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BAKGRUND
Mölndals stad skall utökas med en ny stadsdel med
målsättningen att skapa en plats för det goda livet i en tät
struktur med blandad bebyggelse och blandade funktioner.
Forsåker kommer bli ett av de största
stadsutvecklingsprojekten i regionen.
Forsåkerområdet ska omvandlas från industrimark till en
stadsdel som kännetecknas av en modern och hållbar
blandstadskaraktär och bidra till den dynamiska utvecklingen
av centrala Mölndal. Forsåkerområdet omfattar cirka 24
hektar och kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter och
mer än tusentalet arbetsplatser.
En strukturplan tagits fram som skall utgöra underlag till
planprogram för Forsåker. Strukturplanen syftar till att illustrera
hur områdets idag till stor del slutna miljö kan utvecklas till en
ny stadsdel där den gamla industrimiljön tas tillvara och blir en
stomme i en ny struktur.
Detta dokument är en uppdatering av den social
konsekvensanalysen tillhörande strukturplan för
Forsåkerområdet 2015. Inför samrådet uppdaterades
programhandlingen utifrån den sociala konsekvensanalysen
med följande punkter:1

Bild 1 Översikt Forsåkerområdet idag
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Tillkommande bro(ar) planeras och gestaltas med fokus på att göra Forsåker tillgängligt och nåbart för alla
grupper av människor. Genom att den/de görs attraktiv särskilt för gång- och cykeltrafikanter främjas hälsa
och bilberoende minskar.
Ytor för rekreation utökas. En möjlighet är att prioritera rekreation i gestaltningen längs forsens väg genom
området.
Gång- och cykelstråk integreras med omgivande nätverk av stråk och stadsrum så att hela området
upplevs enkelt att nå, särskilt från västra Mölndal. Extra uppmärksamhet bör ägnas platser med
höjdskillnader.
Industrigolvets byggnader får en hög grad av funktionsblandning för att ge goda förutsättningar för ett rikt
stadsliv över stora delar av dygnet/veckan/året.
Behovet av utemiljöer för skolor, förskolor och lekmiljöer analyseras och prioriteras utifrån en potentiell
konflikt med behov av grönområden för andra grupper.
Fortsatt gestaltningsarbete prioriterar att åstadkomma en rik variation och mänsklig skala i den stadsmiljö
som kommer att möta den gående och cyklande människan. Ett sätt att hantera en storskalig stadsmiljö är
att bygga med indragna fasader från våning två eller tre.
Alla möjligheter till multifunktionalitet för både offentliga platser och byggnader utnyttjas.
Alternativ för att minimera parkeringsyta på mark och i byggnad ses över.

SYFTE

Som en av flera utredningar inom ramen för planeringen av Forsåkerområdet görs denna sociala konsekvensanalys
av det koncept till strukturplan som finns framtaget. Det tidiga skedet innebär att analysen är framåtsyftande – det
vill säga att bidra till ett beslutsunderlag för fortsatt utvecklingsarbete.
Syftet med en social konsekvensanalys är att belysa den sociala dimensionen i stadsplanering och identifiera
nyckelfrågor för utvecklingen av Forsåker.
Med en större medvetenhet om de sociala frågorna kan stadsplanering skapa förutsättningar för ett socialt hållbart
samhälle. Denna konsekvensanalys har ett utökat barnperspektiv utifrån Vision Mölndal 2022 som fastställer att
”Mölndal utvecklar bra och attraktiva skolor där trygga elever når höga och jämna skolresultat. Tillsammans tar vi ett
gemensamt ansvar för att barn och unga är delaktiga och mår bra.”

1

Planprogram för Forsåker Mölndals stad Godkänd av kommunfullmäktige 2016-02-24
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AVGRÄNSNINGAR

Analysen baseras på strukturplanen. Den första detaljplanen är under framtagande och denna bedöms
övergripande. För vissa frågeställningar bedöms dock området i sitt sammanhang och som en del i Mölndals stad.
Analysen omfattar inte en bedömning av utvecklings- eller planeringsprocessen varför faktorer som delaktighet och
dialoger inte kan värderas.
Genomförandefrågor, så som etapper, beaktas inte.

Strukturplan 2015

Strukturplan 2017
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UNDERLAG

Social hållbarhet i stadsutveckling är en prioriterad fråga på alla samhällsnivåer. Följande underlag motiverar och
definierar vilka aspekter av social hållbarhet som ska beaktas. (Detta är ett urval av styrdokument, för fullständiga
källor se kapitel 9)

Plan- och bygglagen 1 § I denna lag finns bestämmelser om
planläggning av mark och vatten och om byggande.
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle
och för kommande generationer.

FN hållbarhetsmål

Plan och bygglagen

Hållbar Tillväxt GR
Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de
möjligheter en fortsatt regionförstoring ger.
Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt besöka
Göteborgsregionen.
Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från
storstadsområdets möjligheter.
Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv
kollektivtrafik.

Mölndal vision 2022
En modig stad med en tydlig historia
Mölndal förstärker Västsverige
En hållbar stad där vi växer och mår bra

Vision 2.1 Forsåker
Konsortiets gemensamma vision och
ställningstaganden.
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METOD

Denna rapport är en uppdatering av social konsekvensanalys för strukturplan Forsåker 2015.
Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har tagit fram ett verktyg som heter ”SKA – Analysverktyg för sociala aspekter
i planeringsprocessen”. Genom att utgå från den matris som verktyget bygger på fångas sociala aspekter och
samtidigt sätts frågeställningarna i det sammanhang som är relevant för den aktuella skalan. I denna analys finns ett
utökat barnperspektiv, och därmed tillkommer aspekten ”Hälsa och säkerhet”. Figuren nedan illustrerar
huvudrubrikerna i verktyget.:
Sammanhållen stad
Samspel
Vardagsliv
Identitet
Hälsa och säkerhet (tillkommer på grund av barnperspektivet)

De olika begreppen hänger samman och överlappar varandra i delar och har alla en tydlig koppling till faktorer som
stadsplanering kan påverka.
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SOCIAL HÅLLBARHET I STADSPLANERING

Social hållbarhet för Forsåker måste utgå ifrån den lokala kontexten och de förutsättningar som finns just här. Ett
nybyggt, tätt och centralt stadsutvecklingsområde har en unik 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.

6.1

NYTT

Nybyggda områden har en utmaning 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. De offentliga rummen så viktiga som konsumtionslösa mötesplatser.
Att bygga ut en större stadsdel tar flera år och kommer att etableras 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 skyddas mot störningar.
Fördelen med ett nytt område är möjligheten att skapa innovativ och framåttänkande stadsbyggnad.

6.2

TÄTT

Täthet handlar inte bara om högre hus. 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 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, högt slitage på offentliga ytor, 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 och istället koncentrerar bebyggelsen.

6.3

Bild 2 Täthet och hushöjder, Kvalitetsprogram Nyréns Arkitekter

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. Det är även viktigt att säkerställa närservice
och lokala aktiviteter så som skola, mataffär eller postombud.

Bild 3 Modern tät stadsbebyggelse i Sverige – Visionsbild för Mölndal innerstad och Hammarby sjöstad
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6.4

TEMATISKA ASPEKTER AV SOCIAL HÅLLBARHET

I enlighet med matrismodellen som beskrivs i kapitel 5 Metod.

Sammanhållen stad
Samband och kopplingar stärkas och
barriärer överbryggas för att göra
staden mer sammanhållen.
Ge möjligheter för variation av
sociala samband.
Samspel och lek

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.

