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Inledning

B A KG R U N D H E L J E R E D E TA P P 2

Mölndals Stad planerar utbyggnad av bostäder 
i området Heljered sydväst om Kållered. Ett 
program för området antogs 2001. En första 
detaljplan för etapp 1 antogs 2003 och omfattar 
cirka 100 bostäder i form av småhus. Området 
inrymmer även verksamheter, förskola samt 
tomt för särskilda boendeformer. Som ett andra 
steg i utvecklingen av området avser kommunen 
att ta fram detaljplanen för etapp 2 . Planen syftar 
till att pröva en fortsatt utbyggnad av cirka 350 
bostäder i Heljered med både flerbostadshus 
och radhus. 

Planområdet omfattar cirka 60 hektar och 
är beläget sydväst om IKEA i Kållered och 
Eken center. Marken inom planområdet ägs 
i huvudsak av Kålleredfastigheter, som ägs 
gemensamt av Mölndalsbostäder och HSB. 
Inom den norra delen av området (Heljereds 
ängar), mellan Heljeredsvägen och Hedbäcken, 
är avsikten att uppföra flerfamiljsbostäder. Inom 
den södra delen av området (Heljereds backar), 
mellan Heljereds Byväg och Heljeredsvägen, 
är avsikten att uppföra lägenheter och radhus. 
Längs med Heljereds byväg planeras cirka 10 
nya tomter. Dessa utgör förtätning av befintlig 
bebyggelsestruktur. 

Området utgörs i huvudsak av jordbruksmark. 
Av marken som ingår i detaljplanen (ca 16 
hektar) utgör i princip all mark jordbruksmark 
förutom befintliga vägar och enstaka bostadshus. 
Med anledning av att marken inom föreslaget 
planområde utgörs av jordbruksmark som 
skyddas enligt 3 kap 4 § MB, behöver kommunen 
redovisa att planerad markanvändning är av 
särskilt allmänt intresse, och motivera varför den 
föreslagna lokaliseringen är den mest lämpliga. 
Därför har denna lokaliseringsutredning 
upprättats där alternativa lokaliseringar 
redovisas och vilka ställningstaganden som 
ligger till grund för val av områdets lokalisering.

S YF T E

Av MB 3 kap. 4 § framgår att brukningsvärd 
jordbruksmark av nationellt intresse får tas 
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk. Följande aspekter ska klargöras:

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?
2. Är den aktuella förändrade 
markanvändningen ett väsentligt 
samhällsintresse?
3. Varför är förutsättningarna att ta annan 
mark i anspråk inte möjlig?

Syftet med lokaliseringsutredningen är att 
fastställa att lokaliseringen av bostäder inte kan 
ske på annan plats för att uppnå kommunens 
bostadspolitiska mål avseende utveckling 
av Kållered. Området ska vara lämpligt 
avseende rådande planeringsförutsättningar, 
möjlighet till hållbart resande, varierat 
bostadsutbud och utifrån ett investerings- och 
genomförandeperspektiv.

D I S P O S I T I O N

Lokaliseringsutredningen utgår från att det 
är ett allmänt intresse att tillskapa bostäder. 
Regionala och översiktliga planeringsstrategier 
redogörs för under Bostadsförsörjning och 
strategier. Därefter presenteras Mölndals Stads 
bostadsplanering och politiska inriktning samt 
kartläggning av jordbruksmark och värdering 
ur ett kommunomfattande perspektiv, följt 
av hur bedömningskriterier avgränsats samt  
förutsättningar för tillkommande bebyggelse i 
Kållered. 

Detta utgör förutsättningar för vilka områden 
som bedömts vara lämpliga alternativ.  De 
tre valda utredningsområdena beskrivs och 
värderas utifrån uppsatta kriterier följt av en 
sammanfattning och bedömning.
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Helgered etapp 2, områdets läge i Kållered i förhållande till etapp 1, Kållereds station och centrum.

Heljered etapp 2

Heljered etapp 1

Kållered centrumKållered station

E6/20

IKEA

AV G R Ä N S N I N I G

Mölndals Stad har ett tydligt uttalat politiskt mål 
om att utveckla samtliga tre centralorter Mölndal, 
Kållered och Lindome. Ställning till att genomföra 
den huvudsakliga bostadsutvecklingen är 
att förtäta i stationsområdena och i och med 
det ha en restriktiv hållning när det gäller 
bebyggelseutbredning på landsbygden

Därför har aktuell lokaliseringsutredning  
inriktat sig på alternativa lägen inom Kållered. 
Lokaliseringsområden inom de två andra 
centralorterna eller i övriga delar av kommunen 
har därför inte studerats inom ramen för detta 
arbete.
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Området som pekas ut för exploatering utgör 
jordbruksmark  och därför bör ställningstagande 
om exploatering ske enligt 3 kap 4 § Miljöbalken. 
Detta innebär att alternativa områden behöver 
utredas innan en förändrad markanvändning av 
jordbruksmark föreslås. 

Av miljöbalken 3 kap.4 § framgår att: 
”Brukningsvärd jordbruksmark (nationellt 
intresse) får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk”. 

Följande aspekter har genom utredningen 
klarlagts:

1.  Ä R J O R D B R U K S MA R K E N B R U K N I N G S VÄ R D?

Jordbruksmark har ett viktigt värde för 
produktionen av livsmedel och av energi. 
Jordbruksmark har värde inte bara utifrån 
vad den producerar utan också utifrån vilken 
betydelse den har för kulturmiljön, för den 
biologiska mångfalden och för landskapsbilden. 
Jordbruksmarken är en resurs ur ett kretslopps- 
och robusthetsperspektiv. Enligt Lantmäteriets 
fastighetskarta utgörs drygt 1098 ha (ca 
7 %) av Mölndals kommuns landareal av 
jordbruksmark. De största arealerna återfinns i 
delar av Fässbergsdalen, Alveredsdalen (område 
öster om Lindomeån ner till Hallands gräns), 
Hällesåkersdalen och Långåker. Det finns 
även jordbruk i mindre omfattning insprängt i 
skogslandskapet. 

Området som föreslås exploateras i Heljered 
bedöms utgöra brukningsvärd jordbruksmark. 
Det aktuella området utgör dock en begränsad 
del kommunens totala jordbuksareal. Av c:a 
1170 hektar odlad mark inom kommunen 
omfattar planområdet c:a 60 hektar varav 
stor del ej föreslås för bebyggelse. Större 
sammanhängande jordbruksmarksområden 
berörs ej av byggnationen.

2.  Ä R D E N A K T U E L L A F Ö R Ä N D R A D E 
MA R K A N VÄ N D N I N G E N E T T VÄ S E N T L I G T 
S AM H Ä L L S I N T R E S S E?

Kommunen har ett bostadsförsörjningsprogram 
som anger inriktning för kommunens 
utveckling. I enlighet med antagande i 
bostadsförsörjningsprogrammet planeras för 
cirka 5000 bostäder i kommunens centralorter 
för att uppnå en god bostadsförsörjning utifrån 
rådande efterfrågan. För orterna motsvarar 
det ett tillskott i  Mölndal med cirka 25 %, 
för Lindome cirka 15 % och för Kållered en 
utökning med cirka 5 %.  Inriktningen om 
att den huvudsakliga delen av kommunens 
bostadsutveckling ska ske i kommunens 
centralorter överensstämmer med GRs 
strukturbild och kommunens ställningstagande 
i ÖP 06.

