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Kapitel 5. Strategier
5.1 Hållbar bebyggelseplanering
Lokala miljömål har utarbetats för Mölndal med utgångspunkt från de nationella
miljökvalitetsmålen och ﬁnns redovisade i särskild handling antagen av kommunfullmäktige våren 2003. Därtill utgör Sveriges folkhälsomål utgångspunkter för
kommunens samhällsplanering. I översiktsplanen är det framför allt mål i kapitlet
God bebyggd miljö, Frisk Luft och några av folkhälsomålen som mer direkt kopplas
till bebyggelseplaneringen.

Översiktsplanen föreslår
•
•
•
•
•
•

ny bebyggelse lokaliseras så att resavstånd hålls nere
effektivare utnyttjande av infrastruktur
miljöanpassat transportsystem
vattenfrågor lyfts fram
grönstruktur ges ökad betydelse
kulturhistoriska och estetiska värden stärks

Strategi
Kommunens utbyggnadsstrategi för att nå ett hållbart samhälle, är att;
Komplettera bebyggelsen i beﬁntliga tätorter och arbeta för att kollektivtraﬁken
byggs ut.
Förtäta i beﬁntlig bebyggelse, utnyttja beﬁntlig infrastruktur och skapa bättre underlag till kollektivtraﬁk.
Ombesörja goda gång och cykelstråk
Ge vattenmiljöer en mer framträdande roll i planeringen.
Säkerställa behov av närrekreation och tillgång till natur genom gröna stråk in i
bebyggelsen
Ta hänsyn till kulturhistoriska värden i bebyggelsen och omgivningen. vid utformning av ny bebyggelse
Lyfta fram betydelsen av estetik och kvalitet vid utformning av bebyggelse och offentlig miljö.
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Bakgrund
För att nå en långsiktigt hållbar utveckling vid utbyggnad av vårt samhälle har miljömål upprättats. Folkhälsomål har antagits med syfte till att skapa förutsättningar för
en god hälsa för hela befolkningen. I de grundläggande utgångspunkterna ingår att
främja människors hälsa, att bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga
genom anpassning till naturliga kretslopp, att värna om biologisk mångfald, att ta
vara på natur- och kulturmiljöer samt att trygga en god hushållning med naturresurser.

Fakta
Inﬂyttning till städer och tätorter pågår över hela världen. Denna stadsutveckling
orsakar ibland miljöproblem som bl a kan härledas ur den struktur som pågående
markanvändning och väg- och transportsystem bildar.

Folkhälsomål

Sverige har antagit 15 nationella miljökvalitetsmål som utvecklar den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling. I regeringens miljömålsproposition formuleras en
ny inriktning på samhällsplaneringen, som bland annat syftar till att minska bilanvändningen, skapa bättre energiutnyttjande i bebyggelsen, ge förutsättningar för
förnyelsebara energiresurser och minska miljöstörningar. Miljökvalitetsmålen skall
nås senast 2025. Folkhälsomålen avser att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa hos hela befolkningen.
I Mölndal är luftföroreningar från biltraﬁken ett av de största miljöproblemen som
kan orsaka att vi inte kan uppfylla uppsatta miljökvalitetsnormer om inte åtgärder
vidtas. Åtgärder för att få renare luft måste göras i hela regionen och inom ﬂera områden se nedan.
Den fysiska planeringen ger förutsättningar för hur livet gestaltar sig. Genom att ta
hänsyn till olika gruppers behov, främja social tillvaro, stimulera till aktivitet och
utforma miljön så att den känns säker och trygg kan man genom planering främja
invånarnas hälsa.
Krav enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken skall var för sig uppfyllas.
Till olika planhandlingar krävs olika typer av miljöbedömningar. Vid varje program
eller planärende ska miljö- och hälsokonsekvenser beaktas. Om en plan eller ett program vid dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan skall en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Frågor som kan behöva belysas är luftfmiljö,
vattenmiljö, geologi, risk och säkerhet, sårbarhet, buller och vibrationer, natur- och
kulturskyddade områden, stads- och landskapsfrågor samt estetik. Även social konsekvenser, jämställdhet, barns rättigheter samt effekter för olika folkgrupper är viktiga att beakta. Kopplingen till lokala miljö och folkhälsomål bör belysas och följas
upp.

Motstående intressen
Önskemål att sprida ut bebyggelsen eller att bygga i landsbygden kommer i konﬂikt
med strävan att bygga efter kollektivtraﬁkstråk.
Ökad tillgänglighet och behov att resa ger upphov till utsläpp eller störningar i form
av buller eller avgaser. Enskilt resande och kollektiva transporter kan konkurrera om
samma markutrymme.
Bebyggelseintressen konkurrerar ibland med frizoner kring sjöar och vattendrag,
kulturmiljöer och naturvård.

Åtgärder
Myndigheter och kommunen måste bevaka att människan och miljön inte utsätts för
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olägenheter av betydelse och att gällande normer ej överskrids. Detta ställer krav
på såväl myndighetstillsyn som stadsplanering. Kommunen mäter, beräknar och informerar om föroreningshalter i luften. Ett åtgärdsprogram skall upprättas om det
behövs och kan omfatta alla typer av verksamheter som påverkar förorenings- eller störningsnivån. På uppdrag av Regeringen har Länsstyrelsen i Västra Götaland
upprättat ett åtgärdsprogram Frisk Luft på väg som innehåller förslag på åtgärder
som till exempel utbyggnad av kollektivtraﬁk, utbyggd traﬁkinformation, teknisk
utveckling eller ekonomiska styrmedel. Regeringen har i beslut 2004 12 09 fastställt
ett åtgärdsprogram avseeende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen. I samma beslut gavs uppdrag åt Länsstyrelsen i Västa Götaland att upprätta
förslag till kompletterande åtgärdsprogram för att miljökvalitetsnormen skall kunna
uppfyllas. Förslaget skall vara klart senast 31 december 2005.

Länsstyrelsens åtgärdsprogram

I kommunens miljömålsarbete föreslås ett antal åtgärder på kort och lång sikt för att
nå de lokala miljömålen. I en särskild handling Action 21 ﬁnns förslag till åtgärder
för att nå ett hållbart traﬁksystem, åtgärder för att skydda tätortsnära natur samt
åtgärder för att nå en hälsosam livsmiljö. För att förbättra luftsituationen har kommunen upprättat en Klimatstrategi med förslag på åtgärder inom traﬁ k- och energiområdet.
Målsättningen är att minska utsläppen av så kallade växthusgaser. De viktigaste
växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. Koldioxid är den växthusgas som ökar
mest i atmosfären. Miljöpåverkan från energianvändningen tas upp i kommunens
Energiplan, som redovisar olika mål och åtgärder för uppvärmning. För att uppnå ett
långsiktigt hållbart energisystem föreslås en effektivare energianvändning och byte
till mer miljöanpassade bränslen.

Förändringar mot ÖP 90
I ÖP 90 behandlades frågor om öppna odlingslandskap, ekologiskt känsliga naturområden, viktiga naturvårds- och friluftsområden, bevarande av kulturminnesvårdsområdena samt olägenheter i form av buller och luftföroreningar på grund av
den ökande bilismen.
Frågor som berör det långsiktigt hållbara samhället, hur vi bör lokalisera bebyggelse
med avseende på miljökonsekvenser samt krav på ett miljöanpassat transportsystem
är nya aspekter i samhällsplaneringen som fått stor betydelse i förhållande till tidigare översiktsplan. En kraftig utbyggnad av kollektivtraﬁken genom till exempel
satsningar på pendeltågstraﬁk påverkar val av utbyggnadsområden.
Inom Göteborgsregionen pågår ett arbete om framtidens kollektivtraﬁk, K2020 i
samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner och regionala sammanslutningar. I detta arbete analyseras alternativa kollektivtraﬁkstrukturer för att möta ett kraftigt ökat resande med kollektivtraﬁken i Göteborgsregionen. Tre huvudalternativ
diskuteras spårvagns-, buss, eller pendelalternativ samt ett jämförelsealternativ. De
olika alternativen ger olika förutsättningar för bebyggelseutvecklingen. En viktig
förutsättning för en utbyggnad av kollektivtraﬁken är bebyggelsens täthet. För att
skapa bättre underlag för resandet kan en tätare bebyggelse i centrala delar vara
nödvändig.
I Mölndal ﬁnns god kollektivtraﬁk med pendeltåg på Västkustbanan. Övrig kollektivtraﬁk sker med buss samt spårvagn. Bebyggelsestudier för att förtäta i beﬁntliga
områden med förutsättningar för goda kollektiva förbindelser pågår inom kommunen. Kompletterat med samhällsekonomiska beräkningar kan dessa analyser ge underlag för beslut om förändrad markanvändning.
En inriktning mot mindre funktionsuppdelning av markanvändningen genomsyrar
dagens planering för att uppnå ett mer hållbart samhälle.
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5.2 Bostäder
Översiktsplanen föreslår
•

nya bebyggelseområden i Mölndal, Kållered och Lindome i lägen nära huvudstråken för traﬁk
förtätningsområden i centra lägen med god tillgänglighet och med goda
kollektiva transporter
omvandling av fritidshusområden till helårsbebyggelse i Lindome

