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Stadsparken är den största parken i centrala Mölndal och
ligger i direkt anslutning till innerstaden. En utveckling av
lekytorna i Stadsparken är efterlängtad.

I projektgruppen har även Maria Modin enhetschef planering och Michael Slätt parkchef medverkat.

För att möjligöra det långsiktiga målet en attraktiv ombyggd stadspark är det viktigt att se lekytorna som en del
av den större parken. Utbyggnaden av en ny utflyktslekplats kommer på grund av ekonomiska skäl delas upp på
minst två år.
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Bakgrund
Under flera år har det förts diskussioner om utveckling av
stadshusparken med en ambition om att ytan ska bli en
stadspark för hela Mölndal.
I syfte att ta fram underlag till parkens utveckling har White
arkitekter tillsammans med Mölndals stad genomfört en
medborgardialog under 2017-2018. Att lekytorna behöver
utvecklas är en tydlig slutsats från medborgardialogen.
Föreslagna nyckelord för utvecklingen av hela parken är
samlande, omväxlande, aktiv och rofylld. Stadsparken ska
vara en park för vardag, utflykt och fest.
Tidigare fanns det i stadens långsiktiga budget avsatta
medel för en större omvandling av Stadsparken men hösten 2019 togs det ett beslut att stryka den investeringen. Istället har tekniska förvaltningen tagit fram en programskiss
för etappvis utbyggnad med bland annat nya lekytor väster om Häradsgatan. December 2019 ger tekniska nämnden, tekniska förvaltningen i uppdrag att utveckla lekytor
i stadsparken utifrån framtagen programskiss och inom
anslaget för parkinvesteringar 2020.
(TEN 574/19 Utveckling av stadsparken)
Mål
Målet är en utvecklad stadspark i linje med medborgardialogens nyckelord; samlande, omväxlande, aktiv och rofylld
vilket bidrar till att uppfylla målen i Mölndal Vision 2022
kopplat till hållbarhet och stadskärnan.
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Platsen

Analyser
Gångstråk

Rumsligheter

Barriärer

Stadsparken

Mölndals innerstad

Gångstråken i Stadsparken leder främst tvärs
igenom parken och det är så det huvudsakliga flödena ser ut.

Åbybergsparken

Entréer

Rumsligheterna pekar på mer storskaliga rum Häradsgatan och parkeringsområdet vid Tempå den västra sidan, medan mindre rumsligpelgatan kan upplevas som barriärer. Även
heter finns på den östra.
parkeringsytor och fastighet i den norra delen
av parken mot Knarrhögsgatan har en viss
barriäreffekt.

Målpunkter

Platser som kan upplevas
otrygga

Åbykullen

Stadsparken kan ses som en del av ett större grönområdet på en
höjdrygg i nordsydlig riktning. De gröna miljöerna längs med stråket
har olika karaktärer och kvaliteter och är en stor tillgång för Mölndal.
Genom att utveckla den västra delen av Stadsparken stärks och förtydligas grönstråket.

För många Mölndalsbor ligger den tydligaste entrén till Stadsparken i förlängningen av
Medborgarstigen vid Träffpunktens café. Men
det finns flera andra mindre entréer som med
fördel skulle kunna utvecklas i framtiden.

Mölndals innerstad är en viktigt målområde
för parken. Stadshuset är en viktig målpunkt
men den vänder sig mot parken vilket gör det
svårt att nå den. I norr finns främst bostäder.

Väderskyddet på den övre platån och en del
buskage kan upplevas som otrygga då de
hindrar överblickbarheten under dygnets
mörka timmar.

Parkkaraktärer
Rymd
Rofylldhet
Refug,
Viste
Vildhet

Vidd, Allmäning

Artrikedom

Samvaro,

Forskaren Patrik Grahn vid SLU har tagit fram 8 olika parkkaraktärer baserat på människors behov i sin fysiska och sociala miljö. De olika
karaktärerna anses viktiga i en park för de ger en varierad vistelse och möjliggör rekreation. En analys baserad på de olika parkkaraktärerna ger en något mer vetenskaplig bild av en parks innehåll.
De olika karaktärerna beskrivna med några ord: Rofylldhet: lungt, tyst, välskött Vildhet: naturlik, orört, mystik Artrikedom: mångfald,
myller, Edens lustgård Rymd: sammanhållen, enhetlighet, ”en annan värld” Vidd, Allmäning: utsikt, öppna gröna ytor, god överblick
Refug, Viste: omslutet, tryggt, mindre offentligt Samvaro, Möte: möjlighet till möten, umgänge, aktiviteter Kultur: uttryck, historia, tidens
gång
Utifrån denna analys kan vi dra slutsatsen att det i stadsparken finns relativt mycket vidd och allmänning. Parken hade gynnats av fler
platser med artrikedom, vildhet, rymd och viste.
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Översikt förslag
Utgångspunkter