I Riksrevisionens utredning avseende ”statens 
hantering – ett hinder för bostadsbyggande” 
(RiR 2013:21) konstateras att hävdandet 
av riksintressen i många fall förhindrar 
kommunernas bostadsförsörjning. Förslag 
ges om att införa det nya begreppet väsentligt 
allmänt intresse. Till denna kategori ska räknas 
bl.a. bostadsförsörjningen. Denna föreslås ej bli 
ett riksintresse men avsikten är att länsstyrelsen 
och regeringen ska kunna göra undantag 
från kravet att tillgodose riksintressen om 
det är ett viktigt allmänt intresse att använda 
marken för exempelvis bostadsbebyggelse 
under förutsättning att det främjar en hållbar 
utveckling ur ekologisk, social, kulturell och 
ekonomisk synpunkt.

Sammantaget görs bedömningen, bl.a. 
sett till riksintresseutredningens resultat 
och förslag att bostadsbyggande utgör ett 
väsentligt allmänt intresse som bör kunna 
vägas mot det nationella intresset av att 
bevara jordbruksmark. Kållered pekas ut som 
en av tre strategiska tätorter som ska utvecklas.  
Utveckling med fler bostäder i Kållered kan 
innebära en dragningskraft till resten av 
kommunen och regionen. Kållered utgör 

Sammanfattning
Lokalisering i enlighet med 3 kap 4 § Miljöbalken
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ett stationssamhälle med goda möjligheter 
till pendling inom kommunen men även 
inom regionen. I Kållered finns möjlighet 
att nyttja befintlig infrastruktur, stärka 
befintlig service och utveckla kollektivtrafik.  

3.  VA R F Ö R Ä R F Ö R U TS ÄT T N I N G A R N A AT T TA 

A N N A N MA R K I  A N S P R Å K I N T E M Ö J L I G T?

För att tillgodose en större utökning av 
bostäder i Kållered är det fördelaktigt att ta ett 
större sammanhängande område i anspråk. 
Utbyggnad av Heljered etapp 2 har vägts mot 
två andra alternativa lägen, lokalisering av 
bostäder i centrum genom förtätning samt 
i anspråkstagande av ett skogsområde norr 
om Kållereds centrum. I bedömningen kring 
de tre alternativa utbyggnadsområdena är 
ställningstagandet att det finns motiv i enlighet 
med miljömålen och bostadspolitisk inriktning 
att bygga i Heljered, trotts i anaspråkstagande av 
jordbruksmark. 

Heljered angränsar till en kilometergränsen 
från stationsläget. Området ansluter till 
utbyggt separerat huvudcykelnät för gång 

och cykel och bedöms ligga strategiskt ur 
kollektivtrafiksynpunkt. Heljered etapp 1 utgörs 
av småhusbebyggelse. Inom etapp 2 möjliggörs 
för lägenheter och radhus som bidrar till 
ett varierat bostadsutbud. Området ligger i 
direkt anslutning till naturen med närhet till 
rekreation. Här ges goda förutsättningar till att 
anordna variation av grönska, vilket kaqn bidra 
till ekosystemtjänster med god utformning. 

S AM L A D B E D Ö M N I N G

Rekommendationerna ovan har beaktats i den 
gällande översiktsplaner där aktuellt område 
pekas ut för bebyggelseutveckling. Sammantaget 
bedöms föreslagen markanvändning förenlig 
med en hållbar samhällsutveckling, såväl i ett 
ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Den samlade bedömningen är att planförslaget 
är förenligt med gällande lagar avseende 
ianspråktagande av viss jordbruksmark 
för att leva upp till sitt lagstadgade 
bostadsförsörjningskrav, varför det ej, enligt nu 
tillgänglig kunskap, bedöms utlösa kravet på 
miljökonsekvensbeskrivning.

Heljered etapp 2
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Bostadsförsörjning och strategier

G ÖT E B O R G S R E G I O N E N S  S T R U K T U R B I L D

Kommunen utbyggnadsstrategi och 
Göteborgsregionens (GR) målsättning är att 
regionen ska växa på ett hållbart sätt. Den 
innehåller en gemensam överenskommelse 
för fysisk planering, översiktligt redovisad i en 
strukturbild. GR:s rekommendationer liksom 
strukturbilden innebär bland annat att nya 
bostäder behöver präglas av mångfald och 
tillgänglighet samt ligga nära kollektivtrafik och 
samhällsservice. 

De redan utbyggda stadsområdena ska 
kompletteras när möjligheter ges. Utvecklingen 
ska baseras på en attraktiv lokal kollektivtrafik 
med god anslutning till de överordnade stråken 
i ett antal utpekade knutpunkter.  Huvudstråken 
utgör ryggraden i Göteborgsregionen och ska 
stärkas för att alla delar av regionen ska bli 
långsiktigt livskraftiga. 

Att utveckla Kållered med nya bostäder är i linje 
med Göteborgsregionens strukturbild. 

NY Ö V E R S I K TS P L A N ( S A M R Å D S H A N D L I N G 
2018)  O C H G Ä L L A N D E Ö V E R S I K TS P L A N 2006

Kommunens nya översiktsplan ger en 
helhetsbild och en övergripande struktur för 
hela kommunen. Den är ett resultat av analyser 
och sammanvägningar mellan många olika 
intressen, behov och värden. Staden, som en del 
i en storstadsregion har en hög efterfrågan på 
bostäder tack vare sitt strategiska läge. 

I pågående arbete med kommunens nya 
översiktsplan framgår att övervägande del av 
bostadsutvecklingen ska ske inom tätorterna 
i stationssamhällena Mölndal, Kållered och 
Lindome. Tätorterna ligger som ett pärlband 
längs pendeltågsstråket mellan Göteborg och 
Kungsbacka. Att utveckla stationssamhällena 
är enligt den överenskommelse som de tretton 
medlemskommunerna i Göteborgsregionen 
gemensam skrivit under på.

3

Strukturbilden
Vidstående strukturbild ligger till grund för det 
 gemensamma arbetet med att utveckla en långsiktigt 
hållbar struktur i Göteborgsregionen. Bilden är yt-
terst förenklad för att fånga de övergripande struktur-
bildande element som är av betydelse när det gäller 
att skapa en samsyn kring hur Göteborgsregionen ska 
utvecklas. 

Kärnan
Kärnan utgörs av den centrala del av Göteborg som är 
lätt att nå från hela Göteborgsregionen.

Det sammanhängande stadsområdet
Området utgörs av den del av Göteborgs tätort som 
har en god lokal kollektivtrafik (mellanstaden enligt 
Göteborgs förslag till ÖP, samt delar av Mölndal och 
Partille).

Huvudstråken
Huvudstråken formas av den struktur som bildas när 
Västlänken1 samt pendel- och regiontågstrafiken är 
utbyggd mot Uddevalla, Trollhättan, Alingsås/Skövde, 
Borås och Varberg. I stråken finns dessutom det över-
ordnade vägtrafiksystemet (motorvägarna E6, E45, E20 
och Rv40).

Kustzonen
Kustzonen omfattar det kustnära området av  fast landet, 
Göteborgs södra och norra skärgård samt Tjörn.

De gröna kilarna
De regionala gröna kilarna utgörs av de större samman-
hängande skogs- och jordbrukslandskap som når djupt 
in mot det sammanhängande stadsområdet.

Göta älv
Älven är i hög grad strukturerande, genom bland  annat 
sin barriäreffekt, och är därför ett särskilt element i 
strukturbilden.