•
•
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Strategi
Nya bostäder lokaliseras så att de har god tillgänglighet och attraktiv närmiljö.
Områdena utformas med anknytning till platsens förutsättningar och får därmed en
egen identitet i överensstämmelse med natur- och kulturhistoriska värden. Trygga
och goda uppväxtmiljöer som stimulerar till aktivitet eftersträvas..
Möjligheter till bostadsbyggnad ges i alla fyra kommundelar och sker i anslutning
till beﬁntlig stadsstruktur i de fyra tätorterna
Utbyggnad sker etappvis med beaktande av investeringsbehov och utnyttjande av
redan utbyggd infrastruktur och service
Varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer
Bebyggelsetäthet varierar med högre täthet i centrala lägen och nära kollektivtraﬁ khållplatser med frekvent traﬁk
Bostadsmiljöerna skall utformas så att integration och etnisk mångfald blir möjlig
Det skall vara möjligt för alla människor att bosätta sig i alla delar av kommunen
Antagandehandling 2006
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Bakgrund
För närvarande är behovet av bostäder stort i storstadsregionerna. I princip alla boendeformer efterfrågas, särskilt hyresbostäder och tomter för egnahem. De senaste
tretton åren har bostadsbyggandet varierat mellan 150-350 bostäder per år. I genomsnitt från 1990 och fram till nu har ca 200 lägenheter byggts om året. Av dessa var
upplåtelseformen under 1990-talet 25 % bostadsrätt, 50% hyresrätt och 25 % äganderätt. De senaste fem åren har fördelningen varit ungefär en tredjedel av varje upplåtelseform. Mölndals stads befolkningsprognos bygger bland annat på antaganden
att det byggs ca 300 lägenheter per år under de närmaste tre åren för att sedan öka till
500-600 lägenheter under 2008-2009. Mölndals befolknings åldersstruktur och familjesammansättning talar för att det blir ett ökat behov av lägenheter för ungdomar
och yngre familjer samt lägenheter för äldre. För äldre gärna i centrala lägen så att
kvarboende blir möjligt i nuvarande miljö. Mer information och analyser om efterfrågan och rörelse på bostadsmarknaden ﬁnns i kommunens bostadsförsörjningsprogram, KBP 2005-2008 samt i rapporten Flyttriktningar till och från Mölndals stad
1994-2003 samt Inﬂyttningsnetto till Mölndals stad 1984-2003.
Med en stor andel av befolkningen i höga åldrar kommer även efterfrågan på bostäder för personer med behov av särskild omsorg att vara hög. Även behov av bostäder
för barn och ungdomar i form av gruppbostäder med möjlighet till omsorg kommer
att öka. En plan för särskilda boendeformer upprättas av Vård- och omsorgsförvaltningen.
Bostadsområden med ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer är viktiga
som en del i det socialt förebyggande arbetet och ur barnperspektiv.
bild på befolkningsprogn

Fakta
Översiktsplanen ger möjlighet att bygga ca 5000 lägenheter. Uppskattad befolkningsökning enligt kommunprognos 2005-2014 med en utbyggnad av i genomsnitt 350
lägenheter per år under en 10 års period ger en befolkningsutveckling på 5400 personer. I jämförelse med dagens nivå ca 58.000 invånare innebär det att befolkningen
ökar med ca 9.0 %. I Göteborgsregionen uppskattas befolkningsökningen till ca 1 %
per år (källa: Inbjudan till fortsatt rådslag, Göteborgsregionens kommunalförbund)
Med 2,2 personer per hushåll, dagens boendetäthet och en utbyggnadstakt på ca 250
bostäder per år kommer föreslagna utbyggnadsområden att räcka i ca20 år. Tillkommande bostäder är fördelade på tre större utbyggnadsområden och ca 10-15 förtätningsområden i beﬁntlig bebyggelse.
Västra Balltorp
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Antaganden om bostadsbyggandet är grundläggande för bedömningen av den framtida befolkningsutvecklingen. Befolkningen i Mölndals stad ökar inter nämnvärt
utan tillskapande av nya bostäder. Fler bostäder skapar lokal omﬂyttning och attraherar inﬂyttare från andra kommuner. Det är dock viktigt att vara medveten om att
en prognos bygger på antaganden. Sannolikheten för större avvikelser mellan befolkningsprognosen och verklighen ökar med tidsperiodens längd. Prognosuppgifter
för horisontårets slut måste därför alltid hanteras varsamt.
Balltorp Västra Balltorp föreslås som en ny stadsdel som kan inrymma mellan 23000 bostäder och en viss del verksamheter. Området förslås att sammanlänkas med
Östra Balltorp och Åbroområdet och ges en god koppling ner mot Fässbergsdalen
och dess stora verksamhetsområde. Det är väsentligt att området får ett varierat utbud av bebyggelse med olika upplåtelseformer för att möta framtida behov av bostadsformer. Då området har ett centralt läge i regionen och nära till arbetsplatser är
det ett strategiskt utbyggnadsområde för bostäder. Det ligger i anslutning till stora
naturområden som ger möjligheter till rekreation och friluftsliv. Uppbyggnaden av
kollektiva traﬁkförbindelser är väsentligt för områdets attraktivitet och miljö.

Heljered

Heljered Dalgången i Heljered föreslås som bostadsområde på båda sidor om Ävabäcken. Området inrymmer ca 500 bostäder anpassade till landskapets förutsättningar och med ett naturområde runt bäcken. Närmast Ekenleden föreslås kompletterande verksamhetsområden i goda traﬁklägen.
Fågelsten/Ingemantorp/Skäggered
En fördjupad översiktsplan har upprättats som redovisar en markanvändning med
ca 500 nya bostäder samtidigt som områdets karaktär av jordbruksbygd till viss del
tas till vara. Förutsättningar ges till etappvis utbyggnad med utnyttjande av beﬁntlig
infrastruktur och varsam utbyggnad av nya vägar.
Centrala Mölndal I ett ﬂertal områden i beﬁntlig bebyggelse nära goda kollektiva
förbindelser föreslås att möjligheter ges för att uppföra ny bostadsbebyggelse. Områden som kan bli aktuella är till exempel Krokslätt, Bosgården, Lackarebäck, Forsåker samt centrumområdet.

Fågelsten/Ingemantorp/Skäggered

Omvandling av fritidshusområden I Lindome ﬁnns ﬂera fritidshusområden som
idag utnyttjas för helårsboende. För att ge möjlighet till utbyggnad och bättre infrastruktur behöver nya detaljplaner upprättas för ett tiotal av dessa områden.
Hällesåker I centrala delarna av Hällesåker föreslås en förtätning med bostäder i
vissa delområden, framförallt söder om Hällesåkersvägen. Utbyggnad av bostäder
skall ske med anpassning till värdefulla områden i kulturlandskapet. En del av redovisad bostadsutbyggnad kan även vara beroende av framtida bullerutbredning vid
Landvetter ﬂygplats.

Förtätning i Barnsjöområdet

Förtätningsområden I centrala lägen nära goda kollektiva förbindelser bör ett effektivare markutnyttjande kunna ge möjligheter till nya bostäder. En förtätningsutredning pågår för att bedömma olika områdens möjlighet till kompletterande bebyggelse. Genom att beﬁntliga kommunala anläggningar kan utnyttjas och vägar och
vatten är utbyggt kan kommunens investeringskostnader begränsas.

Riktlinjer och förhållningssätt vid planering av bostäder
Riktlinjer i Kulturmiljövårdsprogrammet skall gälla.
I samband med planläggning skall prövas om delar av bostadsbebyggelsen t ex i bottenvåning kan utnyttjas för handel, service eller bostadsanknuten verksamhet. Vid
inredning av vindar skall tillgänglighetsfrågan i området prövas. I nya bostadsområden skall behov av grönområden och fritidsverksamhet ges hög prioritet.
I nya bostadsområden skall tillgången på lokaler och mötesplatserför olika åldrar
tillgodoses, framför allt skall ungdomars behov tillgodoses.
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Kompletteringsbebyggelse i beﬁntliga miljöer får ställas mot behov av friområden
och närnatur. Enstaka projekt kan prövas om det ﬁnns ett stort samhällsintresse.