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.

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.
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6.5

SOCIALA FUNKTIONER FÖR GOD LIVSMILJÖ

Social hållbarhet bedöms i olika skalor och skiftar mellan ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. För att
skapa en god livsmiljö krävs tillgång till funktioner och aspekter som bidrar både till den individuella livskvaliteten och
samhällets stora samband. Mina individuella val kan stärka min livskvalitet men påverka samhället negativt, ett
sådant exempel är bilåkande - något som kan vara en frihet för individen men skadligt för människor och miljö.
Bostaden är en privat angelägenhet och påverkar vårt familjeliv och privatekonomi, men bostadsmarknaden är en
grundsten i samhället och kan inkludera eller utesluta grupper på en strukturell nivå. Det är mer utmanande för
stadsutvecklingsprojekt att påverka positivt på en strukturell nivå än det är att skapa hög livskvalitet för de som flyttar
in.
Nedan följer en skala från bostaden till närområdet och staden med viktiga sociala funktioner som bör säkerställas i
stadsutveckling. Förutom funktioner krävs processer och system som skapar trygghet, tillit, deltagande, identitet och
möten.

SKALA

FUNKTIONER

VÄRDEN

Storlek på bostad
Upplåtelseform
Planlösning
Pris
Kvalitet på ytskikt
Dagsljus
Giftfri miljö
God arkitektur
Tillgänglighetsanpassning

Rekreationsytor intill bostaden
Grönska och naturvärden
Relation till grannfastigheter
Låga bullervärden
God luftmiljö
Nära kollektivtrafik
Bil - och cykelparkering
Närservice:
- Förskolaskola + Grundskola
- Äldreomsorg
- Bibliotek
- Livsmedelsbutik
- Apotek
- Postombud
- Gym/ Idrott

Trygghet
Tillit
Deltagande
Identitet
Möten

- Kvarterskrog/ Lunchrestaurang

Större parker och naturområden
Gymnasieskola och högre utbildning
Arbetsplatser
Regional kollektivtrafik
Handel och shopping
Sjukvård och specialistvård
Underhållning, kultur och nöjen
Sport och fritid
Restaurangutbud
Specerivaror
Turism
Samhällsservice
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KONSEKVENSANALYS

Konsekvensanalysen baseras på strukturplanen i uppdaterad version 2017. Bedömningsgrunderna kommer från
lokala styrdokument och analysverktyget för social hållbarhet i stadsplanering från Göteborgs stad (SKA). Varje tema
finns beskrivet under respektive kapitel och en sammanfattning av konsekvensbedömningen finns under kapitel 8
Sammanfattning.
Detta är en översikt över funktioner och platser i strukturplanen. Under respektive kapitel kommer varje tema
fördjupas med material från Kvalitetsprogrammet och olika utredningar som underlag.

Hållplats kollektivtrafik
Torg/ Mötesplats
Skola
Park
Handel och verksamhet
Stråk
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7.1

BEDÖMNINGSGRUNDER

Konsekvensanalysen utgår ifrån temana i modellen för Social konsekvensanalys kopplade till nyckelfrågor utifrån
konsortiets egna vision. Alltså bedöms strukturplanen utifrån de aspekter som allmänt anses viktigt för social
hållbarhet i stadsutveckling och de specifika formuleringar som konsortiets bundit sig till genom avtal. Förutom
konsortiets initiala vision finns ett kvalitetsprogram, en planbeskrivning och flertalet utredningar. Dessa är underlag till
analysen, men bedömningsgrunderna kommer från Vision 2.1.
Här följer en sortering med teman, nyckelfrågor och en sammanfattande rubrik till konsekvensanalysen:
Teman ur
SKA-matris

Formuleringar ur konsortiets Vision 2.1

Behandlas under kapitel:

Sammanhållen
stad

Inom stadsdelen ska det finnas olika funktioner och användningar av
byggnaderna. Även inom kvarteren ska det finnas olika funktioner för
att skapa en blandstad. Det är viktigt med variation i kvarterens form
och gestaltning. Kvarteren är slutna med en skyddad miljö på
innegården för små barn. Entréer i kvarteren ska vara mot gata.

STRUKTURER OCH FUNKTIONER FÖR
TILLGÄNGLIGHET OCH BLANDNING

Stadsdelen planeras för att vara attraktiv både för de som bor,
arbetar och driver verksamheter där.
Det ska finnas en variation av upplåtelseformer inom Forsåker. Inom
stadsdelen bör minst 25% av alla bostäder upplåtas med hyresrätt och
resterande som bostadsrätt/äganderätt.
Samspel och
lek

Längs ån ska det finnas rekreationsmöjligheter, café/ restaurang,
vattenlek och skridskoåkning.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT RIKT
OCH LEVANDE STADSLIV

Inom stadsdelen ska det finnas tillgång till en högkvalitativ park med
attraktiv lekplats. Innehållet och utformningen av parken är viktigare
än parkens storlek.
En attraktiv lekplats kan vara en tillgång för ett stort
upptagningsområde och skapa en levande stadsmiljö.
De offentliga miljöerna ska hålla hög kvalitet. Gator och torg ska
utformas för ett aktivt stadsliv med attraktiva mötesplatser.
Vardagsliv

Stadsdelen ska ha hög exploatering med ett stort antal boende. För
att skapa en levande och fungerande blandstad är lokalerna och
dess användning avgörande och deras förutsättningar hanteras med
stor prioritet.

MÅNGFALD OCH KVALITET I
VARDAGEN FÖR ALLA GRUPPER

Alla bottenvåningar byggs så att det är möjligt att omvandla till
lokaler. Kommersiella lokaler innebär ett innehåll av förskolor, skolor,
kommunal verksamhet, kultur, film och foto, närbutik och service.
Handelsutvecklingen ska ta hänsyn till Mölndals innerstad.
Identitet

Forsåker ska ha en egen och unik identitet. Den behöver inte vara
rädd för att vara annorlunda jämfört med andra nya stadsdelar. I
stadsdelens identitet är industrihistorien och Mölndalsån två viktiga
delar.

EN IDENTITET MED HISTORISK
ANKNYTNING OCH FRAMTIDSTRO

Befintliga industrilokaler ska rivas eller bevaras beroende på skick. De
som ska bevaras ska byggas om för att möjliggöra låga lokalhyror.
Arkitektoniskt ska stadsdelen upplevas som varierad med hög kvalitet.
Hälsa och
säkerhet

Stadsdelen ska medverka till miljömedvetet resande. Attraktiv
kollektivtrafik, cykelparkeringar, bilpool och cykeluthyrning.