Kommentar: Under Rådslag 4 har synpunkter med krav på kompletterande strukturer framkommit. Det har uttryckts ett 
behov av att fortsätta och fördjupa diskussionerna kring ”tvärförbindelser” mellan huvudstråken samt kring en kompletterande 
struktur – sekundära strukturer. De sekundära strukturerna är inte en del av överenskommelsen, men utgör ett inspel till det 
fortsatta gemensamma arbetet kring transportinfrastrukturfrågor i Göteborgsregionen. 

1) Västlänken: Förslag till tågtunnel under Göteborg

GRs förbundsstyrelse beslutade 2008-05-23 
att godkänna ”Strukturbild för Göteborgsregi-
onen. En överenskommelse om att vi gemen-
samt tar ansvar för att den regionala struk-
turen är långsiktigt hållbar”, daterad maj 2008.

Strategikarta nya ÖP, samrådshandling 2018
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Respektive ort ska utvecklas utifrån sin karaktär 
och sina unika kvaliteter. Utgångspunkten 
ska vara att planera för att skapa en blandad 
bebyggelse med både bostäder och verksamheter 
där så är möjligt. 

Planeringsprinciper översiktsplan för 
Mölndals stad (samrådshandling 2018):
• Övervägande del av bostadsutvecklingen 

ska ske inom tätorterna i 
stationssamhällena Mölndal, Kållered och 
Lindome.

• Mölndal prioriterar gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik vid förtätning i stadskärnan 
och i stationssamhällena samt förbättrar 
förutsättningarna för gång- och 
cykeltrafiken i kommunen.

• En variation av bostäderna ska eftersträvas i 
alla områden.

• Vid förtätningar inom tätort ska anpassning 
ske till befintliga strukturer och bebyggelse. 
Gröna stråk är viktiga och ska beaktas.

I en växande storstadsregion finns det också 
ett tryck att skapa bebyggelseutveckling 
utanför tätortsområdena. Mölndals stad 
har tagit ställning till att genomföra den 
huvudsakliga bostadsutvecklingen genom 
att förtäta i stationsområdena och i och med 
det ha en restriktiv hållning när det gäller 
bebyggelseutbredning på landsbygden. 

Översiktsplan för Mölndals stad 2006,
Kållered Kapitel 12: I gällande ÖP 2006 anges 
som mål och inrikning för Kållereds: utveckling:

Natur och kultur 
• Ta tillvara de natur- och kulturvärden som 

ger Kållered en särprägel 
• Bevara grönstråket i Heljereds dalgång

Bebyggelseutveckling 
• Bygga ut Heljered, förtäta vid Sagåsen och 

utmed Östra Lindomevägen. 
• Förtäta i centrum och komplettera med 

bebyggelse 

Utveckla Kållereds köpstad 
• Komplettera med verksamheter vid 

Ekenleden samt utmed östra Lindomevägen 
• Hålla ett utredningsområde norr om 

Streteredsvägen öppet för förändringar  

Kommunikationer 
• Komplettera med ny trafikplats på E6/E20. 
• Förbättra kontakten mellan östra och västra 

Kållered. 
• Förbättra trafiksituationen och miljön i 

centrala Kållered 
• Reservera mark för utbyggnad av 

Västkustbanan.

Bebyggelseutveckling Heljered
I ÖP 2006 är Heljered är utpekat för ny 
bostadsbebyggelse. Ett program för detaljplaner 
i Heljered antogs 2001. Inom området föreslås en 
varierad bostadsutbyggnad som omfattar cirka 
500 bostäder. Därtill avses området närmast 
Ekenleden att utnyttjas för olika verksamheter.

Utbyggnad Heljered, planskiss
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Översiktsplanen 2006 Makanvändningskarta

ÖP 2006 - MARKANVÄNDNING

Antagandehandling  2006

Tätorts- och annan tät bebyggelse
huvudsakligen bostäder

N Skala 1:40 000

1 kilometer

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING

Verksamheter

Område värdefullt för natur-, kultur-
och friluftsliv

Värdefullt kulturlandskap

Golfbana

Idrottsanläggningar

Skjutfält

Avfallsanläggning

Övrig mark

Ny Bebyggelse

Nya verksamheter

Förtätningsområden

Utredningsområden

Nya begravningsplatser

Ytkrävande anläggningar

Nya trafikplatser

Huvudgata

Ny underfart

Reservat för spårbunden trafik

Järnväg

Genomfart/Infart

Huvudvägnät

skjutbana

motorbana

motorbana

skjutbana

E6.20

E6
/E

20

Rv.40

Hälle
såkersvägen

Söderleden

Spårhagavägen

Mölndal

Kållered

Lindome

Hällesåker

Lackarebäcks
Långvatten

Tulebosjön

Hålsjön

Rådasjön

Stensjön

Finnsjön

Gravsjön Nordsjön

Östersjön

Västra Ingsjön

Kroksjön

Sisjön

Fisjön

Kikås
Långvatten

Norra
Barnsjön

Södra
Barnsjön

Stora
Hassungaredssjön

Sagsjön

Färåstjärn

Stora
Djursjön

Rävekärrs
Långvatten

Sandsjö

Råsjö

Mellsjö

Flaksjö

Fagereds
sjön

Isaks
mosse

Horsicka
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Bostadplanering och politisk inriktning

Inom Mölndals Stads gränser är antalet boende 
ökande och antas fortsätta att öka de kommande 
åren. I januari 2020 var folkmängden 69414 
personer under 2020/2021 förväntas kommunen 
ha passerat 70 000 personer.

Trycket på bostäder i regionen och i Mölndal 
innebär att kommunen måste arbeta effektivt 
för att kunna tillgodose marknadens önskemål, 
men också strategiskt för att skapa attraktiva 
boendemiljöer och bostäder för alla, med 
god service. Underskottet av bostäder i länet 
påverkar särskilt de grupper som har svårt att få 
sina bostadsbehov tillgodosedda. Bostadsbehov 
och bostadsefterfrågan skiljer sig åt för olika 
grupper, och även förutsättningarna för att få en 
bostad skiljer sig.

Generellt finns ett behov av fler större bostäder 
för olika målgrupper samt en större blandning 
av olika boendetyper för olika livssituationer 
och hushållssammansättningar.

Den största andelen av planerad byggnation 
för ny bostadsbebyggelse ligger i Mölndals 
tätort. Där pågår främst utbyggnad av, och 
planläggning för, lägenheter i flerbostadshus. 
Det planeras även inom Kållereds och Lindomes 
tätorter. 

Kommunens strategiska beslut har här en direkt 
koppling till befolkningsutvecklingen genom sitt 
inflytande över bostadsbyggande och planering. 

För ovanstående orter motsvarar den nya 
bebygelsen ett tillskott i Mölndal med cirka 25 
%, för Lindome cirka 15 % och för Kållered 
en utökning med cirka 5 %.  Inriktningen 
att huvudsakliga delen av kommunens 
bostadsutveckling ska ske i kommunens 
centralorter överensstämmer med GR:s 
strukturbild och kommunens ställningstagande 
i ÖP 06.

(Bostadsförsörjningsprogrammet Mölndal Stad 
2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 
2015-12-16 §176, Bostadsanalys feb 2020).