Motstående intressen
I västra Balltorp föreslås utbyggnad av bostäder och verksamheter på områden som
idag utgör naturmark. En stor del av vegetationen måste avverkas, och en del våtmarker torrläggas. Utbyggnaden innebär förändrade villkor för växt- och djurliv.
Utbyggnad i Balltorp och verksamhet vid riksintresset Sisjöns skjutfält utgör motstående intressen
Bostadsutbyggnad i Kållered och i Lindome föreslås delvis på jordbruksmark. Större
delen av dessa områden har även i tidigare översiktsplaner utpekats som framtida exploateringsområden. Vissa konﬂikter mellan exploateringsintressen och bevarande
av jordbruksmark kan komma att uppstå vid detaljplaneläggning.
Förtätning med bostäder i beﬁntlig bebyggelse kan i vissa fall göra intrång i grönområden eller ta mark i anspråk som idag har annan användning.
Bostadsförsörjningsprogram
se www.molndal.se

Omvandling av fritidshusområden har ofta skett spontant innan kommunen initierar
detaljplaneläggning. I vissa områden kan konﬂikter uppkomma när kommunen vill
göra utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar.

Åtgärder
För alla områden som på markanvändningskartan betecknas som ”utbyggnadsområden för i huvudsak bostäder” skall detaljplaner upprättas. Översiktsplanen tjänar
som underlag för kommunens förslag till utbyggnad av bostäder.

Foto från Häradsgatan

Riktlinjer för bostadsförsörjningen hanteras i ett särskilt upprättat bostadsförsörjningsprogram som skall antagas av kommunfullmäktige. Bostadsförsörjningsprogrammet ligger sedan som underlag för prioritering av de detaljplaner som behöver
upprättas för att klara bostadsutbyggnaden. Ett program för 2005-2009 är utskickat
på remiss och kan läsas på www.molndal.se
Vägledande utgångspunkter för planläggning och genomförande för de i översiktsplanen utpekade bebyggelse -och omvandlingsområden beskrivs i kap 11 - 14 beskrivning av kommundelarna. För vissa områden kan översiktsplanen utgöra program för detaljplanen. I detaljplanearbetet klargörs och säkerställs behov av grönområden, kommunal och kommersiell service, fritidsanläggningar, odlingslotter mm.

I Eklanda går naturen in i
bostadsområdet

Förändringar mot ÖP 90
Utbyggnader och planläggning som skett under 1990-talet redovisas nu som beﬁntlig
bebyggelse.

Förtätningsstudie i Mölndal

Sedan 1990 har fördjupade översiktsplaner upprättats för de tre större utbyggnadsområdena för bostäder, Västra Balltorp, Heljered och Fågelsten/Ingemantorp/Skäggered. Detta innebär att markanvändningskartan i dessa områden mer detaljerat redovisar framtida utbyggnad.
Områden för bostadsutbyggnad redovisas som förtätningar i beﬁntlig bebyggelse,
som omvandling av fritidshusområden till helårsbebyggelse och som nya områden.
Ett område i Helenevik och området norr om Streteredsvägen samt ett område i
Dvärred/Knipered redovisas som utredningsområde, där markanvändningen på sikt
kan komma att förändras.
Centrala delar av Hällesåker redovisas som förtätningsområde, där en utbyggnad av
bostäder föreslås framför allt söder om Hällesåkersvägen.
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5.3 Verksamheter
Översiktsplanen föreslår
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ytor för nya verksamheter föreslås dels genom att höja exploateringsgraden
i beﬁntliga verksamhetsområden, dels genom att integrera verksamheter i
beﬁntlig stadsbebyggelse och genom utbyggnad i nya områden.
Planen föreslår ca 120 ha verksamheter i nya ej detaljplanelagda områden.
I Mölndalsåns dalgång föreslås förtätningar av verksamheter utmed traﬁkstråken varierat med bostäder och centrumfunktioner
I Fässbergsdalen medges personalintensiva verksamheter med stor andel
kontorslokaler, vissa områden ges speciell inriktning på högteknologi eller
medicin.
Åbroområdet utökas åt sydväst och sammanbinds med Balltorp
I Balltorp föreslås nya verksamheter integrerade med bostäder
I Kållered sker en förnyelse utmed E6/E20 och Ekenleden. Verksamhetsområde för mer traditionell industri ﬁnns vid östra Lindomevägen.
I Lindome ﬁnns mindre verksamhetsområde väster om E6/E20, vid Östra
Lindomevägen och i Hällesåker.
Möjlighet till utveckling av sjukhusområdet skall medges.
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Strategi
Nya verksamheter lokaliseras i huvudsak utmed de större traﬁklederna, i områden
som kan försörjas med kollektivtraﬁk. Omvandling i beﬁntliga områden underlättas.
Verksamhetsområdena skall utformas med hänsyn till landskap och platsens förutsättningar samt ges en egen karaktär. Möjligheter till rekreation och kreativ miljö för
de anställda skall eftersträvas.
Astra Zeneca

Förnyelse av beﬁntliga verksamhetsområden eftersträvas.
I alla verksamhetsområden medges både industri och kontor i den mån störningar
inte uppstår
Det bör ﬁnnas verksamhetsområden i mindre exponerade lägen som kan inrymma
industrimiljöer som tillåter enklare byggnader och möjliggör utveckling av nya företag

Bakgrund

Lindome stationsområde

Den strukturomvandling som pågår i samhället innebär att det blir mindre arbetsplatser inom tillverkningsindustrin och att arbeten inom service och med anknytning
till kunskap ökar. Detta gör att efterfrågan på traditionella industriområden minskar.
Verksamhetsområdena präglas av mer kontorslika miljöer.
För Mölndal med en stor andel högteknologisk industri innebär det att vi behöver
öka utbyggnadsmöjligheter i centrala lägen utmed god kollektivtraﬁ k, men även ge
möjlighet till nyetableringar för småföretag. Intresset att kunna bedriva mindre verksamheter i anslutning till bostaden kommer troligen att efterfrågas i framtiden.

Fakta

Kållered verksamhetsområde

I verksamheter innefattas industri, kontor, viss handel och service.
Efterfrågan på industrimark i Mölndal har varierat under senaste 20 åren. I slutet på
1980 - talet togs ca 10 ha/år i anspråk för verksamheter. Under 1990-talet togs ca 30
ha ny kommunal verksamhetsmark i anspråk. I ÖP 1990 antogs ett arealbehov på ca
85 ha behövas under 1990-talet.
Med den konjunkturutveckling som blev under 1990-talet och näringslivets strukturomvandling har det inte skett en så stor utbyggnad på ny verksamhetsmark som
förutsattes i tidigare översiktplan. Idag ﬁnns ca 28 ha detaljplanelagd verksamhetsmark som inte är ianspråktagen. Av detta äger kommunen cirka 13 ha.
Kommunens markbehov för kommande 10-årsperiod uppskattas till ca 40 ha. I
översiktsplanen redovisas totalt ca 120 ha ny verksamhetsmark på idag ej planlagd
mark.
Genom att förtäta områden eller ge förutsättningar för ett effektivare utnyttjande
av beﬁntliga områden, till exempel Mölndalsåns dalgång och Åbroområdet, kan ett
teoretiskt tillskott på ca 150 000 m 2 byggnadsyta åstadkommas. För att ge möjligheter till alternativa lokaliseringar bör det ﬁnnas en planberedskap på ca 50 ha utspritt
över kommunen.
Inom Jolenområdet ﬁnns kommunägd detaljplanelagd mark för verksamheter.

Förvärvsarbetande efter
näringsgren.
Källa:SCB AMPAK 2001
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Motstående intressen
Önskemålen att göra förtätningar och förädlingar, t ex släppa fram mer kontor i
områden utmed de större traﬁklederna är ibland i konﬂikt med utbyggnadsbehov för
vägar och järnväg samt de störnings- och säkerhetsfrågor som ﬁnns utmed de större
traﬁklederna.
Åtskilliga etableringar kan ge upphov till nya traﬁkbelastningar på beﬁntligt vägnät
där kapaciteten måste förbättras.
Åbro verksamhetsområde

Krav på ökad tillgänglighet och vårt resmönster ger upphov till utsläpp i luften där
risk ﬁnns för överskridande av miljökvalitetsnormer.
Etablering av handelsverksamhet i industriområde strider i många fall mot gällande
detaljplaner och kan orsaka miljöstörningar.
Externa etableringar av handel ger upphov till ökat resande.
Omvandling av verksamhetsmark till bostadsändamål kan orsaka inskränkningar
för närliggande verksamheter.