Parkytorna väster om Häradsgatan har många kvaliteter. Bristen på
målpunkter och outvecklade tomma gräsytor har dock medfört att
den västra delen av stadsparken används i relativt liten grad. Häradsgatan kan också uppfattas som en barriär. Höjdskillnaderna i
backen upp mot Fässbergs kyrka är en stor tillgång och något som
skapar dynamik i parken men är också en tillgänglighetsutmaning.
Befintliga lekredskap i närheten av stadshuset uppfyller inte längre
säkerhetskraven och ett tydligt önskemål bland annat från medborgardialogen är att lekytorna ska utvecklas. För att skapa en utflyktsplats som attraherar besökare från hela staden krävs ytor och en
identitetsskapande gestaltning. Gångvägarna i stadsparken har
en dragning som är logiskt för att man ska passera igenom parken.
Det finns idag dock ingen riktigt ”slinga” för att man ska kunna ta en
promenad runt i grönytorna. Att utveckla ytorna väster om Häradsgatan stärker parkstråket och kopplingen över Fässbergskyrkan mot
Åbybergsparken.

Tydligare
parkentré
Gångstråk som ges ny
belysning väster om
Häradsgatan
Lekplats

Angreppssätt

Häradsgatan

Utifrån parkens perspektiv är det önskvärt att permanent få ner fordonstrafikens hastighet på Häradsgatan. Gatan bör gestaltas så den
blir en integrerad del av parken. Ett sätt att göra detta är att smalna
av körbanorna och ge gång- och cykeltrafiken mer plats inom dagens gatumått.

Tydligare
parkentré

Samlingsplatsen

Öppet parkrum/
Pulkabacke

tan
sga
rad
Hä

-skapa en utflyktslekplats för hela Mölndal
-bevara det öppna parkrummet i mitten
-gör det möjligt att ta en promenad runt i parken
-fler träd för stärkt rumslighet och ekosystemtjänster
-tydligare parkentréer

Scen

Lundstig

I en eventuell ny detaljplan för stadshuskvarteret bör en ordentlig
analys av Häradsgatans framtid genom parken med olika alternativ
tas fram.
Tydligare
parkentré
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Sektion Häradsgatan - tänkbar utformning.
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Illustrationsplan
Hela parkområdet väster om Härradsgatan blir till en utflyktslekplats och en integrerad del av stadsparken. Här föreslås
både mer traditionella lekplatsytor samt naturlek för olika åldrar. Lekplatsen görs tillgänglighetsanpassad genom en serpentinväg som leder till den befintliga plana grusytan. Befintliga
gångvägar ges ny belysning.
På ytorna framför parkeringshuset och i slänten upp mot rhododendronbuskaget planteras flera träd för artrikedom och
biologisk mångfald. Pulkabacken är kvar men det öppna gräsrummet ramas in med fler träd. Lundstigen är till för alla men
har lekmöjligheter för en mindre ordnad, mer spännande typ
av lek.
Fika

Scen

Sittplatser
Gungor

Sittytor
Lekredskap
Parkeringshus

Lundstigen

Pulkabacke

Lekredskap

Landart

Äppleträd

0
6

10

20

Skala 1:500

Lekplatsen
Gungor

Befintlig gångväg från Häradsgatan upp mot Fässbergskyrkan lutar
ca 10,5 %. För att kunna anlägga en lekplats som är tillgänglig krävs
lägre lutningar. I detta förslag anläggs en kompletterande längre
gångväg och lekplatsen integreras längs med det flackare stråket.

+16,35

Den nedre nivån har lekutrustning och sandlåda främst för mindre
barn. Närmare platån där omgivande marklutningarna är något brantare är utmaningarna i leken också något större och mer anpassade
för lite äldre barn. Ambitionen är att det ska kännas lika självklart att
köra bobbycar som rullstol eller rullator på den slingrande gångvägen.
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+15,55

ca 4,8%
15

För att öka den upplevda tryggheten och uppmuntra till användande av lekplatsen även under mörka eftermiddagar är det viktigt att
lekytorna får en genomtänkt belysning.

Rutschkana
Lek/sittyta
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+13,81

ca 4,8%
13
Lekberg
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Karusell

+11,95
8%

ca 4,
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Lekhus

Stigar bland
buskar
Sandlåda
10
+10,26

ca 4,8%

Inzoomad illustrationsplan
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Till vänster. Från Häradsgatan blir den första delen av den anordnade
leken en sandlåda med baksand. För att anlägga den på ett bra sätt
i slänten krävs att man genomtänkt hanterar nivåskillnaderna. För
att få till en plan sandyta kan man jobba med stödmurar som också
fungerar som sittplatser samt en sluttande mjuk konstgräsyta mot
gångvägen.
Ett mindre lekhus och stigar i buskageytorna ger mindre barn utforskningsmöjligheter och parkmiljö kompletteras med grönska.