I  M Ö L N DA L S K A E N L I G T M I L J Ö MÅ L E N:

… samhällsplaneringen ske i överensstämmelse 
med GR’s strukturbild för en långsiktigt hållbar 
utveckling av den regionala strukturen
… blågröna (vatten och grönska) strukturer 
och sammanhängande grönområden utvecklas 
som både är estetiska och bär biologisk 
mångfald
… grönytor tas med tidigt i 
planeringsprocesserna 
… förtätning i form av blandstad med varierat 
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och 
kultur ske i goda kollektivtrafiklägen med 
godtagbar luft- och bullersituation

T I L L  Å R 2022 S K A:

… alla invånare i Mölndal ha tillgång till minst 
ett grönområde inom 300 meter 
… det finnas bostadsnära odlingar i flera 
tätbebyggda områden i Mölndal
… andelen personresor som utförs med cykel 
vara minst 12 % och med kollektivtrafik minst 
25 %. 
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B O S T A D S F Ö R S Ö R J N I N G S P R O G R A M

kommer även att bli utmaningen de kommande åren 
då byggnationen runt om i kommunen fortfarande 
är hög. Det har byggts mycket flerbostadshus och 
lägenheter i de norra delarna av kommunen, men i 
kommande planering ser vi i nuläget att mer fler-
bostadshus och lägenheter även kommer att kom-
plettera det befintliga bostadsbeståndet i de övriga 
tätorterna i de södra delarna.

-

Lindome

Bostäder under 2020-2022 
(grovt beräknade på pågående, planerade och 
kommande projekt)

Totalt i hela kommunen: ca 1500 bostäder.

Källa: Mölndal kommun

Kållered

Mölndal 
västra

Mölndal 
östra

Källa: Mölndals stad

Källa: SCB och Evidens 2019
Källa: SCB och Evidens 2019
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Den planerade byggnationen i kommunen utgår 
från pågående planer, planbesked och aktuella 
projekt. Dock är det viktigt att komma ihåg att den 
planerade byggnationsnivån utgår ifrån den totala 
summan av bostäder som möjliggörs i planer, och 
inte ger en tydlig bild av vad som faktiskt kommer 
att byggas framöver. Vi kan med relativ säkerhet 
säga vad som kan komma att byggas under peri-
oden 0-3 år, men sen blir det mindre säkert under 
perioden 3-5 år framåt. Efter 5 år och framåt så 
blir bilden av den planerade byggnationen väldigt 
generell och osäker.
I Mölndals tätort (både östra och västra sidan om 
järnväg/motorväg) ligger den största andelen av 
planerad byggnation de närmsta åren. Där pågår 
främst utbyggnad av, och planläggning för, lägenhe-
ter i flerbostadshus (drygt 9800 lägenheter i fler-
bostadshus pågående planläggning eller i pipeline 
enligt prognosen). Endast ett fåtal avstyckningar 
samt planer i västra Mölndal bidrar till komplette-
ring med villor och radhus i dagsläget. Majoriteten 
av planläggningen för nya bostäder pågår i västra 
Mölndal. 
Precis öster om centrum pågår planläggningen för 
Forsåker som är den enskilt största planen i kom-
munen med drygt 3000 bostäder där utbyggnad pla-
neras att pågå successivt och majoriteten kommer 
att byggas ut innan 2030 enligt prognosen. Flera 
andra större planer i västra Mölndal, t.ex. Pedago-
gen park kommer enligt prognosen också att byggas 
ut successivt från och med 2022 (totalt drygt 1100 
lägenheter). Drygt 1500 av lägenheterna i Mölndals 
tätort planeras att byggas ut innan 2030. Vissa om-
råden är närmare utbyggnad i tid än andra.
Det pågår planering för både villor och radhus i 
både Kållered och Lindome. I och med planlägg-
ningen och Kållered centrum och pågående plan-
läggning av Lindome centrum kommer även dessa 
orter att uppleva en större utbyggnad av lägenheter 
i flerbostadshus än tidigare. Utöver den större cen-
trumutvecklingen i dessa orter omfattas pågående 
planer främst av mindre antal bostäder, främst villor 
och radhus. I både östra och västra Kållered pågår 
ett par lite större planer med över 50 bostäder. I 
princip alla planer i både Lindome och Kållered 
pågår inom tätortsområdena.
Sammantaget så ser staden att den planerade 
byggnationen just nu har hjälp att motverka den 
bostadsbrist som staden (och regionen) haft de se-
naste åren. Dock har den höga takten även inneburit 
en del utmaningar som t.ex. att hålla samma takt 
med utbyggnad av infrastruktur och service. Detta 

Planerad byggnation
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Jordbruksmark i kommunen

I kommunen finns cirka 1098 hektar 
jordbruksmark. Jordbruksmarken ligger 
framförallt i dalgångarna; Fässbergsdalen, 
Alveredsdalen, Heljereds dalgång och 
Lindomeåns dalgång. Jordbruksmark finns 
även vid Ingemantorp, Fågelsten, Skäggered och 
Sagered. Insprängt i skogslandskapet finns också 
en del öppna marker, bland annat i området 
Tulebosjön - Hålsjön samt väster om E6/E20. 

Under många århundraden var jord- och 
skogsbruket de dominerande näringarna i 
kommunen. Gårdarna låg till att börja med i 
Mölndalsåns dalgång där samhällen nu brett ut 
sig över jordbruksmarken.  

I kommunens översiktsplan från 2006 framgår 
ambitionen att de karaktäristiska dalstråken i 
kommunen bör bevaras och hållas öppna.

Miljöbalken från 1998 slår fast grundläggande 
bestämmelser för skötseln av mark och 
vattenområden. I portalparagrafen sägs att: ”en 
god hushållning av mark och vatten ska tryggas.” 
I kap 3, 4:e paragrafen:  Jord- och skogsbruk 
är av nationell betydelse. ”Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk.”  Miljöbalken innebär dock 
endast riktlinjer för varje enskild kommun 
enligt det kommunala planmonopolet.

Jordbruksmarken i Heljered etapp 2 ingår inte 
i de områden som enligt översiktsplanen 2006 
bedöms som viktiga att hålla öppna. 

Jordbruksmark, angivna i ÖP som viktiga att hålla öppna: 

• Fässbergsdalen (delar av) 
• Alveredsdalen 
• Område öster om Lindomeån ner till Hallands gräns 
• Hällesåkersdalen 
• Långåker 

(R9 Bevarad jordbruksmark, ÖP 2006, kap 18 s 171-172)

Kartan visar all jordbruksmark i kommunen.
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Bedömningskriterier och förutsättningar för  
tillkommande beyggelse i Kållered

AV G R Ä N S N I N G AV U T R E D N I N G S O M R Å D E T
F Ö R A LT E R N AT I V LO K A L I S E R I N G

Avsikten är att avgränsa utredningsområdet för 
de alternativa lokaliseringarna. Alternativstudien 
har med stöd från bostadsplaneringen, ÖP 06 och 
GR:s strukturbild utgått från att en utbyggnad 
ska ske i Kållered. Lokaliseringsområden inom 
de två andra centralorterna eller i övriga delar 
av kommunen har därför inte prövats.

M OT I V F Ö R AT T BYG G A I  K Å L L E R E D:

• En av tre tätorter som pekas ut som 
strategisk att utveckla.  
Kållered har potential att bli en 
betydelsefull knutpunkt i kommunen. 
Utveckling med fler bostäder i Kållered 
kan innebära en dragningskraft till resten 
av kommunen och regionen. Kållered 
kan med en målinriktad planering vara 
ett stationssamhälle med ett tätbebyggt 
och attraktivt centrum, nära till natur och 
kultur, framtidens tillgänglighetsanpassade 
handels- och köpstad, samt nära såväl 
regionkärna som andra viktiga knutpunkter 
längs med Västkustbanan. 