Kållereds köpstad

Åtgärder
Fördjupade studier för utredningsområden i östra Mölndal och Kållered behöver göras för att klargöra möjlighet till framtida verksamhetsmark.
Förtätningsstudier för beﬁntliga industriområden i Mölndal och Kållered fortsätter
och kompletteras för Åbroområdet. Studier för förbättringar av den yttre miljön och
möjligheter till ökat användningssätt av beﬁntlig industrimark görs för centralt belägna områden med god kollektivtraﬁk.
Studier för att utveckla områdena kring kommunens nischföretag och ge möjlighet
till etableringar i klusterform fördjupas.

Förändringar mot ÖP 90
All verksamhetsmark i Fässbergsdalen är detaljplanelagd och redovisas därför som
tätortsmark. Viss etablering av handel med skrymmande varor har medgivits i Fässbergsdalen. Områdena söder om Söderleden är i stort sett utbyggda.
Förtätningar och förädling av industrimark har skett och föreslås fortgå i Mölndalsåns dalgång, i Åbroområdet, i Kållered utmed Ekenleden och i Stretered. I Åbroområdet föreslås en utökning åt sydväst över mark som tidigare reserverats för väg.
Jolenområdet, här ﬁnns en antagen
detaljplan. Kommunen är markägare

Mark för ej störande verksamheter förslås integreras med bostäder i kommande utbyggnadsområde i Balltorp.
Ett område för verksamheter vid Boråsvägen redovisas norr om Rådavägen.
Områden i östra Mölndal och Kållered har utlagts som utredningsområden där utvecklingen får studeras i kommande planöversyner.
Streteredsområdet har detaljplanelagts under 1990-talet och här medges en blandning av bostäder och verksamheter.
Sagåsens verksamhetsområde föreslås delvis som bostadsområde.

Jolenområdet och Pedagogen

I Lindome har området vid Annebergsvägen och viss del vid Spårhagavägen byggts
ut.
Områdena utmed Spårhagavägen och Hällesåkersvägen redovisas mer detaljerat.
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5.4 Centrumbildningar och handel
Översiktsplanen föreslår
•
•
•
•
•

Stärk beﬁntliga centrumbildningar
Utveckla Mölndals centrum
Skapa förutsättningar för god närservice i såväl bostads- som verksamhetsområden
Lokalisera ytor för handel med skrymmande varor till områden med god
tillgänglighet och kollektivtraﬁk framför allt i lägen där det redan ﬁ nns
handel.
Förbättra tillgänglighet och fysisk miljö i Kållereds köpstad

Centrumbildningar

Strategi
Nya etableringar bör lokaliseras så att inte bilberoende och bilarbete ökar
Mölndals centrum är kommunens centrum och viktig mötesplats
Utveckla en mötesplats i centrum, ”Mölndals forum” för kulturyttringar och det
livslånga lärandet
Fysisk upprustning av centrummiljöer och utveckling av detaljhandeln i centrum
skapar naturliga träffpunkter
Komplettera med bostäder i centrala lägen nära handelsetableringar
Lokalisera handel vid mötesplatser eller stråk för att stärka stadslivet
Samråd inom regionen vid nya handelsetableringar

Torget i Mölndals centrum
fungerar som en naturlig
mötesplats

Bakgrund
Mölndals tre centrumbildningar utgör viktiga punkter för möten och för byten i kollektivtraﬁken.
Mölndal centrum är relativt nybildat och har ej nått en färdig struktur. För att bättre
knyta samman östra och västra Mölndal och överbrygga barriären av traﬁklederna
görs miljöförbättrande åtgärder på Mölndals bro och anslutande vägar. Kollektivtraﬁkanläggningen har utformats som en del i tvärförbindelsen och bidrar till att stärka
identiteten av Mölndals centrum.

Kållereds centrum

Det ﬁnns underlag för utökning av detaljhandel i Mölndals centrum. Tillgängligheten och parkeringsytor behöver förbättras.
Kållereds Köpstad behöver stärkas och sammanbindas med omgivande bebyggelse.
I Kållereds Centrum och Lindome centrum ﬁnns utrymme för att öka bebyggelsen.
Centrumupprustning pågår.

Lindome centrum
Översiktsplan 2006 - Mölndals stad
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I beﬁntliga industriområden ﬁnns detaljhandel endast i begränsad omfattning. I vissa
områden med god kollektivtraﬁk kan ﬁnnas förutsättningar för utökad handel.

Fakta
Nyligen gjorda handelsutredningar för den västra delen av Göteborgsregionen visar
att det ﬁnns ett köpkraftsunderlag för utökning av handel inom regionens västra delar. En tillväxt i befolkningen och ökad konsumtion ger underlag för nya handelsetableringar. Ett etableringstryck ﬁnns på verksamhetsområden i västra Göteborg och i
Fässbergsdalen, liksom i annonslägen utmed de större traﬁklederna. Hälften av vår
konsumtion kan tillfredställas genom ett utbud på lokal nivå medan övriga hälften
kräver ett mer kvaliﬁcerat utbud som normalt inte ﬁnns på den lokala marknaden.
Viktiga faktorer vid etablering av handel är att läget har stor betydelse och att handel
oftast drar till sig mer handel.
För att minska bilberoendet har förslag väckts om att minska etableringar i externa
lägen. En ny trend är att lokalisera handel i stråk eller i lägen som ger upphov till att
folk rör sig i den offentliga miljön.

Jungfruplatsen

Riktlinjer och förhållningssätt
Service skall lokaliseras så att den samverkar med övrig bebyggelse och traﬁkplanering.
Handeln i de tre kommundelarnas centrumområden måste ges rimliga förutsättningar att utvecklas. Förutom centrumområdena tillåts handel i goda kommunikationslägen utmed vissa huvudgator.
Handel i form av kvartersbutiker, kiosker eller traﬁkanknuten handel i bensinstationer kan tillåtas på begränsade ytor och bör betraktas som komplement till den
traditionella dagligvaruhandeln.

Handelsplats nära bostäder.

Offentlig service lokaliseras i första hand till kommundelarnas centrumområden.
Handel med skrymmande varor bör företrädesvis lokaliseras till externa lägen med
god kollektivtraﬁk. Viss begränsad handel kan tillåtas utmed Göteborgsvägen.
Mölndals centrum ges förutsättningar att utvidgas åt söder och öster. Ett större utbud
av offentlig service, kultur och nöje är önskvärt i Mölndals centrum. För att åstadkomma en levande stadskärna är det angeläget att öka andelen bostäder i Mölndals
centrum.
Uddängen

Den yttre miljön i Kållereds köpstad bör förbättras och utbudet av handel kompletteras med annan service eller verksamhet. Möjlighet till kollektivtraﬁk inom Kållereds
köpstad bör prövas.

Motstående intressen
Utbyggnad av bostäder i centrum är angeläget men har delvis uppskjutits på grund
av bullerstörningar från traﬁkleder och parkeringsbrist.
På östra sidan upptar gamla bangårdsområdet i centrala Mölndal en stor yta, som
tidvis utnyttjas för uppställning av godsvagnar. Utbyggnad av västkustbanan och
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eventuell station kan konkurrera om samma markyta som i översiktsplanen föreslås
omvandlas till stadsmässig bebyggelse

Åtgärder
Mölndals centrum

En Vision för Mölndals centrum har upprättats och antagits i kommunfullmäktige.
Handlingen utgör program för framtida utbyggnad av centrum. Avsikten är att stärka
Mölndals centrum som mötesplats, bland annat genom att utveckla ett ”Mölndals
Forum”- en plats för kulturyttringar och det livslånga lärandet.
En utredning angående förnyelse av miljön i Kållereds centrum har påbörjats.
I Lindome centrum pågår planarbete för att förbättra infart och kollektivtrafkhållplatser.
Möjlighet till kompletterande bebyggelse i centrumnära lägen bör undersökas.

Kållereds centrum

Förändringar mot ÖP 90

Lindome centrum

En fördjupad översiktsplan har upprättats för Mölndals centrala delar antagen 1994
för att klarlägga utbyggnadsmöjligheter och volymer i centrum. Centrumområdet föreslås kunna utvecklas åt söder och åt öster. Bussterminalen har under 2002 ﬂyttats
ut mot E6/E20 och pendeltågstationen och möjliggör därmed en centrumupprustning av den yttre miljön och entrén till centrum. På tvärförbindelsen mellan östra
och västra Mölndal utmed Mölndal Bro har miljöförbättrande åtgärder utförts som
ger oskyddade traﬁkanter bättre framkomlighet och säkerhet. Gångförbindelser från
Pedagogen i väster till Gamla Torget i öster via Mölndals centrum har förbättrats.
Längs stråket ﬁnns i centrala lägen möjligheter till handelsetableringar.
Kållereds centrum som handelsplats förändrades i och med utbyggnad av pendeltåg
och stängning av vägförbindelsen i öst-västlig riktning över järnvägen. I samband
med traﬁkutredningar för E6/E20 undersöks även hur kommunikationerna i östvästlig riktning kan förbättras.