HÅLLBAR OCH HÄLSOFRÄMJANDE
STADSMILJÖ

Gatustrukturen i stadsdelen ska vara sammanhängande och göra det
möjligt att röra sig på olika sätt genom stadsdelen. Ett attraktivt
gångstråk skapas från Mölndal C, över bron, genom Forsåker och
vidare upp mot Kvarnbyn. Det anses inte rimligt att överdäcka
motorväg och järnväg. Stadsdelen har nära till kollektivtrafik.
Trafiken ska ske på stadsdelens villkor.
Det ska vara möjligt att använda bil men inte nödvändigt.
Alla fastigheter ska ha tillgång till cykelparkering.
Barnperspektiv

BARN OCH UNGAS LIVSKVALITET
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7.3

NULÄGESBESKRIVNING

Mölndals stad har drygt 64 500 invånare och är den tredje största kommunen i Västra Götalands län. Knutpunkt
Mölndalsbro är en de största kollektivtrafikpunkterna i göteborgsområdet och är en viktig terminal för både buss-,
spårvägs- och tågresenärer.
26 % av invånarna räknas som högutbildade vilket placerar Mölndal bland de 16 kommuner i landet med högst
andel högutbildade (i åldrarna 25-64 år). Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen i
åldern 16 eller äldre, ligger på 64 procent. Mölndal uppvisar en betydligt mindre andel arbetslösa 18-24―åringar än
länet och riket, där arbetslösheten ligger på 13 procent respektive drygt 14 procent. Medelinkomsten för
befolkningen 20 år eller äldre placerar Mölndal en bit över rikssnittet.
64 % av kommunens invånare förvärvsarbetar. En tredjedel av den förvärvsarbetande befolkningen i Mölndal har sin
bostad och arbetsplats i kommunen. Mölndal har en nettoinpendling det vill säga fler som reser till Mölndal dagtid än
som reser från Mölndal.
I Mölndal bor 46 % av invånarna i småhus och 50 % i flerbostadshus. 51 % av lägenheter i flerbostadshus är hyresrätter
medan 49 % är bostadsrätter.
Järnvägen och väg E6/E20 upplevs idag som en barriär som tudelar centrala Mölndal. Forsåkerområdet ligger direkt
öster om både järnväg och motorväg.
Ett centrum växte fram vid Mölndalsbro under 1920-talet. Folkets Hus, nuvarande kulturhuset Möllan, och stadshuset
tillkom på 1960-talet. Efter att motorvägen byggdes på 1970-talet växte centrum västerut och torget i sitt nuvarande
läge invigdes 1984.
En del av centrala Mölndals identitet kopplas till platser som ligger på visst avstånd, till exempel Kvarnbyn, Gunnebo
Slott och till större arbetsplatser som Astra Zeneca och Mölndals sjukhus.
Kvarnbyn med sin småskaliga och historiskt kopplade bebyggelse, tillsammans med kvarnbyfallet, muséet, café,
restaurang och andra verksamheter är både målpunkt och en del av ett intressant promenadstråk i Mölndal.
Kvarnbyn har en egen och tydlig identitet men är samtidigt något isolerat från centrala Mölndal. De inslag av
kreativa och utåtriktade verksamheter som finns tillsammans med aktiviteter som Kulturnatta och julmarknad bidrar
till intresset för Kvarnbyn som utflyktsmål.
Det gamla bruksområdet har sedan 2006 ägts av Mölndals stad och till största delen stått tom i avvaktan på ny
användning efter avvecklingen av pappersfabriken. Bruksområdet är upptaget som ett av Mölndals kulturhistoriskt
värdefulla områden i stadens kulturmiljövårdsprogram. Där beskrivs områdets långa historia med papperstillverkning
och den sammansatta miljön med byggnader från olika epoker. Tillgången till vatten genom Mölndalsån som
förutsättning för industrin, fabriksbyggnaderna och bostäderna samt den avgränsande muren mot Kvarnbygatan
listas som de viktigaste komponenterna i kulturmiljön.

Bild 4 Kvarnbyn Källa Mölndals kvarnby
Bild 5 Forsåker Källa: Mölndala Fastigheter AB
Bild 6 Forsåker Källa: Kulturhistorisk utredning, Lindholm
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7.4

STRUKTURER OCH FUNKTIONER FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BLANDNING

BEDÖMS I DETTA KAPITEL:
Stråk och gatustruktur
Koppling till omgivande områden
Kvartersstruktur
Blandning av funktioner
Upplåtelseformer och hustyper

Forsåker är en länk mellan Mölndals västra och östra sida om E6/E20 och
en förstärkning av innerstaden. Läget är en fördel för att knyta samman
stadsdelar som i dag är åtskilda av barriärer. Forsåkerområdet, eller det
gamla bruksområdet, är i dagsläget en barriär i sig själv med stora
obebyggda ytor.

För att Forsåker skall kunna upplevas som en del av centrala Mölndal
krävs att det är enkelt och snabbt att förflytta sig över de barriärer som
motorväg och järnväg utgör. För att minska barriäreffekten planeras en
bro över motorvägen man kan köra bil, gå, cykla. Denna bro ingår i
DP1. I DP2 kommer en gång/cykelbro tas med vid stationsläget och ansluta mot Åbybergsgatan. Strukturplanen
innebär ett sammanhängande gatunät med olika gatuhierarkier. Man kan på så sätt röra sig genom stadsdelen på
olika sätt och ha flera olika alternativa vägar att ta sig från en plats till en annan. För att koppla Forsåker öster ut mot
Kvarnbyn finns ett antal gatukopplingar.
Topografin är en utmaning både inom och utanför stadsdelen.
De branta sluttningarna försvårar tillgängligheten, särskilt där
det blir trappor.
Kvarterstrukturen med slutna kvarter skapar tydliga gaturum
och privata gårdar. Forskning visar att slutna gårdar ger en
högre känsla av trygghet och av tillhörighet när gården tillhör
de boende, än öppna kvarter. Slutna gårdar ger större
möjligheter för boendeinitiativ i form av planteringar, möbler
och att barnleksaker som lämnas på gården för gemensam
användning. 2 Höga hus, alltså 6-8 våningar, riskerar dock att
skapa gårdar som saknar dagsljus, blir instängda och trånga.
Det riskerar att bli högt slitage eller att gårdarna inte används
eftersom de upplevs som otrevliga.
Strukturplanen visar på en stadsdel med endast flerbostadshus,
det vill säga lägenheter, i olika upplåtelseform. 30 % beräknas
bli hyresrätter och resterande bostadsrätt/ äganderätt. Mölndals stad har en relativt jämn fördelning mellan
upplåtelseformer (46 % småhus, 50 % flerbostadshus och 4 % specialbostäder/övriga hus)3 Dock byggs främst
bostäder i flerbostadshus i kommunen just nu. Under 2016 byggdes 241 bostäder i Mölndal, varav 199 i flerbostadshus
och 42 i småhus. Alltså kommer Forsåker förstärka en trend på kommunövergripande nivå genom att höja andelen
bostäder i flerbostadshus. Att ha tillgång till och kunna välja mellan flera olika boendeformer är viktigt ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv. Det innebär även att prisnivåerna bör vara varierade. Bostadspriserna i Mölndal har ökat med
10 % det senaste året, en högre ökning än riksgenomsnittet på 9 %. Det blir alltså dyrare att köpa en bostad i
Mölndal. Forsåker blir ett nybyggt centralt område som sannolikt skapar en hög prisbild på både hyresrätter och
bostadsrätter om inte åtgärder görs. Det innebär att Forsåker kan bli ett dyrt område att bo i, men även att trenden
med prisökningar i hela kommunen förstärks.
Bild 7 Stråk från Kvalitetsprogram Nyréns Arkitekter