• Ligger i kollektivtrafikstråk med god 
tillgänglighet för kollektivtrafik. 
Kållered utgör ett stationssamhälle med 
goda möjligheter till pendling inom 
kommunen men även inom regionen. 

• Komplettering av befintlig bebyggelse. 
I Kållered finns möjlighet att nyttja befintlig 
infrastruktur, stärka befintlig service, 
utveckla kollektivtrafik.  

Strategin att bygga i Kållered ger möjlighet 
att bevara större omkringliggande 
sammanhängande jordbruksmarksområden 
i kommunen. Jordbruksmarksområden i 
tätortsnära lägen bedöms kunna tas ianspråk 
om ingen annan lokalisering bedöms vara mer 
lämplig. 
Heljered etapp 2 bedöms vara ett sådant 

område som utgör jordbruksmark som inte 
ingår i ett större sammanhang. Avvägningen 
om att ta området i anspråk för exploatering 
görs och värderas mot andra områden som ej 
utgör jordbruksmark. Mölndals stad har tagit 
ställning till att genomföra den huvudsakliga 
bostadsutvecklingen genom att förtäta i 
stationsområdena utifrån GR:s strukturbild. 
Tätorterna ska växa inifrån och ut för att skapa 
en hållbar stadsutveckling med en ökad andel 
hållbara resor. 

Med detta som utgångspunkt prioriteras 
utveckling inom ett avstånd på 
1-kilometergränsen från stationsläget och med 
god tillgänglighet till kollektivtrafik. 

Annan mark i Kållered som utgör jordbruksmark 
kommer därmed inte vara en aktuell alternativ 
lokalisering. Även andra områden som omfattas 
av andra regleringar så som riksintresse, Natura 
2000 mm anses ej utgöra lämpliga alternativ. 
Med Kållereds läge där stora trafikleder korsar 
orten uppstår miljöstörningar i form av buller 
och luftföroreningar. Transporter med farligt 
gods sker på E6/E20. Detta utgör en risk och 
kan ge följder vid en olycka. Den militära 
verksamheten i Sisjön medför att markarealer 
inom och kring skjutfältet är bullerstörda. 
Bergtäkten Sabema ligger i Kållered vilket ger 
risk för buller och vibrationer. 

B E D Ö M N I N G S K R I T E R I E R

För att tydligt och sakligt kunna redovisa 
ställningstaganden avseende den mest lämpliga 
lokaliseringen av planområdet, kommer varje 
alternativ tänkbar lokalisering inom Kållered 
att bedömas och jämföras utifrån uppsatta 
bedömningskriterier. Bedömningskriterierna 
bygger på riktlinjerna i bostadsplaneringen 
och ÖP06 samt relaterar till kommunens 
uppsatta miljömål. Dessa har formulerats i fyra 
kriteriekategorier med undedrrubriker. 
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  1. Planeringsförutsättningar
Befintliga förhållanden på platsen idag 
bedöms utifrån både faktiska och planmässiga 
förutsättningar. Vad anges i gällande detaljplan 
och översiktsplan eller andra styrdokument? 
Platsens förutsättningar, begränsningar och 
risker utifrån nuvarande markanvändning, 
kulturvärden, naturvärden, strandskydd med 
mera. Planeringsförutsättningar avseende 
godtagbar luft- och bullersituation samt ur 
annan risksynpunkt så som risk för skred, ras 
och översvämning bedöms. 

Ianspråkstagande av grönytor värderas. 
Blågröna (vatten och grönska) strukturer och 
sammanhängande grönområden utvecklas som 
både är estetiska och bär biologisk mångfald. 
Natur- och grönområden i direkt närhet till 
bostäder är hälsofrämjande och ger utrymme 
för lek, naturupplevelser, motion, avkoppling 
och lokal odling. Kommunens målsättning är 
att alla invånare i Mölndal ska ha tillgång till 
minst ett grönområde inom 300 meter. 

  2. Hållbara resor 
Kållered station är en mycket viktig och central 
målpunkt. Närhet till stationen bedöms vara 
ett centralt kriterium. En kilometers avstånd 
till stationen bedöms utgöra god tillgänglighet 
till stomtrafik. God tillgänglighet bedöms 
kunna ge förutsättningar att uppnå målet med 
att andelen personresor som utförs med cykel 
är minst 12 % och med kollektivtrafik minst 
25 %. Till övriga hållplatslägen bedöms 400 
meter vara ett riktmärke. Även god utbyggd 
infrastruktur i form av gång- och cykelvägar till 
hållplatslägen, Kållereds station och service vägs 
in i bedömningen.  

  3. Blandstad och varierat   
  bostadsutbud
Kommunen vill möjliggöra för ett varierat 
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och 
kultur som bidrar till att ge alla människor 
möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och 
minskar omfattningen av människors dagliga 
transporter.

Av bostadsbeståndet i Kållered är cirka 58 % i 
småhus och 42 % i flerbostadshus i Kållered. 
Etableringstrycket på bostäder har ökat i 
Kållered. Även utbyggnad av handel pågår. Det 
är av stor vikt att möjliggöra för komplettering 
lokalt och ge underlag till service.  

År Småhus Flerbostadshus
1991-2000 106 1
2001-2010 272 46
2011- 47 38

(Källa: Mölndal statistik, 2018. Antal byggda lägenheter 
efter delområde, byggnadsperiod, hustyp, 200422)

  4. Investeringskostnader och  
  genomförbarhet
Behov av ny infrastruktur samt bedömning av 
olika genomförbarhetsparametrar kopplat till 
exploatering bedöms som ett kriterium. Möjlighet 
till exploatering bedöms likaså utifrån platsens 
förutsättningar att tillskapa tillgång till  vatten- 
och avloppsledningar och annan infrastruktur. 
Krävs stora följdinvesteringar? Är det många 
parter/fastighetsägare/aktörer som berörs och 
behöver samordnas vid genomförande?  Här vägs 
även in samordningsvinster samt andra fördelar 
av att exploatera området in. Övergripande 
bedömning om platsen är  lämplig att bebygga 
ur samhällsbyggnadssynpunkt vägs också in. 
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1. Planeringsförutsättningar

2. Hållbara resor

3. Blandstad och  
varierat bostadsutbud

4. Investeringskostnader 
och genomförbarhet

B E D Ö M N I N G -  G R Ö N, G U L,  R Ö D

Utvärdering sker utifrån de fyra 
bedömningskriterierna. Bedömningen 
motsvarar en färgskala på grön, gul och röd:

Grön - innebär att planeringen 
bidrar till måluppfyllelse av de olika 
bedömningskriterierna och en positiv 
utveckling

Gul - innebär att planeringen uppfyller 
minimikrav men bidrar inte till någon positiv 
utveckling utan bedöms vara mer neutralt. 

Röd - innebär att planeringen kan riskera att 
motverkar måluppfyllelsen eller att uvecklingen 
ger förutsättningar som försvårar att uppnå 
målen.
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2

3

Alternativ lokalisering av nya bostäder i Kållered

1
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F Ö R TÄT N I N G I  C E N T R U M

Ett alternativ till lokalisering av nya bostäder 
i Kållered är att ny bebyggelse tillkommer 
genom förtätning av centrum. Mölndal Stad 
har nyligen tagit fram två större detaljplaner 
som syftar till att förtäta och utveckla i Kållered. 
Detaljplanen Kållered centrum vann laga 
kraft 2019. Detaljplanen Kållered köpstad 
(laga kraft 2017) syftar till att möjliggöra en 
förnyelse och utökning av handel inom det 
befintliga handelsområdet Kållered köpstad. 
Förslaget omfattar även kapacitetshöjande 
åtgärder i det befintliga vägnätet samt åtgärder 
som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
Fortsatt förtätning av Kållereds centrala delar 
i ytterligare etapper bedöms möjlig för att  
tillgodose bostadsförsörjningen. 