Hällesåker

I Lindome centrum har en viss yttre upprustning skett under 1990-talet. För närvarande diskuteras en ny infart till centrum, detaljplanearbete pågår.
Olika handelsutredning har gjorts under 1990-talet för att utreda förutsättningarna
för handel i Mölndals centrum, verksamhetsområden samt i samband med fördjupad
översiktsplan för Mölndalsåns dalgång.
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5.5 Social service
Översiktsplanen föreslår
•
•
•
•
•

Viktiga aspekter i planeringen är att genom att tillhandahålla omsorg och
social service erbjuda goda livsmiljöer i kommunens olika delområden.
De olika omsorgerna skall utgå från människan och individens behov och
anpassas till rådande lokala förhållanden.
Markanvändningen i kommunens utbyggnadsområden föreslås planeras så
att ytor för skola, förskola, äldreomsorg och bostäder med särskild service
integreras i varje kommundel/stadsdel.
Trygghets och säkerhetsfrågor beaktas vid nyplanering.
Vid lokalisering av lokaler för social service skall eftersträvas att berika
stadsmiljön och anlägga mötesplatser. Samordning av olika kommunala
verksamheter bör prövas.

Strategi

Eklanda förskola

Skolan är en viktig samlingsplats i ett bostadsområde med stora möjligheter att nyttjas för andra ändamål än undervisning. Vid planering av nya bostadsområden är
det viktigt att skolan lyfts fram och byggs för ﬂexibelt och högt utnyttjande. Varje
område skall planeras utifrån att de yngre barnen så långt som möjligt har sin barnomsorg och skola i närheten.
Utemiljöns betydelse för barns lärande och hälsa har uppmärksammats alltmer. Miljön runt skolor och förskolor skall inbjuda till att vara ute mycket. Närheten till en så
kallad skolskog, en del av ett skogsområde som skall skötas av skolan, blir en viktig
del i det miljöfostrande arbetet.
Skånhällaskolan

Främja äldre och funktionshindrade personers möjlighet att leva och bo självständigt
under trygga förhållanden. Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för
äldre personer med behov av särskilt stöd ordnas i form av olika äldrebostäder för
fysiskt sjuka och dementa.
Bostäder med särskild service inrättas för personer som av fysiska, psykiska eller
andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring

Bakgrund
Inom Mölndal kommun ﬁnns en väl utbyggd social service med förskolor, skolor och
äldreomsorg och särskild omsorg i de olika kommundelarna. Under kommande år
kommer behov av lokaler att påverkas av beslut om omfattningen av omvårdnad och
rätt till platser samt kommunens utbyggnad av bostäder.

Fallströmmen äldreboende

Skolverksamheten 1-16 år
Kommunen barnomsorgs- och skolplan anger att begreppen helhet (hela människan)
och långsiktighet (sammanhållet ansvar) är grundfaktorer i integrationsarbetet. Det
innebär att verksamheten skall organiseras och/eller lokaliseras i respektive 1-16 år
i områden och på enheter
Barn och traﬁk
Kommunens traﬁkplan syftar bland annat till att minska antalet traﬁkolyckor med
personskada. Särskilt skall riskerna för barnen minskas. Det ställer krav på traﬁksäkra skolvägar
Familjen i centrum
Det är viktigt att vid planering av nya områden samla kommunal och regional verksamhet med inriktning att ge stöd till barn och familjer och stärka det sociala nätverket. Det gäller mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. (Fullmäktigebeslut om så kallade familjecentraler).
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Äldreboende och bostäder med särskild service
Med ett ökat antal äldre i befolkningen och förändrade åtaganden för kommunen
ﬁnns det olika behov av särskilda boendeformer i olika kommundelar. För att möta
framtida behov och strukturförändringar upprättar vård och omsorgsförvaltningen
planer för särskilda boendeformer med utblickar ca 10 år fram i tiden. I såväl bebyggda som nya bostadsområden ﬁnns behov att reservera mark för kommande behov av särskilda boendeformer. Bostäderna skall integreras som en naturlig del i
samhällsbebyggelsen.
Eklanda Vall gruppboende med
särskild omsorg

Fakta
Kommunens upptagningsområden för barnomsorg, antal förskolor och skolor mm
framgår av särskild lokalförsörjningsplan. Genom nyligen genomförda om och nybyggnader i kommunens olika delområden har nya lokaler tillkommit för skolverksamhet. Framtida behov bedöms framförallt uppkomma inom förskolan på grund
av ökade uppdrag. Utbyggnad av nya områden innebär behov av såväl förskolor som
skolor.
Idag ﬁnns ca 700 platser för särskilt boende för äldre med behov av särskilt stöd. Med
ett ökat bostadsbyggande från 300 upp mot 600 lägenheter per år inom kommunen
bedöms även behovet av lägenheter för särskilt boende öka förutom på grund av att
befolkningen blir äldre. Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet personer över
80 år öka med ca 13 % under en 10 års period. Behovet av antalet nya lägenheter för
personer med funktionshinder bedöms vara ca 5-10 lägenheter per år. Övriga behov
av särskilda boendeformer beräknas kunna lösas inom den normala bostadsproduktionen. Visst behov av riktade insatser förekommer.

Fässbergsgymnasiet

Motstående intressen
I planeringen kan uppkomma motstående intressen vid lokalisering av bebyggelse
och planering av ytor för barnomsorg. Storlek på tomter och andra exploateringsintressen kan behöva övervägas. Vid nyplanering i beﬁntliga områden kan traﬁkförhållanden och tillgänglighet ge störningar för beﬁntlig bebyggelse och därmed
påverka lokaliseringen.

Åtgärder
Inom kommunens utbyggnadsområden förslås mark reserveras för förskolor, skolor
och bostäder för äldre och personer med funktionshinder i enlighet med kommunens
barnomsorgs- och skolplan, äldreomsorgsplan samt handikappolitiska plan.
Fritidsgårdar har en viktig funktion att fylla i det socialt förebyggande arbetet.

Förändringar mot ÖP 90
Förändringar i synen på skolverksamhet att organisera i perspektivet 1-16 år innebär
att förskolor och skolor lokaliseras så att en god samverkan är möjlig. Hela skolverksamheten 1-16 år lokaliseras i de ﬂesta fall i närområdet. Inom stora delar av kommunen har en omstrukturering skett under 1990-talet och ﬂera nya skolor har byggts.
Kompletterande utbyggnader krävs när nya områden exploateras. Kommunen har
koncentrerat gymnasieundervisningen till Mölndal.
Bostäder för äldre och bostäder med särskild service har byggts ut framförallt som
förtätningar i beﬁntlig bebyggelse.
Behovet av lokaler för social omsorg har ökat i omfattning. Närhet till beﬁ ntliga
miljöer och behov av lokal anpassning har uttalats tydligare.
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5.6 Kommunikationer
Översiktsplanen föreslår
•
•

Beﬁntlig traﬁkstruktur bibehålls och kompletteras
E6/E20 genom Mölndal förstärks genom ombyggnad av Lackarebäcksmotet och framtida ny traﬁkplats vid Flöjelberg
Ny traﬁkplats i centrala Kållered
Ε6.20 Söderleden förstärks och kompletteras med Travbanemotet samt ombyggnad av Fässbergsmotet. Ny traﬁkplats i Eklanda diskuteras.
Alternativa reservat för förbindelse mellan E6/E20 och Riksväg 40 utpekas
Framtida utbyggnad av västkustbanan och kust till kustbanan förbereds
Reservat för förbindelse under E6/E20 diskuteras
Riktlinjer föreslås för bebyggelse utmed leder för farligt gods

•
•
•
•
•
•

1

Förändringar

10

2

11

Mölndal

12
11
3

4

5

10 11

6

Vägtraﬁk
1. nytt Flöjelbergsmot
2. ombyggnad av Lackarebäcksmotet
3. nytt mot Eklanda
4. ombyggnad av Fässbergsmotet
5. nytt Travbanemot
6. underfart i Rävekärr
7. ombyggnad av Torrekullamotet

8. nytt mot i centrala Kållered
9. ombyggnad av Kålleredsmotet
10. förbindelse E6 - Rv 40
Järnväg och spårväg
11. alt. reservat för kust till kustbanan
12. reservat för spårbunden traﬁk

7
8
Kållered

Hällesåker

9

E6/E20

Lindome

Strategi
Huvudvägnätets kapacitet förstärks och traﬁkplatser byggs ut så att tillgängligheten
till regioncentrum förbättras. Genomfartstraﬁk på lokalvägnätet förs ut på huvudvägnätet för att minska störningar för boende. Godstransporter med bil lokaliseras
till huvudvägnäten. En lokal ”bilring” utpekas i Mölndal där biltraﬁken prioriteras.
Miljöprioriterade åtgärder eftersträvas inom det lokala vägnätet. Traﬁksäkerhet ökas
för oskyddade traﬁkanter i tätortsmiljöer genom att begränsa hastigheten till 30 km/
tim. Trygghetsfaktorer observeras i den offentliga miljön såväl genom planering,
utformning som skötsel.
Utbyggnad av traﬁkinformation görs för att minska resbehovet, minska ensamåkandet i bil samt för att leda traﬁkanten och styra traﬁken. Miljöåtgärder föreslås utmed
E6/E20 för att minska störningar och för att försköna stadsbilden.