Ambitionerna i Kvalitetsprogrammet för arkitekturen beskrivs som brokig och varierad, med koppling till det
industriella arvet. Strategin för en blandad stad innebär att bevara delar av det befintliga och blanda med det
nybyggda, skapa en variation i skala och material samt att lägga handel och verksamheter i husens bottenvåningar.
Studien ”Värdeskapande stadsutveckling”4 har studerat vilka kvaliteter i omgivning som folk vill betala för vid köp av
bostadsrätter, och vad som skapar efterfrågan på hyresrätter. För flerbostadshus är det som framförallt värdesätts
urbana verksamheter, kvartersstad, närhet till stadskärnan, parkmiljöer och vattenytor. Kvartersstadsindex är en
sammanslagning av två mått: hur stor andel av kvarterets ytterkant som är bebyggt (står byggnaderna mot gatan)
och hur stor andel av entréerna som finns i denna ytterkant. Ett helt kringbyggt kvarter, så som strukturen i Forsåker,
med entréer mot gatan får högsta indexet.
MÖJLIGHETER
Två nya kopplingar mot Mölndals innerstad är positivt för att knyta samman och förstärka den centrala staden.
Positivt med tydliga gatuhierarkier och förekomsten av gångfartsgator samt låg hastighet inom området.
Att behålla vissa befintliga byggnader möjliggör en blandning av karaktärer och eventuellt prisnivåer.
Att bygga både hyresrätter och bostad/äganderätter är positivt för att skapa valmöjligheter gällande boendeform.
RISKER
Det finns en risk ifall man inte får till broarna över E6/E20 och järnvägen, eller att det kommer ta lång tid. Då motverkas inte
barriäreffekten i samma grad.
Höga hus med slutna gårdar riskerar att bli mörka, otrevliga och antingen få högt slitage eller inte användas alls.
Fysisk tillgänglighet är en utmaning i relation till topografin.
Det finns en risk att både bostads- och lokalpriser blir dyra vilket begränsar vissa grupper och verksamheter att etablera sig i
området.
Att bygga en majoritet flerbostadshus i Forsåker ökar andelen lägenheter i hela kommunen, om man önskar en jämvikt bör
småhus eller radhus byggas i andra kommundelar.
Studie av Eva Minoura publicerad i Uncommon Ground: Urban Form and Social Territory
Mölndals stad kommunfakta www.molndal.se
4 Spacescape Värdeskapande stadsutveckling I Göteborgsregionen, 2016
2
3
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7.5

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT RIKT OCH LEVANDE STADSLIV

BEDÖMS I DETTA KAPITEL:
Parker
Offentliga rum
Rekreationsmöjligheter
Lekytor
Kultur och fritid

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 rikt och
levande stadsliv.

Studien ”Värdeskapande stadsutveckling”5 visar på att ha grönområden
inom promenadavstånd värdesätts av boende, men det handlar inte
om vilka grönytor som helst, utan grönytor med stora rekreativa
kvaliteter. Parker värderas alltså högre än naturmark. Resultatet visar att
det finns ett behov för att satsa på stora parker och kvalitativa
grönområden, både i nya stadsdelar och befintliga. Forsåker planeras innehålla knappt 3 hektar parkmiljö6, varav
Åparken har vattenkvaliteter och Rudströmska parken samnyttjas med skolan. 3 hektar parkmiljö (ej inräknat andra
offentliga rum eller gröna gränder) skulle innebära grovt räknat, 10 m2 parkyta per boende. 7 Konsekvensen av
många människor på relativ liten parkyta är ökat slitage, nedskräpning och risk för konflikter mellan användare.
Genom god planering och skötsel kan dock detta hanteras.
I arkitekternas förslag utformas Åparken med zoner för
olika aktiviteter, så som lek för mindre barn, lek för
större barn, vila, planteringar eller öppet rum. Det är
positivt att planera för ett samspel mellan grupper och
aktiviteter utan att man stör varandra. Rudströmska
parken planeras för samnyttjande mellan skolan och
allmänheten, en svårare kombination som kräver
tydlighet gällande användning och skötsel. Att rama in
skolgårdens egna del behöver dock inte stänga ute
allmänheten efter skoltid, det kan räcka med murar,
buskage eller grindar som går att öppna. Skolgårdar
kan bilda öde ytor efter skoltid om inte gården
samnyttjas. I en tät stadsmiljö är det särskilt viktigt att
säkerställa för barn och unga att kunna spendera
fritiden i en utvecklande men trygg miljö.
Utanför planområdet finns ett antal naturområden,
sjöar och berg som går att nå med gång, cykel, bil
eller kollektivtrafik. Grönska på innergårdar blir särskilt viktigt när de publika parkerna är begränsade. Att
byggherrarna tar ansvar för god boendemiljö är ett gemensamt åtagande.

Bild 8 Parker och offentliga rum i Kvalitetsprogrammet Nyréns Arkitekter

De industrilokaler som kommer bevaras och utvecklas ligger på det så kallade Industrigolvet. Här är det tänkt att
skapa olika karaktäristiska mötesplatser, där kultur, gemenskap, historia och entreprenörsanda möts.
Kvalitetsprogrammet beskriver att Industrigolvet kan innehålla publika verksamheter av kulturell eller rekreativ art,
gärna som lockar olika åldrar. Här finns även utrymme för evenemang.8 Än så länge är planeringen i så tidigt skede
att de exakta verksamheterna inte är säkrade. En fördel vore dock att möjliggöra skapande och kulturproduktion,
något som redan finns i närliggande Kvarnbyn. En fritidsgård, kulturskola eller konstnärsateljéer är ett ickekommersiellt
tillskott som kan blanda upp handel och kontor.

MÖJLIGHETER
Forsåker planeras med ett antal parker i olika storlekar och med olika funktioner och gestaltning. Att investera i robusta och
användbara grönområden har visat sig höja värdet och attraktiviteten av ett område.
Mölndalsån går genom offentliga rum och parkmiljö vilket gör den tillgänglig för allmänheten och ett värdefullt inslag i
stadsdelen.
De industrilokaler som ska bevaras och utvecklas ger utrymme för ”oömma verksamheter” så som konst, kultur eller
ungdomsverksamhet.
RISKER
Att parkerna är begränsade och dessutom planeras att samnyttjas kommer att öka slitaget och kräva åtgärder. Risk finns att
man tar bort känsliga material, så som gräs och planteringar, och ersätter med gummimattor eller lekutrustning i plast. Då går
ekosystemtjänster förlorade och användningen blir mer styrd.

Spacescape Värdeskapande stadsutveckling I Göteborgsregionen, 2016
Nyrén arkitekter underlag parker och skola 170215
7 30.000 m2 park / 3000 boende = 10 m2 park per boende
8 Nyréns arkitekter, kvalitetsprogram
5
6
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7.6

MÅNGFALD OCH KVALITET I VARDAGEN FÖR ALLA GRUPPER

BEDÖMS I DETTA KAPITEL:
Handel
Service
Urbana verksamheter
Arbetsmiljö

Idag förespråkas stadsrum med utåtvända entréer och bebyggelse i
gatuliv som ett medel för att skapa levande och trygga gator i mänsklig
skala, där det är trivsamt att röra sig som gående. En attraktiv arkitektur
är viktig för att även gatumiljön ska upplevas som attraktiv, gärna med
möjligheterna att ta sig fram med cykel och att det finns ett stort utbud
av restauranger och caféer.

