och begränsade till sin 
stadsdel. Både vuxna och barn uppskattar trygga och intressanta platser 
i närområdet som stimulerar lek och umgänge. Större parker i centrala 
lägen kan fungera som sociala mötesplatser när den lokala lekplatsen 
inte räcker till. Generationsöverskridande och jämställda mötesplatser 
ter sig ofta bäst i naturmiljö. Att använda naturliga inslag som stenar, 
träd, grenar, sand eller vatten är inte könsbundet på samma sätt som 
producerade lekmaterial kan vara. Det är heller inte åldersbestämt eller 
fantasihämmande. 

Ytor för lek där barn tillåts springa, klättra, vara högljudda eller stöka ner 
på egna villkor är ett sätt att manifestera barns rätt till staden. Det är mark 
som avsätts just för deras behov och utformas med fördel tillsammans med 
barnen själva. 

Barn lever i staden och befolkar gator, torg, parker och hållplatser likväl 
som vuxna. Vad har vi för barnperspektiv på en busskur? Tänker vi på barns 
upplevelse av shoppinggator? Det är viktigt att inte glömma inomhusytor 
som är offentliga; bibliotek, köpcenter, kulturhus, museer, saluhallar eller 
medborgarkontor är också platser där barn bör få ta plats. Inomhuslokaler 
för barns aktivitet är bland annat sporthallar, träningslokaler, öppna 
förskolor eller fritidsgårdar och kulturhus – ytkrävande verksamheter som 
inte fokuserar på kommers och konsumtion.

Utöver behoven för små barn behövs platser och funktioner för ungdomar. 
Det finns de ungdomar som inte vistas så mycket ute i offentliga miljöer 
utan mestadels är hemma hos sig själva eller kompisar. Vissa är aktiva i 
föreningar och organisationer och spenderar stor del av sin lediga tid där. 
Andra är kamratorienterade och söker sig till och prioriterar umgänge med 
kompisar och som vistas mycket ute i bostadsområdet och nere på stan. 
Ungdomar är i en period i livet där både frigörelse och trygghet är viktigt. 
Det är en del i utvecklingen för att hitta sig själv och sin plats i samhället 
vilket är beroende av det offentliga rummet.

En lekvänlig installation av en busshållplats i Baltimore som kanske lockar till bus 
medan man väntar. 
Bild: Konstnärskollektivet mmmm....

Bild: Markus Spiske, Unsplash
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Konsekvensanalys
De offentliga rummen i strukturplanen är av varierande karaktär. Det ger 
förutsättningar för att många olika behov och intressen tillgodoses även för 
barn och unga. 

Industrigolvet ger möjlighet för aktiviteter för ungdomar i de stora tillåtande 
lokalerna och lek och rörelse i det offentliga rummet. Detaljplanen sätter 
förutsättningarna medan Kvalitetsprogrammet beskriver en programmering 
och innehåll. Så som att det kan vara antingen specifik utrustning avsedd 
för lek och aktivitet eller att fast utrustning och möblering utformas med 
lekfulla inslag.

Oprogrammerade ytor och platser kan användas flexibelt för spontan lek, 
sport och tillfälliga arrangemang. Även att barn- och unga inkluderas i 
referensgrupper i samband med utformning och gestaltning. Detta är en 
god förutsättning för att det offentliga rummet ska vara tillgängligt och 
givande för barn och unga. 

På samma sätt skapar detaljplanen plats för parkmiljö medan 
Kvalitetsprogrammet beskriver att Forsåkers parker ska rymma både platser 
för rörelse och aktivitet, lek och träning men också platser för stillhet 
och återhämtning. Att programmera det offentliga rummet för att vara 
upplevelserikt även för barn och unga är ett viktigt fortsatt arbete. 

Skolgården för grundskolan kan vara öppen för allmänheten efter skoltid 
vilken skulle bidra till fler gröna lekvänliga ytor på kvällar och helger. Dock 
behöver det hanteras utifrån skötsel, trygghet och säkerhet för skolbarnen 
så att eleverna inte påverkas negativt. 

Kan den planerade historieprommenaden lyfta barns del i historien? Här 
syns ett gäng ungar vid lekplatsen på Ryagatan, cirka 1957. Husen på 
Ryet ägdes av Papyrus. Alla som bodde där arbetade på Papyrus.
Bild: Mölndal stadsmuseum
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