1

U T R E D N I N G S O M R Å D E N O R R  

S T R E T E R E D S VÄG E N

I ÖP06  är området norr om Streteredsvägen 
utpekat som utredningsområde. Området 
bedöms ligga strategiskt i förhållande till 
Kållered centrum.  Området är idag obebyggt 
och markanvändningen föreslås i ÖP06 vara 
oförändrad för att inte försvåra en framtida 
exploatering. Här finns möjlighet att tillgodose 
mark för en utbyggnad av Kållered.

2

H E L J E R E D E TA P P 2

Området utgörs i huvudsak av jordbruksmark. 
Området angränsar till befintlig bebyggelse i 
Heljered i öster samt ligger sydväst om IKEA i 
Kållered och Eken center. Marken möjliggör för 
nya bostäder i ett naturnära läge. Området är 
utpekat som utbyggnadsområde i ÖP06 och har 
god koppling till befintlig handel och kommunal 
service.

3

Utbyggnad av Heljered har vägts mot två andra alternativa lägen, lokalisering av bostäder i centrum 
genom förtätning samt i anspråkstagande av ett skogsområde norr om Kållereds centrum. Samtliga 
område ligger inom 1-kilometergränsen från stationsläget.



18

1.  F Ö R TÄT N I N G I  C E N T R U M

P L A N E R I N G S F Ö R U TS ÄT T N I N G A R

Stöd i ÖP06 och styrdokument Översiktsplanen för Mölndals stad 2006 pekar 
ut det aktuella området som tätorts- och annan 
tät bebyggelse huvudsakligen bostäder. En 
utveckling av centrum är förenlig med tidigare 
styrdokument.

Kulturvärden Kan påverkas vid förtätning. Inom Kållered 
centrum finns områden markerade som R8 
område med stora kulturhistoriska värden 
utpekat i översiktsplanen.  

Naturvärden/Friluftsliv/närhet 
till grönområden rekreation

Inga värden identifierade. Förtätning sker ofta 
på impediment som kan utgöra parkering eller 
grönytor.  Om förtätning tar rekreativa grönytor i 
anspråk bedöms det vara negativt. 

Markanvändning Området har flera detaljplaner som medger 
olika markanvändningar; C-centrum, handel, B 
- bostäder, D-vård, S-skola samt allmän plats för 
GATA, PARK, mm.   

Risk Förätning i de centrala delarna. Det är svårt att
förtäta med bostäder och verksamheter så nära 
både järnväg och motorväg. Påverkan från 
Västkustbanan och motorvägen E6/E20 med 
luftkvalitet, vibrationer och buller. Motorvägen 
E6/E20 liksom Västkustbanan är även primära 
transportleder för farligt gods. 

H Å L L B A R A R E S O R

1 km till stomlinje (järnväg) Ja, Kållered station finns inom gång- och 
cykelavstånd.

400 meter till hållplats Ja, flera hållplatslägen finns inom centrala 
Kållered.

Gång- och cykelvägar Bedöms vara väl utbyggda.  
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VA R I E R AT B O S TA D S U T B U D

Småhus Förtätning med småhus bedöms vara mindre 
sannolik. 

Flerbostadshus Förtätning genom nya flerbostadshus bedöms 
troligt.

Närhet till service / kultur Kållered centrum innehåller bland annat 
vårdcentral, bibliotek, livsmedelsbutik, 
pizzerior, gym, frisersalong, blomsteraffär mm. 
Barnomsorg och skolor finns. 

I N V E S T E R I N G S KO S T N A D E R O C H 
G E N O M F Ö R B A R H E T

Exploateringskostnader Förtätning kan innebära behov av att flytta 
ledningar och bygga om befintlig infrastruktur. 
En anpassning till befintliga förhållanden i den 
byggda miljön kan innebära fördyring.

Aktörer Förtätning inom centrala delarna kräver i 
större utsträckning samordning mellan flera 
aktörer, boende, näringsidkare, fastighetsägare, 
övriga samhällsaktörer. Behovet av samordning 
innebär att det är svårare att få till en större 
sammanhållen utveckling. Initiativ behöver 
förankras med flera parter vilket påverkar 
process och tidplan.

Utnyttjar befintliga investeringar Ja, vid förtätning kan redan gjorda investeringar 
nyttjas. 

God samhällsbyggnad Förtätning bedöms ur ett hållbarhetsperspektiv 
ofta utgör en god samhällsbyggnad. Dock bör 
förtätning ske med hänsyn till gröna kvalitéter 
och andra befintliga värden och system så att 
detta inte försvinner eller belastas i onödan.  
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2.  U T R E D N I N G S O M R Å D E N O R R S T R E T E R E D S VÄG E N

P L A N E R I N G S F Ö R U TS ÄT T N I N G A R

Stöd i ÖP06 och styrdokument Området i östra Kållered, norr om 
Streteredsvägen föreslås som strategiskt 
utredningsområde, R2 - Utredningsområde. 
Markanvändningen föreslås oförändrad för att 
inte försvåra framtida användning. 

Kulturvärden I anslutning till Streteredsvägen finns områden 
med utpekade kulturvärden. Eventuell utbyggnad 
av infrastruktur eller dylikt kan ha påverkan. 
Beroende på placering och utformning bedöms 
det även finnas risk för påverkan. 

Naturvärden/Friluftsliv/närhet 
till grönområden rekreation

Området utgör naturmark. Delar klassas som 
sumpmark. Vid eventuell exploatering krävs 
en inventering av naturvärden och arter samt 
att landskapsekologiska aspekter tas fram. Det 
bedöms vara sannolikt att värden kommer att 
påträffas så som grod-, kräldjur, häckningsplatser 
för fåglar mm. Risk för påverkan vid exploatering. 
Området är värdefullt för friluftslivet och 
rekreation. Området har ett stort värde för den 
gröna infrastrukturen (i och med att det utgör en 
del i ett sammanhängande opåverkat område) i 
både kommunen och i regionen. 

Markanvändning Utanför detaljplan. Området utgör obebyggd 
kuperad naturmark. I området finns ett 
försvarsintresse som kan resultera i restriktioner i 
samband med bebyggelseutveckling.

Risk Svåra topografiska förhållanden. Risk för ras och 
blocknedfall.  I området finns ett försvarsintresse 
som kan resultera i restriktioner i samband med 
bebyggelseutveckling.

H Å L L B A R A R E S O R

1 km till stomlinje (järnväg) Ja, dock är det osäkert hur närmaste koppling 
från området kommer utformas till följd av krav 
på tillgänglighet vid vägutformning. 
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400 meter till hållplats Hållplatser finns längs med med Streteredsvägen. 

Gång- och cykelvägar Saknas och behöver byggas ut vid en eventuell 
exploatering. 

VA R I E R AT B O S TA D S U T B U D

Småhus Ny bebyggelse går att uppföra som både småhus 
och flerbostadshus. Troligen mer lämpligt 
för flerbostadshus, då det är svårt att få ihop 
investeringar med endast småhus.