Forsåker planeras med ett antal publika mötesplatser och två starka
handelsstråk. Diagonalen är den större uppsamlande stadsgatan genom
Forsåker. Förutsättningar finns för att etablera utåtriktade verksamheter
som service eller servering längs delar av gatan. 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 är exempelvis restauranger,
affärer för sällanköp och kulturverksamheter. Denna typ
av handel och service 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. Det gör det dock ännu viktigare att
gaturummet skapar länkar och stråk, framförallt till
Mölndals innerstad. Kollektivtrafiken bör göra det lätt och
effektivt att ta sig till Forsåker och de föreslagna
hållplatslägena kan stödja lokala verksamheter.
I Forsåker möjliggörs för personintensiva verksamheter
som kontor eller utbildning. 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 snabba ärenden och
Bild 9 Handelsstråk och noder till Kvalitetsprogram Nyréns Arkitekter
inte minst en givande arbetsmiljö. Kontorsföretag
värdesätter att lokalisera sig nära många boende, det
vill säga potentiella anställda och kunder. Stadskärnan är därför särskilt värdefull som produktionsmiljö för företag
som är beroende av intensiv interaktion med andra. Kontorsverksamheter ligger gärna nära andra
kontorsverksamheter och finns det en koppling till skolor eller forskning kan det skapa värdefulla nätverk.
Företagarföreningar som gemensamt verkar för områdets bästa blir beroende av varandra, ett sådant exempel är
projektet Linjen i Malmö.9 Där jobbar man för ett attraktivt stråk för företagare, kunder och besökare vilket gynnar
allas verksamhet.
De boende har behov av service och ett utbud som skapar en bra vardag. Det handlar om kommunal service, som
förskola, skola och äldrevård, och kommersiell handel som livsmedelsbutik, apotek eller post. I Forsåker beräknas
behovet av bostäder anpassade för personer med funktionsnedsättningar till 2 trappuppgångar med max 12
anpassade lägenheter. Forsåker planeras med fem förskolor och en grundskola. Skolverksamheten har dock
utmaningar i att få tillräckliga utomhusytor och att organisera inomhusmiljön i en urban kvartersstruktur. Exempelvis
riskerar förskoleavdelningar att brytas upp av trapphus. Verksamhet för äldre eller personer med särskild service finns
utpekad i närområdet men ej inom Forsåker.
Fördelen med att blanda bostäder, verksamheter och service är en levande stadsmiljö över dygnet. Det skapar
rörelser av olika grupper vid olika tider. Att koncentrera handel längs stråk med god nåbarhet och tillgänglighet
stärker förutsättningarna för ett kommersiellt utbud. Vissa verksamheter är dragare – så som livsmedelsbutiker – och
skapar flöden som gynnar andra aktörer – så som sällanköpshandel. Icke-kommersiella offentliga platser är viktiga för
att bryta upp och möjliggöra för flera grupper att vistas i samma miljö. Ett sådant exempel är biblioteket i
Brunnsparken i Göteborg, en av få köpfria platser i den miljön.
MÖJLIGHETER
Utpekade noder och handelsstråk är positivt för att stärka verksamheterna, ökade flöden skapar ökat kundunderlag.
En blandning av dag-och nattbefolkning är en förutsättning för en levande stadsmiljö över dygnet, veckan och året.
Att planeringen redan nu tar med fem förskolor och en grundskola skapar förutsättningar för barnfamiljer att flytta till Forsåker.
Barnfamiljer är en viktig del av bostadsmarknaden.
Ett kommersiellt utbud lockar besökare utifrån stadsdelen och bidrar till att Forsåker blir en del av innerstaden.
Kommunal service som äldrevård eller daglig verksamhet kan ingå i planeringen framöver – plankartan skapar möjligheter men
beslut om verksamheter är ej tagna än. Om detta ej tillkommer finns en risk att det utesluter vissa grupper från att bo och vistas i
Forsåker. Mötesplatser för äldre behöver finnas inom området.
RISKER
Om inte länkarna mot Mölndals innerstad eller Kvarnbyn blir starka nog riskerar handeln och verksamheterna att förlora
underlag.
Nyproducerade områden kan innebär höga hyresnivåer även för kontor och verksamheter. Att stötta nyetablerade
verksamheter kan vara viktigt för att säkra god kvalitet och lönsamhet.
9

Malmö Linjen, http://malmolinjen.se/om-linjen/
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7.7

EN IDENTITET MED HISTORISK ANKNYTNING OCH FRAMTIDSTRO

BEDÖMS I DETTA KAPITEL:
Identitet
Kulturmiljö
Industriarv
Arkitektur

Kvalitetsprogrammet behandlar Forsåkers koppling till det industriella
arvet på flera sätt. Det är tydligt att de befintliga byggnaderna som
utgör industrikärnan spelar stor roll i en framtida kontrastrik stadsdel.

De gamla industrilokalerna är dock av varierade karaktär och arkitektur.
Området har byggts ut under perioder och är idag en mosaik av
tidstypiska byggnader. Planeringen av Forsåker innebär att ett antal
byggnader ändå rivs, vilket kommer ta bort delar ur historien men
samtidigt framhäva andra. Att området förändrats över tid och
anpassats efter den mest gynnsamma användningen är också en del av
kulturarvet – att nu gå vidare och bygga blandstad blir därmed en förlängning av områdets omvandling.
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. Det kräver
dock att innehållet i den nya stadsdelen inte är för nischad eller kategoriserad eftersom detta utesluter den breda
allmänheten. Att etablera verksamheter och aktiviteter i området i väntan på bebyggelsen är en strategi för att
skapa ägandeskap och intresse hos besökare. Projektledningen för Forsåker har anordnat ett antal samtalsforum,
promenader och aktiviteter som bjuder in till att upptäcka Forsåker redan nu.
Att lyfta fram vattnet och ån kan ge en nygammal dimension till området. Forsåkers vision om att vara ”En kraftkälla,
en energigivande livsmiljö och ett spännande besöksmål som binder samman Mölndals stadskärna” behöver ån som
ett spännande och levande element. Att växa upp i en miljö men en
tydlig koppling till historien påverkar vår bild av oss själva. Att
dessutom komma nära och lära sig av kulturmiljön och ån är en
positiv upplevelse. Det är en motpol till det nybyggda som annars
riskerar att bli anonymt. Ett nutida exempel är Norra Djurgårdsstaden
i Stockholm som bevarar en industriell miljö i samklang med
nyproduktion.
Förutom det rent arkitektoniska kulturarvet
som lyfts fram i Forsåker är det intressant
att nämna de människor som format Bild 10 Idéskiss från BuildSweden över N. Djurgårdsstaden
platsen. De som jobbat i Forsåkers olika
verksamheter är en del av arvet. På något sätt kan deras historia och verk visas upp, det
kan vara genom platsnamn, utställningar, minnesmonument eller ett museum. Arbetets
museum i Norrköping har permanenta utställningar som lyfter bland annat kvinnor i
industrihistorien men har också framåtsyftande teman och diskussioner om stad och
människor.
Bild 11 Människor i arbete.
Bild från Kulturhistorisk utredning
Forsåker

Nyproducerade bostäder och byggnader sätter tonen för framtiden. Den arkitektur som
råder idag kommer att bli framtidens kulturarv. Utifrån ett socialt perspektiv är det viktigt
att gestaltning, arkitektur och utformning speglar mänskliga värden och behov. En stad i ögonhöjd innebär att skapa
en attraktiv stadsmiljö i mänsklig skala. Stadsrummets upplevelse, karaktär och gestaltning bör samspela med
mänskliga sinnen och behov. Skalan på de offentliga rummen påverkar stadslivets intensitet och stadens attraktivitet.
Mänsklig skala på rummen gör att vi upplever dem som angenäma och gör att vi känner oss väl till mods. Det gör att
vi känner igen varandra tvärs över gatan om vi kan tyda den mötandes ansiktsuttryck. För barn är skalan mindre än
för vuxna och gatumiljön blir kanske extra viktig.
Kultur och skapande är ett kitt i social hållbarhet – att få konsumera, producera och uppleva olika kulturella uttryck.
När Forsåker planeras för att värna kulturmiljön är det också viktigt att fundera på vilket framtida avtryck Forsåker och
människorna som fyller området kan ge. Kan den gamla industribebyggelsen ge upphov till en kreativ plats, även när
graffittin är borta? Kvalitetsprogrammet beskriver området som ruffigt och variationsrikt, om industrigolvet får tas över
av skapande i stort och smått kan här bildas en tillåtande oas där kulturen bidrar till en identitetsskapande
framtidstro.