Ovan referensbild lekberg. Förskolan Forskaren i Sundbyberg. Utemiljö ritad av Land arkitektur. Genom trädäcksytor skapas stora lekvärden och sittplatser i slänt. Bildkälla www.landarkitektur.se
Till vänster. Sittgradängerna blir en plats för samtal i morgonsolen
eller en stunds vila och utblick mot parken.
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Rutschkanan leder ner från den övre platån till en konstgräsyta som
exempelvis också inkluderar en mindre vippgungbräda. Om budgeten
medger kan med fördel rutschkanan integreras i ett klättertorn på
den övre nivån. Ett sådant torn bör gestaltas i samklang med scenen.

Samlingsplatsen
På den övre platån kombineras ytor för lek, sittplatser och en scen.
Platsen är redan idag vackert omgärdad av större träd på en sida och
med utsikten mot parken och staden framför. Genom att addera aktivitet och vistelsevärden blir ytan en samlingsplats och målpunkt.

Picknick

I medborgardialogen om Stadsparken beskrivs parken som en plats
för evenemang och behovet av en scen. Större firande som exempelvis nationaldagen bör ske nere i de planare delarna av parken med
en tillfällig scen. Platån skulle kunna vara en bra plats för mindre och
intimare evenemang. Viktigt att scenen blir en del av lekytorna och
ger platsen mervärden året runt.
Scenen
Scen skulle kunna utformas som en ram mot bakomliggande landskap. ”Ramen” kan täckas av perforerad metall med ett mönster.
Viktigt att bygga in ett elskåp och möjligheten att koppla in högtalare vid evenemang. Med fördel kan scenen utföras med permanent
stämningsbelysning. Scengolvet bör bestå av betong för hållbarhet
och underlätta exempelvis dans. Att även dra fram färskvatten till
scenen skulle ha många fördelar. Exempelvis går det då att koppla in
en dricksvattenfontän och någon form av enklare vattenlek/dusch på
betongytan.

Sittplatser
Scen och lek

Gungor

Skala 1:200
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Av trygghetsskäl bedöms ett permanent tak vara olämpligt. Men
scenen skulle kunna utformas för att enkelt kunna täckas vid evenemang. Exempelvis finns pergolatak som används på uteserveringar
som skulle kunna fästas på baksidan av ramen.
Toalett
En offentlig permanent toalett i anslutning till samlingsplatsen skulle
vara bra men bedöms i nuläget inte vara ekonomiskt realistiskt. I en
framtida större ombyggnad av Stadsparken öster om Häradsgatan
kan det kanske finnas möjlighet att bygga offentliga toaletter gärna i
anslutning mot lekplatsen.

Perforerad plåt med mönster inspirerat av Screen av Do-Ho
Suh.
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Lundstigen
Barn spenderar mer och mer tid stillasittande och har i ökad grad
sämre koppling till närmiljön. Forskning har visat tydliga positiva
effekter av lek i naturlika miljöer. Den omgivande miljöns landskap
och vegetation är avgörande för hur lekplatser används. Lundstigen
erbjuder ett komplement till den anlagda lekplatsen med en omsluten
plats full med lekmöjligheter och lösa material.
Befintliga rhododendronbuskar stammas upp och kompletteras med
träflisgångar. Enstaka lekredskap i trä eller exempelvis de perforerade
stockarna från den nedre delen av Stadsparken placeras ut i lunden
för att väcka lekfullheten (hos vuxna).
Exempel på trädarter
Ek
Bok
Fågelbär
Skogsolvon
Kopparlönn
Tokyokörsbär
Papegojbuske

I denna del av Stadsparken kan gräsytorna få växa till äng för att
gynna den biologiska mångfalden. En finkänslig skötsel kan kombinera äng med klippta gräsgångar och vårdade kanter längs med den
asfalterade gångvägen.
De nya träden kan med fördel utgöra en kombination av högre inhemska arter såsom ek och bok men också inslag av exotiska arter
för exempelvis vårblomning eller vackra höstfärger.
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Förslag på arter

Ovan Trästockar med dekorativt mönster av Stuart Frost som gjordes
som en landart installation 2016 och fortfarande ligger mitt på gräsytorna framför träffpunktens café. För att uppskatta mönstret och det
arbete som ligger bakom objeketen bör man som betraktare komma
stockarna nära vilket inte nuvarande placering uppmuntrar till.
Till höger. Lundstigen första asfalterade del gör ytorna framför parkeringshuset till en aktiv del av parken. Träflisgångstigen leder fram till
scenen på samlingsplatsen.
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Quercus robur
Betula pendula
Prunus avium
Prunus padus
Lonicera careulea
Viburnum opulus
Acer grisium
Fagus sylvatica