Flerbostadshus Se kommentar ovan

Närhet till service / kultur Angränsar till Kållered centrum, dock är området 
kuperat och tillgänglighetsanpassning kan 
innebära att avståndet till centrum är längre än 
fågelvägen.  

I N V E S T E R I N G S KO S T N A D E R O C H 
G E N O M F Ö R B A R H E T

Exploateringskostnader Saknar kommunalt VA och infrastruktur. 
Dyr investering att bygga ut VA. Preliminär 
bedömning är att kostnaden är dubbelt så hög 
som för områden med mer plana förhållanden. 
Vid framtida bebyggelse i detta område måste ny 
tillfart anläggas från gamla riksvägen i höjd med 
Torekullamotet.

Aktörer I förhållande till ytan få fastigheter och därmed 
få inblandade aktörer. Inga verksamma inom 
området. 

Utnyttjar befintliga investeringar I mindre grad vid ny exploatering. Sannolikt 
behövs även investeringar i kommunal service. 

God samhällsbyggnad Området är kuperat och det är en utmaning att 
bebygga samtidigt som god koppling till Kållered 
centrum uppnås. Det innebär att det finns risk att 
området kan uppfattas som en egen enklav som 
inte är sammanhängande med resten av orten. 
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2.  H E L J E R E D E TA P P 2

P L A N E R I N G S F Ö R U TS ÄT T N I N G A R

Stöd i ÖP06 och styrdokument I ÖP 2006 är Heljered är utpekat för ny 
bostadsbebyggelse. Ett program för detaljplaner 
i Heljered har antagits 2001. Inom området 
föreslås en varierad bostadsutbyggnad som 
omfattar cirka 500 bostäder. 

Kulturvärden Jordbruksmark med begränsat kulturvärde.

Naturvärden/Friluftsliv/närhet 
till grönområden rekreation

Jordbruksmarken i Kållered tillhör 
inte en större sammanhängande 
jordbruksmarksområde. Jordbrukslandskapet 
i Heljered är uppdelat i delområden genom 
utbyggd infratruktur och Hedebäcken som skär 
området. 

Hedebäcken som rinner genom området har 
strandskydd och naturvärden.

Del av området anges ha högt naturvärde i 
naturvårdsplan. 

Inom området finns även diken som omfattas 
av generellt biotopskydd.

Markanvändning Utanför detaljplan, jordbruksmark. 

Risk Geoteknik är svår består till stora delar av lera. 
Anpassning och åtgräder bedöms krävas för att 
hantera utbyggnaden.

H Å L L B A R A R E S O R

1 km till stombuss Ja, Kållered station finns inom cykelavstånd.

400 meter till hållplats Ja, hållplats finns. Närmsta hållplats är vid Eken 
center. 

Gång och cykelvägar Bedöms vara väl utbyggda. Huvudcykelväg 
finns fram till Heljereds förskola.  
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VA R I E R AT B O S TA D S U T B U D

Småhus I området finns småhusbebyggelse. Kan 
kompletteras med fler småhus.

Flerbostadshus Bedöms som positivt att bygga ut området med 
flerbostadshus vilket kompletterar befintligt 
bostadsområde i Heljered etapp 1 öster om 
planområdet. 

Närhet till service / kultur Stärker social och kommersiell service i 
området. Närhet till Kållered köpstad. Kållered 
centrum nås inom 1 kilometer. Heljereds 
förskola finns i anslutning till området. 

I N V E S T E R I N G S KO S T N A D E R O C H 
G E N O M F Ö R B A R H E T

Exploateringskostnader Utbyggnad av gc-, gatu och VA-nät kommer att 
behövas. Investeringar har gjorts i etapp 1 som 
tar höjd för etapp 2.

Aktörer Få inblandade aktörer.

Utnyttjar befintliga investeringar Investeringar i etapp 1 kan nyttjas i kommande 
exploatering i etapp 2. Investeringar som görs 
för Kållered köpstad kan även komma Heljered 
etapp 2 till nytta. 

God samhällsbyggnad En god utveckling av Kållered är att utveckla 
orten på olika sidor av motorvägen vilket 
bedöms bidra till en god samhällsbyggnad. 
Området ingår som en del i programmet som 
tar ett helhets grepp om Heljered.  Investeringar 
är gjorda i föregående etapp vilka kan utnyttjas 
effektivt  genom en fortsatt utveckling av 
området. Heljered etapp 2 innebär att Kållered 
på västra sidan byggs ihop och bidrar till att 
skapa närhet och kontinuitet samt nyttjande av 
befintlig utbyggd infrastruktur och kommunal 
service. 



Förtätning av 
centrum

Utredningsområde 
norr Streteredsvägen

Exploatera jordbruk-
smark
(Heljered etapp 2)

P L A N E R I N G S F Ö R U TS ÄT T N I N G A R

Stöd i ÖP 06 och styrdokument

Kulturvärden

Naturvärden/Friluftsliv/närhet 
till grönområden rekreation

Markanvändning

Risk

H Å L L B A R A R E S O R

1 km till stomlinje (järnväg)

400 meter till hållplats

Gång- och cykelvägar

VA R I E R AT B O S TA D S U T B U D

Småhus

Flerbostadshus

Närhet till service / kultur 

I N V E S T E R I N G S KO S T N A D E R O C H 
G E N O M F Ö R B A R H E T

Exploateringskostnader

Aktörer

Utnyttjar befintliga investeringar

God samhällsbyggnad

Bedömningsmatris av alternativ lokalisering av nya bostäder i 
Kållered och ställningstagande
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U T VÄ R D E R I N G

Samtliga områden är utpekade för 
bostadsutveckling i ÖP06 samt i pågående 
översiktsplan. Området norr Streteredsvägen 
anges i ÖP06 som utredningsområde för 
bostadsutveckling.  Vidare utredning bedöms 
krävas och det finns stora oklarheter som kan 
komma att påverka möjligheten till exploatering. 
Både Heljered etapp 2 och förtätning av 
centrum ligger längre fram vad gäller tidigare 
planering och ställningstaganden. I centrum 
finns en förtätningsplan framtagen i höjd med 
Streteredsvägen. För Heljered etapp 2 finns ett 
program och etapp 1 är redan utbyggd.

Både utredningsområdet norr om 
Streteredsvägen och förtätning av centrum 
bedöms påverka befintliga kulturvärden i 
bebyggda kulturmiljöer. Samtliga tre områden 
bedöms påverka naturvärden/friluftsliv. 
Utredningsområdet norr Streteredsvägen 
bedöms i större utsträckning medföra påverkan 
på en sammanhängande grönstruktur vid ett 
anspråkstagande av marken. Centrum består 
idag till stor del av anspråkstagen mark för 
bebyggelse. Förtätning medför risk för att 
befintliga grönytor tas i anspråk. Vid byggnation 
inom Heljered tas obebyggd mark i anspråk, 
men utbyggnaden bidrar till att samhället 
förtätas och byggs ihop. Riskfrågor ser olika ut 
beroende på område, men bedömningen görs att 
genom anpassning och tekniska konstruktioner 
är riskfrågor avseende markförhållanden 
hanterbara och relativt få i Heljered etapp 2. 