MÖJLIGHETER
Forsåker har varit stängt för allmänheten under en tid, det gör att man måste etablera en gemensam känsla av ägandeskap.
Pågående aktiviteter öppnar upp för alla.
Att bevara delar av industrimiljön skapar en spännande och variationsrik stadsdel. Det gamla kompletterar det nya.
Det är positivt att kulturhistoriska byggnader utvecklas och planeras innehålla verksamheter som bidrar till en levande stadsmiljö.
Att offentliggöra byggnaderna ger alla tillgång till upplevelsen av det lokala arvet.
De planerade offentliga rummen kan bidra till en miljö i mänsklig skala med plats för barn och unga.
RISKER
Det finns en risk att kulturarvet bevaras främst genom byggnader och tappar bort människorna som format platsen.
Offentliga medel kan behövas för att säkerställa industrigolvet som en öppen arena för kultur och skapande.
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7.8

HÅLLBAR OCH HÄLSOFRÄMJANDE STADSMILJÖ

Forsåker planeras med ett antal blå och gröna platser - både parker,
alléer, lekplatser och inte minst Mölndalsån. Mötet med ån har olika
karaktär. Det rinner genom industrikärnan och kantas av kvarter med
Hälsosam miljö
vatten nära de boende. I söder rinner vattnet stilla genom Åparken. De
gröna gränderna binder samman parkmiljöer med ån och skapar
Hållbara resor
grönska mellan kvarteren. Bostadsgårdarna kan bli lummiga gröna
miljöer om respektive byggherre prioriterar en sådan gestaltning. Parken
vid Villa Papyrus/Korndal är endast visuellt tillgänglig och kan inte användas av vare sig boende eller besökare.
BEDÖMS I DETTA KAPITEL:

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. En förutsättning
är att de placeras strategiskt och integreras med stadens bebyggelse och dess omland. Stadsmiljö består av mycket
hårdgjorda ytor och dessa behöver kompenseras med filtrerande grönska.
Många människor prioriterar att leva hållbart och vill kunna
återvinna och sortera sopor, resa med fossilfria
transportmedel och bo i en grönskande miljö. Det torde vara
en fördel på marknaden att kunna erbjuda en hållbar och
hälsofrämjande stadsmiljö. Fysisk planering på lokal nivå har
stor påverkan på olika gruppers tillgång till, och möjlighet att
nyttja, grönområden för fysisk aktivitet och rekreation.
Folkhälsomyndigheten beskriver i sin skrift ”Grönområden för
fler” att utmaningar med planering kan vara att utforma
attraktiva gångstråk, utveckla grönområden så att fler
besöker dem och att skapa mötesplatser.10 Vistelser i
naturen har, förutom för den fysiska hälsan, även stor
betydelse för den psykiska. Undersökningar har visat att den
vanligaste typen av aktivitet i parker och grönområden är
motionsaktiviteter som exempelvis promenader. För barn
Bild 12 Parker och lekplatser ur Kvalitetsprogram Nyréns Arkitekter
finns det ett samband mellan deras fysiska aktivitetsnivå och
tillgängligheten till grönområden samt antalet närliggande lekplatser. Forskare har även visat att grönska är nyttig för
människan vid vistelse inomhus och inverkar positivt på arbetslivet genom att de anställda känner sig mindre
stressade. 11Attraktiviteten hos det gröna i staden syns bland annat i att fastighetsvärden kring parker ligger högre än
på andra platser.
Ljudmiljön och bullernivåerna är dock problematiska i delar av Forsåker. Motorvägen och järnvägen skapar en
skadlig ljudmiljö framförallt i områdets västra delar. Lokaliseringen av skolor har analyserats utifrån flera parametrar,
där buller är en viktig faktor. Bullret kommer hanteras tidigt och kan inte vänta på att området är fullt färdigbyggt.
Kvarteren är beroende av varandra för att gemensamt skapa en acceptabel ljudnivå. För Åparken och
Vattentorget krävs bullerdämpande åtgärder så som bullerskärmar och kontorsbyggnader som hindrar ljudet att nå
parken.
Kvalitetsprogrammet beskriver att parkerna och de gröna gränderna bildar ett
rekreativt nätverk där även oskyddade trafikanter kan röra sig tryggt mellan bostad,
skola, park och service. Cykelnätet är utbyggt och avstånden korta. Kollektivtrafiken är
nära och effektiv med stationen runt hörnet och ny busslinje igenom Forsåker.
Forsåker ligger vid foten av Kvarnbyn och den branta backen längs Kvarnbygatan. Att
gå eller cykla öster ut kan alltså vara betungande, däremot är färden mot Mölndals
innerstad bekvämare. Topografin och nivåskillnader inom området samt vid
broövergångar kan vara en utmaning för tillgängligheten.
Kollektivtrafiknätet är därmed viktigt för att tillgängliggöra området ytterligare. Längs
gatan som kallas Diagonalen och i områdets norra delar har man bäst tillgång till
busshållplatser. Bebyggelsen i det nordöstra hörnet har längst att gå till en buss och ligger
dessutom i en brantare topografi. Närheten till Mölndals central och en stor mängd
kollektivtrafiklinjer är en fördel för Forsåker, men kräver att man kombinerar sin resa med
gång, cykel eller lokaltrafik. Personer utan körkort är mest beroende av ett effektivt
kollektivtrafiksystem, och påverkar i hög grad ungdomar, äldre och personer med
nedsatt syn- eller rörelseförmåga.
MÖJLIGHETER
Forsåker planeras med gröna och blå inslag som ger möjlighet för flera rekreationsvärden. Dock är det en tät stadsmiljö med
många människor som ska dela på dessa ytor.
Det finns ett gång- och cykelnät genom hela stadsdelen och närheten till Mölndals centrum är en god förutsättning för
kollektivtrafikresor.
RISKER
Läget längs motorvägen och järnvägen kräver extra omsorg om buller- och luftvärden. Bullernivåerna behöver hanteras i alla
etapper.
Det är upp till varje byggherre att säkra grönska på gårdar, tak och väggar.
Folkhälsomyndigheten, Grönområden för fler
Stigsdotter UA. A garden at your workplace may reduce stress. Design & Health III – Health promotion through Environmental
Design; Stockholm: International Academy for Design and Health.; 2003
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7.9

BARN OCH UNGAS LIVSKVALITET

BEDÖMS I DETTA KAPITEL BARNPERSPEKTIV GÄLLANDE:

