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BYGGINFORMATION FRÅN 

MÖLNDALS STAD 

Kållered centrum 

Information 1 
mars 2021 

26 februari 2021 

Hej! 
I juli 2019 vann detaljplanen för Kållered centrum laga 
kraft. Bland annat blir 350-450 nya lägenheter när 
området förtätas. Information kring bostadsbygg-
nationerna får du av de exploatörer som bygger 
bostadshusen. 

Först ut att bygga är Mölndals stad som ska åtgärda 
kommunala gator, parkmark samt vatten- och avlopp 
(VA). Samtidigt läggs fjärrvärme, el och fiber. 
Byggnationen sker i olika etapper. 

Det här gör vi 
Vi kommer att flytta del av Våmmedalsvägen något 
söderut, bygga om kommunala tvärgator samt 
anpassa p-platser. Vi kommer att gräva ner VA-
ledningar och bygga VA-serviser för de nya husen.  
Triangelparken rustar vi upp och den ska fungera som 
dagvattenmagasin. 

Hållplats Brattåsskolan 
Vi bygger om och tillgänglighetsanpassar 
busshållplatsen Brattåsskolan, läge A och B. 

Trafikstörningar 
Våmmedalsvägen och Streteredsvägen (fram till Olas 
väg) påverkas och trafikstörningar kan uppstå. Följ 
hänvisningsskyltar på plats och om möjligt välj andra 
vägar. 

Risk för buller 
Vårt arbete sker dagtid och det kan förekomma buller. 

Vänd! 
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VåmmedaJsmUidrottsplats 

Tidplan 
Arbetet med gator och ledningar startar i början 
av mars. På kartan ser du tider för de olika 
etapperna. Tiderna är preliminära och kan 
förändras bland annat på grund av vädret. 

Etapp 3 
Under etapp 3 kommer vi bygga gång- och 
cykelbana samt parkeringar längs med södra 
sidan av Streteredsvägen. Det sker efter att 
husen är färdigbyggda. 

Tack på förhand! För visad förståelse och 
överseende under tiden vi utvecklar Kållered C. 

Färgområden markerade med X är exploatörernas byggområden. 

Etapp 1: Vår - Sommar 2021 
Vi bygger om hållplatsen och 
övergångsstället. 
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Troligtvis 2021-2022 
Triangelparken rustas upp 
och kommer fungera som 

Etapp 1: Vår - Sommar 2021 
Vi bygger ny anslutningsväg och 
flyttar del av Våmmedalsvägen. 
Nya ledningar för VA, fjärrvärme, 
el och fiber läggs för kommande 
husbyggnationer. 

Etapp 2: Höst - Vinter 2021 
Vi bygger om Våmmedalsvägen 
och p-platser. Även VA-arbeten 
för kommande husbyggnationer. 

dagvattenmagasin. 

Kontaktcenter Mölndal Håll dig uppdaterad! 
kontakt@molndal.se molndal.se/kalleredC 
031-315 10 00 
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