Lokal ring
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Kollektivtraﬁken ges ökad prioritet bland annat genom att skapa reservat för framtida bussförbindelser. Knutpunkter för kollektivtraﬁken utvecklas genom tillskott av
service och centrumfunktioner. Järnvägstraﬁken stärks och ges möjlighet till utökad
pendeltågstraﬁk. Godstraﬁkstråk på järnväg föreslås bibehållas och förbättras.
Utbyggnad av gång och cykelförbindelser ges hög prioritet. Tillgänglighet till centrumbildningar förbättras. Miljöprioriterade åtgärder föreslås på gång och cykelstråk
och i den offentliga stadsmiljön.
Knutpunkt
Mölndals Bro

Bakgrund
Tätorterna i Mölndal är till stor del uppbyggda kring kommunikationsleder. Med
motorvägen E6/E20 och järnvägen genom kommunen i nord-sydlig riktning utgör
en barriär i stadsbebyggelsen. Kommunens utbyggnad påverkas av hur vårt lokala
traﬁksystem kan knytas till det övergripande vägnätet.

Grön linje - Reservat för
spårbunden traﬁk från Knutpunkt
Mölndals Bro och västerut

Utredningsalternativ för ny
järnvägssträckning genom Mölndal
*Källa Banverkets förstudie, Kusttillkustbanan Almedal - Mölnlycke

För att uppnå en god bebyggd miljö behöver vi göra åtgärder för att minska transportarbetet. Detta kan ske genom en utbyggd kollektivtraﬁk och genom en medveten samhällsplanering. Ny bebyggelse skall lokaliseras så att resor med kollektiva
färdmedel och gång och cykelförbindelser prioriteras och så att god tillgänglighet
uppnås. Resandet med pendeltåg ökar på västkustbanan. En utbyggnad av pendeltågstraﬁken och övrig järnvägstraﬁk kräver ökad spårkapacitet. En förstudie för kust till
kustbanan var utställd under 2003-2004. I denna redovisas alternativa sträckningar
med två stråk genom Mölndal. Något reservat för spårläge har ej preciserats i översiktsplanen men en sträckning genom Mölndal är intressant och kan ge nya resmöjligheter för kollektivtraﬁken. Mölndals stad förordar alternativet som anknyter till
Knutpunkt Mölndal. Banveket skall besluta om vilka alternativ som skall utredas i
en järnvägsutredning.
Transporter med farligt gods hänvisas till vissa traﬁkstråk. För att skydda de som bor
eller arbetar utmed dessa traﬁkleder föreslås en byggfri zon utmed lederna som skall
kunna ge en acceptabel risknivå.

Busstrafik
Spårbundentrafik
Järnväg
Mölndal

Kållered

Hällesåker

Lindome

Kollektivtraﬁkens linjer 2005
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Fakta
Traﬁken i Göteborgsregionen har ökat under de senaste åren. Detta beror dels på att
regionen växer men också på ett ökat bilinnehav. Traﬁktillväxten på huvudvägnätet
beror även på en medveten satsning på att föra ut genomgående traﬁk till de större
lederna. Antalet bilresor på infartslederna in till Göteborg har ökat ca 72 % sedan
1970. En annan tydlig trend är att traﬁken ökat mest under högtraﬁktimmarna, från
7 till 10% av dygnstraﬁken de senaste 20 åren. Av det totala antalet resor under 10
mil sker cirka 63% med bil. Gång, cykel och moped står för 23%, buss för 8% och
spårbunden traﬁk för 6%. (Källa RUS 2000 och RVU 1994-1999 )
Vägverket har tagit fram prognoser för generell traﬁktillväxt i regionen som visar
på en kraftig ökning under kommande 25-årsperiod. En genomsnittlig traﬁkökning
på ca 2% per år redovisas. I en mer detaljerad prognos för E6/E20 genom Mölndal
beräknas traﬁkökningen till ca 1.6% per år samt på Söderleden ca 1.0%. Såväl personbils- som godstraﬁken har ungefär samma ökningstakt. Prognoserna visar att traﬁken kommer att öka i framtiden. Beroende på vilka antagenden om förutsättningar
för traﬁkökningar som görs blir ökningstakten olika.

Fördelningen mellan olika
typer av resor under 10 mil i
Göteborgsområdet. Källa Transek
RVU 1994-1999

Traﬁkﬂöden,medelvardagsdygn, dvs ett ﬂöde som kan förväntas en normal vardag
under höst/vinter/vår var på E6/E20 år 2003 ca 59 400 fordon genom Kållered och
78 100 fordon på E6/E20 genom centrala Mölndal samt ca 53 500 fordon på E6.20
Söderleden nära kommungränsen.
78 900

Traﬁkﬂöden

1 111

Genomfart/Infart
Huvudgata
Lokalgata
Traﬁkﬂöden 2003 - medelvardagsdygn

Mölndal

53 500
71 400

59 400
Kållered

Hällesåker

6 650

Lindome

43 000

För att belysa biltraﬁkutvecklingen i huvudvägnätet kommande 10 år har en rapport
tagits fram Traﬁkﬂöden i Mölndal /Traﬁkprognos 2015, WSP april 2005. Studien
redovisar dagens biltraﬁkmängder 2003 samt olika scenarier för år 2015.
Huvudvägar som är av riksintresse redovisas i kapitel 10.

Rv 40

E6

Motstående intressen
För en utbyggnad av motorväg och järnväg genom Mölndal är markutrymmet begränsat, kompromisser måste göras mellan de olika traﬁkslagen och mot exploateringsintressen. Tre alternativa lägen för utbyggnad av en tvärförbindelse mellan

Alternativa lägen för vägförbindelse
mellan E6 och Rv 40
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riksväg 40 och E6/E20 diskuteras. Vägverket förordar ett läge i Lackarebäck, kommunen vill undersöka ﬂer alternativ och har ej tagit ställning. De tre alternativ som
diskuteras kommer att innebära negativ påverkan på naturmiljön.
Utbyggnad av traﬁkstråken innebär störningar för näraliggande bebyggelse. Miljöförbättrande åtgärder och skyddsåtgärder kommer att erfordras.
Utbyggnad av traﬁkleder som gör att biltraﬁken ökar kommer även att medföra utsläpp till luften. Detta kan innebära att uppsatta miljömål och miljökvalitetsnormer
för luft inte kan hållas. Ett ökat byggande och förtätningar i beﬁntlig bebyggelse är
inte alltid förenligt med mål för att minska störningar från traﬁken.
Ett handlingsprogram för att minska störningar från biltraﬁken har upprättas av länsstyrelsen i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs
kommun. I detta föreslås på kort sikt åtgärder för att bygga ut kollektivtraﬁken,
begränsa biltraﬁkens tillväxt samt att utnyttja teknikutvecklingen på fordonsparken.
Regeringen har beslutat om åtgärdsprogrammet och uppdragit åt kommunerna samt
länsstyrelsen att vidtaga åtgärder se kap 5 sid ...

Åtgärder
För att öka kapaciteten på vägnäten pågår tre vägutredningar och en förstudie för
järnvägsutbyggnad. För utbyggnad krävs att projekten kommer med i de nationella
vägplanerna. Utbyggnad av Västkustbanan och motorvägen E6/E20 kräver att en
gemensam vägutredning görs för båda traﬁkslagen. I samband med detta upprättar
kommunen en detaljerad översiktsplan för närområdet för att redovisa målsättningar
för markanvändningen. Ytterligare utredningar för att klargöra behov av nya spår på
Västkustbanan söder om Mölndals station är angelägna att göra.
Åtgärdsplan för kommunens vägnät

För kommunens vägnät ﬁnns upprättat en Traﬁkplan som redovisar målsättningar
och behov av vägutbyggnad och miljöåtgärder inom kommunen. En särskild åtgärdsplan för störningar från vägtraﬁken har upprättats 2000. I denna redovisas olika bullerskyddsåtgärder för bostäder utmed kommunala gator.
Ambitioner att bygga ut kollektivtraﬁken i regionen och nya tankar om ändrade resvanor och behov kommer att kräva olika åtgärder för att ändra det individuella resandet. Detta kan innebära åtgärdsplaner för investeringar i vägnätet men även andra åtgärder som kampanjer för att öka kollektivtraﬁkresandet, förändrade arbetstider för
att undvika trängsel, ändrade avgiftssystem eller helt nya krav vid nyetableringar.