7.9.1

BOENDEMILJÖ

Barn och ungdomar som bor och lever i tät stadsmiljö blir allt vanligare i
Sverige och vi ser hur viktigt det är att planera för att barn ska få en god
start i livet. Gällande boendemiljön krävs stora lägenheter med flera rum
Boendemiljön
för att undvika trångboddhet och ge barn utrymme att leka, studera och
Offentliga rum
vara för sig själva i hemmet. Att inte planera bostäder för barnfamiljer är
Skolor
att förlora en dryg tredjedel av marknaden och deras behov. Barn växer
Mobilitet och trafikmiljö
upp i många olika familjekonstellationer, exempelvis med separerade
föräldrar, halvsyskon, i generationsboenden eller som fosterbarn. Det
finns inte en lösning som passar alla. När ungdomar vill flytta hemifrån möts de i regel av bostadsbrist och höga
bostadspriser. Att bygga studentbostäder skulle underlätta för ungdomar att etablera sig i Mölndal.
Bostadsgårdar är viktiga ytor för lek, rekreation och umgänge. En privat gård kan skapa en grannskapskänsla och ge
barn ett socialt sammanhang. Storlek och rymlighet (yta per person) är avgörande för hur gården används och för
mångfalden aktiviteter som ryms. På gårdar över 1 200 kvadratmeter gemensam yta kan flera aktiviteter pågå
samtidigt, det vill säga den enes användning (odling) utesluter inte den andres (lek). Intressant är också att
användningsfrekvens går ner när trycket på gården ökar genom att fler boende förväntas dela den.12 Gårdar
används flitigast av familjer med små barn. Om gården kantas av höga hus finns risk att det blir en skuggig plats med
dåligt mikroklimat. Solstudierna visar att de mindre bostadsgårdarna kan ligga helt i skugga vid vissa tidpunkter.
Plan- och bygglagen Kap 8 § 9: Om tomter tas i
anspråk för bebyggelse som innehåller en eller
flera bostäder […] skall det finnas tillräckligt stor
friyta som är lämplig för lek och utevistelse på
tomten eller på utrymmen i närheten av denna.
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att
anordna både parkering och friyta, skall i första
hand friyta anordnas.

Gårdarna i Forsåker är slutna i olika storlekar. Vissa gårdar
kommer dock att delas mellan boende och förskola.
Samnyttjande kan fungera om ramarna är tydliga (exempelvis
klockslag då det är öppet/ stängt) och att det finns en respekt
för varandras behov. Man kan se att små förskolegårdar skapar
ökat tryck på parker i närheten och kan anta att brist på
gårdsyta ökar trängsel, slitage och konkurrens om parkyta.
7.9.2

OFFENTLIGA RUM

De offentliga rummen i Forsåker är av varierande karaktär. Platser som utformas utifrån hela befolkningens behov
skapar möjligheter att mötas utan generationsgränser. Lek och spel, samtal och samarbete eller att bara vistas på
samma plats, är aktiviteter utan åldersgräns. För unga människor, där det sociala samspelet är grundläggande för
identitetsutvecklingen och rollen i samhället, är miljöns utformning särskilt viktig.
Regeringens utredning Gestaltad livsmiljö menar att barn och unga bör vara delaktiga i utformningen av sin livsmiljö.
I samverkan kan olika kompetenser åstadkomma goda miljöer utifrån barnets perspektiv och behov. Barns ögonhöjd
är inte samma som långa vuxnas. Barn ser det lilla som händer på marken, alla olika strukturer, intressanta föremål
och lockande skyltfönster. I Köpenhamn finns ett koncept som kallas ”krummesti” – det är en markerad bana mellan
skola, hållplats eller fritids så att barn hittar rätt och väljer den säkraste vägen. Det kan vara små figurer i
markbeläggningen eller färgade markeringar på murar och stolpar. Ett enkelt men roligt sätt att skapa funktioner i
barns ögonhöjd.
För att skapa attraktiva stadsmiljöer för barn kan man ha en gestaltningsstrategi från 0-150 centimeter. Hur är det att
krypa på ett visst underlag? Vad nås från låg höjd? Ser korta personer in i skyltfönster? Finns det kanske skulpturer som
går att klättra på? Belysning i låg höjd eller marknivå? En hopphage i markbeläggningen? Undvika vassa eller giftiga
växter i planteringar? Kan barn sitta på möblerna i det offentliga rummet? Hur är mikroklimatet och topografin? Ett
barnperspektiv på stadsrummet betyder inte nödvändigtvis lekfulla och barnsliga inslag – det kan vara trygga, säkra,
upplevelserika och spännande miljöer som också fungerar för vuxna. Lekstråk har blivit ett populärt begrepp i svensk
stadsplanering och tankarna om ett rekreativt och spännande stråk för barn implementeras i olika städer. En lekfull
och tillgänglig gatumiljö är en utmanande idé att integrera i framtidens stadsutveckling.

Bild 13 Lekstråk, idéskiss av Urbio Arkitekter
12

Eva Minoura, artikel i Arkitekten http://arkitekten.se/kultur/bostadsgarden-som-inramad-rumslighet/
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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. Men är
det bara lekplatsen som är barnens offentliga rum?

Bild 14 Generationsöverskridande mötesplats, Bältesspännarparken i
Göteborg

Barnen är en grupp som till stor del är beroende av och
begränsade till sin stadsdel. Lek med andra barn är generellt
huvudaktiviteten för barn äldre än ett år. Det är dock inte
bara barnen som har behov av att vara med andra i samma
ålder. Även barnens föräldrar föredrar platser där de kan
träffa andra vuxna. 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.

Barn lever i staden och befolkar gator, torg, parker och hållplatser lika väl som vuxna. Vad har vi för barnperspektiv
på en tråkig busskur? Tänker vi på barns upplevelse av shoppinggator? Det är viktigt att inte glömma inomhusytor
som är offentliga; bibliotek, köpcenter, kulturhus, 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 bridrar med kommers och konsumtion.
Ungdomar har andra behov än små barn. Det finns de ungdomar som inte vistas så mycket ute i offentliga miljöer
utan mestadels är hemma hos sig själva eller kompisar. Vissa är föreningsorienterade och 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. Denna frigörelse tar sig, kanske främst för de kamratorienterade, uttryck i ett sökande efter mer
undanskymda platser där de får vara i fred, men också till offentliga platser för att visa upp sig och interagera med
andra. Ungdomarna är en grupp som är beroende av det offentliga rummet. Det är här de kan komma bort från de
vuxnas närhet och kontroll och utöva sina egna aktiviteter.
Ungdomar är en heterogen och mångfacetterad grupp som har olika intressen, förutsättningar och uttryck. För
ungdomar med olika funktionsförändringar eller intellektuella begränsningar krävs en anpassad fysisk miljö. Hur
fritiden ser ut hör ofta samman med tillgänglighet och anpassning av olika miljöer i omgivningen. Tillgänglighet till
offentliga lokaler, så som skola ,biografer, restauranger eller muséer är viktigt för att alla ska kunna delta i
samhällslivet. Utifrån ett genusperspektiv är det viktigt att tänka på trygghetsfrågor – tjejer och killar vistas i det
offentliga rummet på olika premisser och kan uppfatta olika faktorer som skrämmande eller otrygga.
7.9.3

SKOLOR
Förskolor och skolor är en stor del av barns livsmiljö och
påverkar deras fysiska och mentala hälsa. Krav på
skolmiljöer finns framförallt 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 kan 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 måste 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 hela tiden 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. 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.