Centrum och Heljered etapp 2 har god närhet 
till kollektivtrafik och bra förutsättningar för 
hållbart resande med utbyggda gång- och 
cykelvägar mellan områdena och målpunkter.  
För utredningsområdet norr om Streteredsvägen 
krävs större insatser och utbyggnad av ny 
infrastruktur. Områdets terräng kan innebära 
att fågelvägen till målpunkter är kortare än vad 
de faktiska utbyggda kopplingarna blir. Detta 
kan leda till att hållbart resande motverkas och 

att bilen används i högre grad. Terrängen medför 
även svårigheter att klara tillgänglighetskraven. 
En utbyggnad i Heljered etapp 2 skulle innebära 
att orten byggs ihop och att kopplingar sker till 
befintlig bebyggelse.

Ett varierat bostadsutbud och blandad 
bebyggelse bedöms kunna genomföras med 
bättre förutsättningar i centrum och Heljered 
etapp 2. Nära Heljered finns Kållered köpstad 
och i centrum finns service och varierad 
bebyggelse. Det är mindre troligt att småhus 
byggs i centrum. Förtätning bedöms här i första 
hand ske genom utbyggnad av flerbostadshus. 
Bebyggelse i kuperad terräng på jungfrulig mark 
innebär investeringar i infrastruktur. 

Om utredningsområde norr Streteredsvägen 
byggs ut med småhus kan det innebära att 
ett större område behöver tas i anspråk för 
samma exploatering. Detta kopplat till god 
samhällsbyggnad kan leda till att bebyggelsen 
sprids ut. I Heljered etapp 2 bedöms risken 
för att sprida ut bebyggelse mindre eftersom 
det snarare bygger ihop området med befintlig 
bebyggelse. 

Avseende investeringar och genomförande 
konstateras sammanfattningsvis att utbyggnad 
av utredningsområdet norr Streteredsvägen 
innebär betydligt högre kostnader jämfört med 
att bebygga centrum och Heljered etapp 2. I 
Heljered och centrum har kommunen redan 
gjort investeringar. I Heljered finns en utbyggd 
förskola och närhet till befintlig service som 
kan nyttjas vid en exploatering.  I centrum finns 
flera aktörer som kräver en annan process vid 
utbyggnad. 

God samhällsbyggnad förtätning och att läka 
ihop de bebyggda delarna i Kållered bedöms vara 
positivt. Förtätning som är en utpekat strategi i 
ÖP06 har svårigheter att tillgodose att en större 
etablering med blandad bebyggelse genomförs. 
För att tillgodose en större utveckling med 
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bostäder i Kållered är det fördelaktigt att ta ett 
större sammanhängande område i anspråk. 

S TÄ L L N I N G S TAG A N D E

Mölndals stad samlade bedömning är att 
lokaliseringen Heljered etapp 2 är förenlig med 
gällande lagar avseende ianspråktagande av 
jordbruksmark. Ianspråkstagandet krävs för att 
för att leva upp till bostadsförsörjningskravet. 
Behovet bedöms inte kunna tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt lika tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Utbyggnad 
av Heljered etapp 2 innebär att infrastruktur 
och kommunal service, skola mm kan nyttjas 
mer effektivt. En utbyggnad är angelägen för 
att på så vis kunna koppla etapp 1 starkare mot 
Kållered centrum samt pågående och planerad 
utveckling av Kållered köpstad.   

Mölndals stad har i enlighet med framtagna 
översiktliga planeringsunderlag fastställt att en 
utbyggnad av aktuellt område är lämpligt ur 
en ekologisk, social, kulturell och ekonomisk 
synpunkt. För att uppnå syftet med planeringen 
behöver området som tas i anspråk ligga 
strategiskt i förhållande till stationsläget, 
möjliggöra varierad bebyggelse, uppfylla krav 
på tillgång till grönska samt vara lämpligt ut 
risksynpunkt. 

Heljered angränsar till 1-kilometergränsen från 
stationsläget. I anslutning till området finns 
busshållplats. Området ansluter till utbyggt 
separerat huvudcykelnät för gång och cykel.

Bedömningen är att marken behövs tas i anspråk 
för att tillgodose ortens men även kommunens 
bostadsförsörjning. Samtidigt är bedömningen 
att den stadsnära odlingsmarken har sociala 
värden. Möjligheter till odling, rekreation, 
utbildning och rehabilitering har stor betydelse 
för att stärka stadens attraktionskraft i Mölndal. 
Alla de värden som jordbruksmarken genererar 
behöver beaktas i planeringen. 

Ny bebyggelse bör främst utgöras av 

flerbostadshus för att uppnå en mer varierad 
bebyggelse i Heljered. I dag domineras området 
av småhus. Området bör utformas med 
fokus på grönska och ta särskild hänsyn till 
ekosystemtjänster och rekreationsmöjligheter. 
Värden som påverkas bör kompenseras genom 
åtgärder och området bör utformas för att 
möjliggöra och utveckla ekosystemtjänster. 
Hänsyn ska tas till de kulturmiljövärden som 
jordbrukslandskapet har. Utgångspunkten 
ska vara att  möjliggöra för ett fortsatt bruk av 
kringliggande jordbruksmark samt att inte i 
onödan skära av områden så att brukningsbara 
arealer kan bibehållas. Planförslaget har 
kompletterats med en ekosystemtjänstanalys 
som beskriver åtgärder som avser genomföras 
mer i detalj.

Området ligger i direkt anslutning till naturen 
med närhet till rekreation. Här ges goda 
förutsättningar till att anordna variation av 
grönska, vilket med god utformning kan bidra 
till ekosystemtjänster. Inom området finns 
bland annat geotekniska förutsättningar som 
begränsar bebyggelsens omfattning.

Sammanfattande utvärdering av utvecklingen 
inom Heljered etapp 2:

• Utbyggnaden bidrar till att koncentrera 
ny bebyggelse till kollektivtrafikstråken i 
enlighet med GR strukturbild.

• Överensstämmer med ÖP/program/
tätortsanalys. Syftet med detaljplanen 
bedöms vara helt förenligt med tidigare 
planering, likaså pågående och ny 
översiktsplan ger stöd åt utvecklingen.  
I programmet har ett helhetsgrepp 
om området tagits och avvägning mot 
allmänna intressen strandskydd med mera 
gjorts. 
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• Bostadsförsörjningsprogrammet 
prioritera byggnation i befintliga tätorter; 
Mölndal, Lindome, Kållered. Stationsläget 
och utbyggd busstation är en viktig 
förutsättning och områden 1 km från 
stationen bedöms vara fördelaktiga att 
utveckla. Heljered etapp 2 utgör ett av tre 
möjliga utbyggnadsområden, på längre 
sikt bedöms samtliga områden krävas 
för att säkerställa kommunen mål enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet.  



28

• All jordbruksmark bedöms vara värdefull. 
Den aktuella ytan utgör inte del av ett större 
sammanhängande jordbrukslandskap och 
marken är delvis redan ianspråkstagen 
för bebyggelse och vägar. Av den totala 
arealen på ca 1170 hektar odlad mark inom 
kommunen omfattar planområdet cca 60 
hektar. 

K Ä L LO R

Översiktsplan för Mölndals stad 2006, Kållered 
Kapitel 12

Bostadsförsörjningsprogrammet Mölndal Stad 
2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 
2015-12-16 §176

Underlag till Översiktsplan, Tätortsanalys 
Kållered, 2015-12-20

https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-
och-miljo/samhallsplanering---molndal-vaxer/
detaljplaner/detaljplaner/2017-01-17-heljered-
etapp-2.html

Möndalskartan

Mölndal statistik, Bostadspak 2018 Antal 
lägenheter efter delområde, byggnadsperiod, 
hustyp och kommun, 200422