Förändringar mot ÖP 90
Reservat för Söderledens förlängning tas bort.
En utbyggnad av västkustbanan med två nya spår samt nya pendeltågstationer förutsättes liksom utbyggnad av kust till kustbanan.

Knutpunkten har blivit en
mötesplats, här byter man mellan
buss, spårvagn och tåg

Ombyggnad av beﬁntliga traﬁkplatser förutspås och en ny traﬁkplats i centrala Kållered föreslås istället för en eventuell traﬁ kplats vd Sagsjön.
Traﬁkplatsen i Lindome är utbyggd. Detta medför att rekommenderade leder för
farligt gods delvis ändrats i Lindome.
Utbyggnad av Knutpunkt Mölndalsbro har medfört en bättre samordning av och
ökad tillgänglighet till kollektivtraﬁken.
Miljöprioriterade leder och 30-km vägar planeras.
Separata bussﬁler föreslås på vissa huvudgator.

Lokalgator i bostadsområden får
30 km/h
Översiktsplan 2006 - Mölndals stad
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5.7 Grönstruktur
Översiktsplanen föreslår
•
•
•
•
•

Viktiga naturområden utanför tätorten kopplas samman med mera centrala park- och naturområden via gröna korridorer. T ex Delsjöområdet med
Lackarbäck och Svejserdalen.
Stråket från Änggårdsbergen söderut över Fässbergsdalen mot Sandsjöbacka hålls öppet.
Gröna förbindelser inne i tätorten förbättras t ex utmed Mölndalsån, från
Safjället och in mot centrum, mellan Gunnebo och naturområdena norrut.
Grönområdena på Långa berget förbinds med omgivande naturområden
Närströvområden i Stretered och Livered knyts samman med de centrala
delarna i Kållered.
Från Sandsjöbacka i väster bevaras gröna korridorer österut i Balltorp, Alvered, Fagered och Ingemantorp och sammanbinds med tätorternas parkområden. Stråken förs vidare österut mot Tulebo, Annestorp och Lindomeåns dalgång

Rv.40
Lackarebäcks
Långvatten

Naturreservat

Kulturreservat

Områden med stora natur- och
friluftsvärden

Område med stora kulturhistoriska
värden

Ängs- och hagmarker

Rådasjön

Viktiga odlingslandskap

Ädellövskogar

Stensjön

Grönstråk i regionen. Källa:
Länsstyrelsen, Tätortsnära natur

Strandskydd

Mölndal
Våtmarker

Bohusleden
Övergripande grönstruktur
Kikås
Långvatten

E6.20

Viktig grön länk

Söderleden

Gröna gångstråk
Horsicka

Finnsjön
Rävekärrs
Långvatten

Gravsjön

Sisjön

Nordsjön

Hålsjön

Östersjön
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Tulebosjön
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Hällesåker
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Strategi
Områden med höga naturvärden säkras för naturvård och friluftsliv
Grönstråk utvecklas för att minska barriäreffekter
För Mölndal karaktäristiska dalstråk hålls öppna
Större och viktiga skogsbeklädda bergsformationerna värnas
De viktigaste större skogsområdena i kommunen föreslås ha oförändrad markanvändning
Vattendrag som utgör viktiga grönstråk skyddas
Tillgängligheten till strandområden bibehålls och ökas i vissa fall

Bakgrund
Mölndals kommuns grönstruktur växlar i innehåll och karaktär. Närheten till naturen med skogar, sjöar och vattendrag är en stor tillgång för kommunens invånare.
Tillgängligheten till dessa områden skiftar beroende på var man beﬁnner sig i kommunen. Ett grönstrukturprogram för Mölndals kommun har upprättats i syfte är
att lyfta fram de kvaliteter som ﬁnns i kommunen samt att föreslå förbättringar och
utveckling av grönstrukturen. Programmet ﬁnns som bilaga till översiktsplanen.

Områden med höga naturvärden som är viktiga för naturvård och friluftsliv
Grönstrukturprogram

Fakta
De öppna dalarna med omgivande skogsklädda bergsformationer skapar tillsammans med sammanbindande stråk de viktigaste komponenterna i den översiktliga
grönstrukturen. Det är av stor vikt att park- och grönområden i tätorterna bibehåller
en god kontakt med omgivande grönområden. I vissa delar av kommunen behöver
kontakten förbättras mellan tätorterna och omgivande natur för att på så sätt stärka
de ekologiska spridningskorridorerna och underlätta för människor att på ett naturligt sätt nå närliggande rekreationsområden. Viktiga grönstråk som behöver utvecklas och bevaras redovisas i grönstrukturprogrammet och på kartbilaga natur och
kultur.
Stadscentrala park- och naturområden är viktiga för stadens identitet och för befolkningens hälsa och välbeﬁnnande. Områdena kring Fässbergs kyrka, Åbykullen
och stadshuset hänger samman och utgör ett omistligt rekreationsområde i stadens
centrum. Liknande områden ﬁnns i centrala lägen i Kållered och Lindome.
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Motstående intressen
Natur och kulturområden inne i tätorten är ofta utsatta för exploateringsintressen.
Gröna områden i närhet av våra bostäder är viktigt för vår trivsel och ger en positiv
inverkan på vår hälsa. En fungerande grönstruktur är en förutsättningen för ett ekologiskt hållbart samhälle. För att öka förståelsen för en fungerande grönstruktur och
för att verka för hushållning med naturresurserna har ett särskilt grönstrukturprogram upprättats. En utveckling av Mölndal som en parkstad eller ”Den Gröna dalen
” kan vara ett medel att stärka kommunens identitet och attraktivitet.

Åtgärder
I grönstrukturplanen redovisas rekommendationer för den övergripande strukturen
och viktiga landskapselement för hela kommunen och på områdesnivå. I ett antal
olika policydokument och kommunala planer behandlas grönstrukturfrågor och
förslag till åtgärder, t ex Vattenöversikt 1990, Naturvårdsplan 1998, Kulturmiljövårdsprogram 2000, Grönplaner 1993-1995, Skogsbruksplan 2003, Miljömål 2003
och Action 21
Förutom de större övergripande strukturerna är det viktigt med lokala insatser i närmiljön. I centrala delar behöver t ex miljöförbättrande åtgärder göras i form av planteringar kring gång och cykelvägar och utmed gator. Utmed vattendrag som Mölndalsån behöver en frizon värnas och utökas. Utmed de större infartslederna föreslås
planteringar och andra åtgärder som förskönar och rustar upp miljön. I bostadsområden behöver grönytor och närströvområden få ett starkare skydd.

Mölndalsån

Gröna stråk i centrala Mölndal

Bildande av naturreservat är ett sätt att säkra värdefulla områden. Runt Rådasjön
pågår ett arbete med att bilda naturreservat. Änggårdsbergens naturreservat föreslås
utvidgas mot bebyggelsen i Eklanda, Bifrost och Toltorpsdalen. För Peppareds och
Fagereds naturmiljöer har upprättats skötselplaner. I Peppared byggs en naturstig för
att öka tillgängligheten för boende och arbetande i närheten.
Återskapande av våtmarker pågår inom ﬂera områden

Förändringar mot ÖP 90
Tankar om grönstrukturens betydelse för vår hälsa och välfärd har utvecklats under
1990-talet. I nya miljömål för nationen har betydelsen av gröna stråk och rum fått
en stark ställning vid utformningen av en god bebyggd miljö. Mölndals kommun har
aktivt arbetat för att skydda olika park- natur och vattenområden och för att utveckla
ﬁna friluftsområden.
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5.8 Kultur och fritid
Översiktsplanen föreslår
•
•
•
•

•
Kulturhistorisk miljö i Kvarnbyn

•
•
•
Mark för idrott och motion i
närmiljön

•

Kulturhistoriskt intressanta miljöer förvaltas och bevaras för att ge kunskap
om vår historia och samhällsutveckling
Kvarnbyn och Gunnebo utvecklas till levande kulturhistoriska miljöer och
attraktiva besöksmål med utgångspunkt i sin historia
Vid förnyelse av centrumområden skall utrymmen skapas för möten mellan
människor. I Mölndals centrum ges möjligheter till kultur- och musikaktiviteter. Kulturliv och mötesplatser föreslås stärkas i Kållereds centrum.
Åby fritidsområde ges möjlighet att utvecklas till ett modernt fritidscentrum, med sikte att öka antalet användargrupper. Området vänder sig till
hela kommunens invånare och skall attrahera båda könen och olika åldrar
och funktionshindrade.
I Balltorp föreslås idrotts- och friluftsområden ökas i samband med utbyggnad av stadsdelen. Inom stadsdelen planeras för sport och fritid, kulturliv
och möten liksom för näridrott och grönytor. Beﬁntligt stenbrott utnyttjas
för kultur och idrottsaktiviteter.
I Kållered utvecklas fritidsanläggningar i Stretered och utmed Ekenleden.
Plats för näridrott/skolidrott/lek säkerställs i delområdena Heljered och
Stretered.
Områden kring Lindevi idrottsområde reserveras för framtida utvecklingsbehov.
Friluftsområdet vid Bunketorp säkerställs för kultur/natur/friluftsliv. Skäggered idrottsområde säkerställs för framtida utvecklingsbehov.
Mark för motocrossbana föreslås reserveras i Skäggered alternativt i Hällesåker.