Bild 15 Förskolor och skolor ur Kvalitetsprogrammet Nyréns Arkitekter

Om pedagoger behöver ta med barnen till andra miljöer dagligen krävs det mer personalresurser och eventuellt
extra utrustning, som cykelkärror eller bussar. Samnyttjande av förskolegårdar kan därmed innebära högre kostnader
för skolans huvudman, en konsekvens viktig att tidigt ta med i beräkningen.
Forsåker planeras med förskolor och skolor i nära anslutning till parker vilket är en fördel för skolverksamheten. En
offentlig park ska dock fungera för allmänhetens behov och planeras i regel inte för förskoleverksamhet. De
offentliga rummen kan vara upplevelserika och lärande miljöer som kan användas av framförallt äldre barn.
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7.9.4

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. Infrastruktur som uppmuntrar till gång,
cykling och kollektivt resande underlättar barns rörelsefrihet.
Folkhälsomyndigheten varnar för att en minskande andel barn går eller cyklar till skola, kompisar och
fritidssysselsättningar. Man ser ett ökat bilåkande och bilskjutsande samt en allmänt minskande rörelsefrihet i
samhället för barn. 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 farliga trafiksituationer kan uppstå.
Alternativ som innebär att hämtning och lämning via gång och cykel är attraktivt blir viktigt vid områdets förskolor.
Gator och vägar är både kopplingar och barriärer. I ett hela-staden-perspektiv binder de oss samman och skapar
flöden mellan stadsdelar och områden. Men i närmiljön kan de bli barriärer som är svåra att korsa beroende på
hastighet, utformning och trafikmiljö.
Principerna i Forsåker för gaturummen handlar om olika hierarkier och flöden.

Bild 16 Gestaltningsprinciper ur Kvalitetsprogrammet Nyréns Arkitekter

Alla gatutyper har trottoar eller gångstråk med plats för gångtrafikanter. Korsningspunkter, hastigheter och
eventuella risker har ej kunnat bedömas på grund av brist på underlag.

MÖJLIGHETER
För att vara ett tätt planerat område med hög exploatering har Forsåker ändå lyckats planera in sex förskolor, en grundskola
och fyra parker.
Tätheten gör att alla bor på ca 200 - 300 meters avstånd från en park eller offentligt rum.
Bostäderna är byggda med slutna kvarter vilket skapar en privat och trygg gårdsmiljö för barn.
Industrigolvet ger möjlighet för aktiviteter för ungdomar i de stora ruffiga lokalerna.
De offentliga rummen i Forsåker är av varierande karaktär. Platser som utformas utifrån hela befolkningens behov skapar
möjligheter att mötas utan generationsgränser.
Trafikmiljön planeras på de gåendes villkor och ska göra det lätt att leva utan bil. Infrastruktur som uppmuntrar till gång, cykling
och kollektivt resande underlättar barns rörelsefrihet.
Detaljplanen ger möjlighet att bygga studentbostäder och flera aktörer i konsortiet kan bygga för studenter.
RISKER
Små förskolegårdar skapar ökat tryck på parker i närheten och kan anta att brist på gårdsyta ökar trängsel, slitage och
konkurrens om parkyta.
Om gården kantas av höga hus finns risk att det blir en skuggig plats med dåligt mikroklimat. Solstudierna visar att de mindre
bostadsgårdarna kan ligga helt i skugga vid vissa tidpunkter.
Om pedagoger behöver ta med barnen till andra miljöer utanför förskolan dagligen krävs det mer personalresurser och
eventuellt extra utrustning, som cykelkärror eller bussar.
Buller, mikroklimat och luftmiljö behöver hanteras för att inte skapa skadliga miljöer för barn.
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8

SAMMANFATTNING

I denna fas av planeringen handlar det om att skapa förutsättningar för en god stadsmiljö med sociala kvaliteter.
Strukturplanen och detaljplanen sätter ramverket för en tät och central stadsdel som länkar samman Mölndal på
båda sidor motorväg och järnväg. Man bygger vidare på historien och fyller igen ett tomrum i en regional knutpunkt.
Planeringen för Forsåker kan bidra med många sociala värden, både på lokal och regional nivå. Nya bostäder,
skolor och arbetsplatser stärker Mölndal som kommun och erbjuder fler alternativ för de som vill bo och verka här.
Att bygga ett nytt område, med hög täthet och exploatering, i ett centralt läge innebär ett antal utmaningar för att
skapa socialt fungerande miljöer. Att säkerställa tillräckliga ytor för alla behov kräver samutnyttjande och smart
planering. Ytor för grönska, lek och skolgårdar är en målkonflikt mellan hög exploatering, täthet och behovet av
hälsosamma närmiljöer. Ju fler bostäder, desto fler barn och större ytor för skolor. Både de offentliga stadsrummen
och privata gemensamma ytorna kommer att behöva utföras med högt krav på gestaltning och utformning för att
uppnå kvalitet.
Kvarterstrukturen med slutna kvarter skapar tydliga gaturum och privata gårdar. Forskning visar att slutna gårdar ger
en högre känsla av trygghet och av tillhörighet när gården tillhör de boende, än öppna kvarter gör. Strukturplanen
visar på en stadsdel med endast flerbostadshus, det vill säga lägenheter, i olika upplåtelseform. 30 % beräknas bli
hyresrätter och resterande bostadsrätt/ äganderätt. Att ha tillgång till och kunna välja mellan flera olika
boendeformer är viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Det innebär även att prisnivåerna bör vara varierade och
att det finns kategoribostäder så som studentlägenheter.
Forsåker planeras med ett antal publika mötesplatser och två starka handelsstråk. Detaljplanen möjliggör för
personintensiva verksamheter som kontor eller utbildning. Det bidrar till att skapa en balans mellan dag- och
nattbefolkning som också ger underlag till handel och verksamheter. Det finns ett gång- och cykelnät genom hela
stadsdelen och närheten till Mölndals centrum är en god förutsättning för kollektivtrafikresor. På så sätt kan man resa
till och från Forsåker på ett hållbart sätt.
Kvalitetsprogrammet behandlar Forsåkers koppling till det industriella arvet på flera sätt. Det är tydligt att de
befintliga byggnaderna som utgör industrikärnan spelar stor roll i en framtida kontrastrik stadsdel. Men
nyproducerade bostäder och byggnader sätter tonen för framtiden. Den arkitektur som råder idag kommer att bli
framtidens kulturarv. Utifrån ett socialt perspektiv är det viktigt att gestaltning, arkitektur och utformning speglar
mänskliga värden och behov. Det är även intressant att lyfta de människor som jobbat, bott och format Forsåker
genom historien.
Barn och ungdomar som bor och lever i tät stadsmiljö blir allt vanligare i Sverige och vi ser hur viktigt det är att
planera för att barn ska få en god start i livet. Förutom skolor och service blir det viktigt med ytor för lek där barn tillåts
springa, klättra, vara högljudda eller stöka ner på egna villkor. Det är ett sätt att manifestera barns rätt till staden och
mark som avsätts just för deras behov utformas med fördel tillsammans med barnen själva.
Behovet att gå en ny väg och använda next practice – alltså framtida verktyg, är en av slutsatserna från
konsekvensanalysen. Genomförandet av detaljplanen kommer att pågå under många år och ny kunskap och
forskning behöver tas tillvara för att Forsåker ska skapa en långsiktigt god livsmiljö för många.

8.1

NYCKELFRÅGOR









Länkar till och från Forsåker – etablera båda broförbindelser samt kollektivtrafik in i området.
Bostäder för många – variationer i upplåtelseformer, storlek, planlösning, pris och läge.
Ytor för förskola och skola – både storlek, gestaltning och användning.
Hantering av gröna miljöer – gestaltning och skötsel av parker, gränder och gårdar.
Hantera problematik med ljus och buller för att skapa hälsosamma miljöer – både i boendemiljö och
offentliga rum.
Etablering av verksamheter och handel – kombinationen av kommersiella och offentliga verksamheter som
får stöd att etablera sig.
Koppla an till historien – även lyfta de människor som jobbat, verkat och skapat Forsåkers industriella arv.
Fortsatt delaktighet från invånare – låta människor vara med i utformandet av stadsdelen på olika sätt.
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