Strategi
Viktiga karaktärsdrag i den kulturhistoriska miljön beaktas vid all förändring och
bevarande. Rekommendationer ﬁnns i kommunens kulturmiljövårdsprogram.
Vid planering av nya områden såväl som vid förnyelse i beﬁntliga områden är målet
att skapa miljöer som underlättar möten mellan människor, miljöer som är estetiskt
tilltalande och som inbjuder till gemensamma aktiviteter. Mötes/kulturplatser bör
utformas med kvalitet och historisk förankring som grund.

Närlekplats byggs i Åbyområdet

Mark skall reserveras för idrotts- och motionsutövande och för kulturändamål. För
skolbarnens behov bör byggas ett strategiskt nät av aktivitetsplatser i närmiljön.
Skol- och näridrottsplatser skall inspirera skolbarnen till rörelse, idrott och lek. I
grannskapet, bör alltid reserveras lokaler för människors gemensamma möten. I
större bostadsområden, där behovet av en högstadieskola ﬁnns, skall även lokaler för
ungdomar och för föreningsliv tillgodoses. Fritidsgårdar är viktiga mötesplatser för
ungdomar. Det bör prövas om lokaler för kultur- och fritidsändamål kan samnyttjas
med annan samhällsservice. Det lokala biblioteket har en folkbildande funktion och
utgör samtidigt en social mötesplats för ett bostadsområde eller en kommundel.
Fritids- idrotts och platser för kultur skall kunna nås med kollektivtraﬁk samt via
gång- och cykelförbindelser. Närhet och traﬁksäkra vägar är speciellt viktigt för barn
och ungdom. Lokaler och anläggningar bör vara spridda över kommunen så att de
täcker det lokala behovet.

Mötesplats

Översiktsplan 2006 - Mölndals stad
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Bakgrund
Mölndal har ett rikt utbud av kunskaps- och kulturupplevelser, unika historiska
miljöer och mötesplatser för skapande kulturverksamhet samt ett rikt föreningsliv.
Kommunens ströv- och friluftsområden erbjuder både avkoppling och aktivitet för
alla åldrar.
En kommun med goda förutsättningar för kultur, fritids- och idrottsaktiviteter är
intressant att leva och verka i och har samtidigt en dragningskraft på framtida invånare och företag.
En grundläggande förutsättning för ett aktivt kulturliv är att det ﬁnns ändamålsenliga lokaler och offentliga miljöer för spontana eller planerade möten. Små föreningars
lokalbehov liksom ungdomars och populärkulturens behov måste kunna tillgodoses
i deras närmiljö.

Ridsport är en populär
fritidsaktivitet

Fakta
Vi har under de senaste åren blivit uppmärksammade på några oroande tendenser när
det gäller människors hälsa:
• andelen överviktiga bland såväl unga som vuxna har ökat påtagligt
• andelen sjukskrivningar har stigit markant
Det kan för många enskilda resultera i lidande och ohälsa samt för samhället få negativa ekonomiska konsekvenser.
Också i Mölndal ﬁnns en social och etnisk segregation, även om den inte är lika
markant här som i storstaden.
Mölndals kommuns befolkningsprognos utgår bl.a. från att det kommer att byggas ca
300 lägenheter per år under kommande 10 års period. I en sålunda fortsatt expansiv
kommun med såväl områden med nyexploatering, särskilt i de västra och södra delarna, som områden som förtätas, är det en viktig uppgift för samhället att på olika
sätt bygga in dels hälsofrämjande miljöer för rörelse, idrott och lek, dels ställa mötesplatser för kultur och föreningar till förfogande. Andra sätt att främja hälsa och lokal
identitet är att ta tillvara, utveckla och sammanbinda grönområden samt ta tillvara
kulturhistoriska och estetiska värden.

Motion stärker folkhälsan

Behov av nya kultur och mötesplatser föreslås dels i centrum och integrerat i bebyggelsen.

Aktiviteter på Åby fritidscentrum

Behov av fritidsytor och idrottsanläggningar föreslås på lokal områdesnivå samt
specialinriktade anläggningar samlat i Åbyområdet.
Mölndals kommun har ett stort antal hästsportanläggningar och många stall för
privathästar. Vissa stall kan komma att behöva ﬂyttas vid utbyggnad av bostäder.
Satsningar på hästsport, som till viss del är en kvinnlig sport genom utbyggnad av
ridstigar och lokalisering av nya stall är positivt ur jämställdhetsaspekt.

Motstående intressen
Utbyggnad i Balltorp av bostäder och verksamheter innebär att motocrossbanan
måste ﬂyttas. Här ﬁnns idag även andra oplanerade aktiviteter som ridning av hästar,
ett rikt friluftsliv enligt allemansrätten samt bedrivande av andra sportintressen som
orientering, hundsport mm
Lokalisering av en motocrossbana i östra Lindome innebär att idag relativt orörda
områden kommer att tas i bruk för en anläggning som gör åverkan på naturen och
kan ge upphov till störningar i form av buller.
En utökning av Åbro verksamhetsområde tar i anspråk mark som idag utnyttjas för
två stall/ridanläggningar.

En rik kulturverksamhet ﬁnns i
Mölndal. Musik på vattnet 2003.
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Strategier

Utbyggnad av golfbana i Lindome kan innebära minskad jordbruksmark och konkurrera med markbehov för andra idrotter.

Åtgärder
En översyn av hela området kring Åby fritidscentrum bör göras , inkluderande travbanan för att på sikt klarlägga bästa möjliga användning av fritidsområdet och angränsande områden för samhällsutbyggnad.
Utreda möjligheter att skapa aktiva stråk mellan stora områden av intressen för kultur/natur/fritidsupplevelser t ex en förbindelse mellan västra och östra Mölndal från
såväl Åbyområdet som Aktiviteten via centrum till Kvarnbyn och Gunnebo. Komplettera stråket med en gång och cykelväg intill banvallen vid Stensjön.
Studier av nya anläggningar i samband med utbyggnad av bostadsområden för att
klargöra behov av ytor för olika kultur/natur/friluftsaktiviteter.
För att skydda kulturhistoriskt intressanta miljöer föreslås ett antal olika åtgärder
som information, planläggning, skyddsföreskrifter eller reservat. Detta ﬁnns beskrivet i en åtgärdslista till kulturmiljövårdsprogrammet 2000.
Åbyvägen

Förändringar mot ÖP 90

Åby fritidscentrum

Tidigare översiktsplaner har framför allt hanterat markanvändningen för friluftslivet
och natur- och kulturminnesvård.
På markanvändningskartan utpekades i ÖP 1990 lägen för ytkrävande anläggningar
som golfbana, skjutbana, campingplats och motocrossbana.

Hä

Sedan 1990 har en ny golfbana lokaliserats till Alveredsdalen /Balltorp. En detaljplan har upprättats och utbyggnad av golfbanan har påbörjats.
En skjutbana för Mölndals skytteförening har lokaliserats till Sisjöns skjutfält.
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Tidigare föreslagen campingplats i Heljereds dalgång liksom i Skäggered har tagits
bort i översiktsplanen.
Flyttning av motocrossbanan i Balltorp till östra Lindome utreds för närvarande.
Förslag tillnytt läge öster om E6/E20 i Kungsbacka studeras tillsammans med
Kungsbacka kommun. I nu framtagen översiktsplan föreslås även som alternativ en
lokalisering till ett område i Hällesåker norr om Mattjärn.
Värdet av natur och kulturupplevelser i närmiljön och aktiviteter för att främja folkhälsan har påverkat strukturen i översiktsplanen. Natur och kulturmiljöer föreslås få
ett starkare skydd.

Lindevi frilufts- ch idrottområde

Nya eller förstärkta idrotts/friluftsområden föreslås i Balltorp, Stretered, Heljered,
Lindevi och Skäggered.
Områden som ingår i kulturmiljövårdsprogrammet ges en tydlig markering.
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