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Planens syfte 
Syfte 
Syftet med utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park är att skapa en ny stadsdel med bostäder, 
handel, närservice, arbetsplatser, förskola och rekreationsområden. Planprogrammet för stadsdelen är 
en del i att utveckla tätorten Mölndal till en sammanhållen stad där stadsdelarna länkas samman och 
kopplingar till angränsande bostadsområden, grönområden, innerstaden samt Göteborg stärks. 
Planarbetet ska även utreda möjligheten att omvandla Bifrostgatan från trafikled till stadsgata. En 
målsättning är att stadsdelen ska utformas med höga krav på hållbarhet som en del i stadens vision, 
Vision Mölndal 2022. 

Bakgrund 
Programområdet har historiskt används för jordbruk och stora delar av området har tillhört 
prästgården, som ligger direkt väster om programområdet. Under 1970-talet planerades stora 
markområden mellan Frölundagatan och Bifrostområdet med syfte att skapa utrymme för 
skolverksamhet. Pedagogen, intill Frölundagatan, blev säte för lärarutbildningen vid Göteborgs 
universitet men upphörde på platsen 2006 då verksamheten flyttades till centrala Göteborg. År 2011 
påbörjade Aspelin Ramm Fastigheter ombyggnaden av Pedagogen. Samtidigt får byggnaden och 
området ett nytt namn – Pedagogen Park. 

Byggnaden Pedagogen Park utvecklades till en kombinationsfastighet om totalt 36 000 kvm. 
Fastigheten innehåller idag närmare 40 företag, med en blandning av kontorsverksamheter, 
restauranger, hörsalar och konferensrum, idrottshall, skolverksamheter, bank. I den norra delen av 
området fanns tidigare Ekhagaskolan som nu är riven. I området finns även ett klubbhus, en idrottshall 
samt en fotbollsplan som avses att avvecklas/rivas och ersättas på annan plats.  

                                
Ortofoto från 1960.    Ortofoto från 1976      Ortofoto från 2015. 

Planprocessen 
För att så brett som möjligt belysa möjligheterna för hur området kan utvecklas valde staden och 
Aspelin Ramm Fastigheter att bjuda in tre arkitektkontor att rita på en utformning av området. Dessa 
tre förslag presenterades för allmänheten den 24 februari 2016. Staden samt Aspelin Ramm 
Fastigheter valde sedan att be ett av dessa arkitektkontor vidareutveckla sitt förslag efter önskemål och 
förslag som inkommit under processen. Det är utifrån det förslag som de bärande principer och 
strategier tagits fram för utvecklingen av området.  

Ett planprogram får enligt Plan- och bygglagen (2010:900 5 kap. 10 §) tas fram av kommunen för att 
underlätta det kommande detaljplanearbetet. Avsikten med ett planprogram är att reda ut och ta 
ställning till övergripande frågor. Det är viktigt att förstå att ett planprogram varken ska eller kan ha en 
hög detaljeringsgrad då programmet är det första steget i den lagreglerade planeringsprocessen. Efter 
genomfört programsamråd är avsikten att programmet bearbetas till en handling som godkänns 
politiskt av kommunfullmäktige och därefter kan fungera som stöd för fortsatt detaljplanearbete.  
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Process för planprogram 

 

 

 

 

Detaljplan 

När planprogrammet godkänts politiskt påbörjas arbetet med att ta fram en detaljplan. Ett förslag till 
detaljplan tas fram. Förslaget sänds ut på samråd till berörda sakägare, kommunala förvaltningar och 
andra berörda instanser. Efter samrådet bearbetas förslaget. Det reviderade förslaget sänds sedan ut på 
en granskning till sakägare, kommunala förvaltningar och andra berörda instanser. Mindre justeringar 
av förslaget tillåts efter granskningen. Planhandlingen antas sedan av kommunfullmäktige för att 
slutligen vinna laga kraft, vilket sker tre veckor efter att planen antagits förutsatt att inga 
överklaganden inkommit till kommunen. När detaljplanen vunnit laga kraft kan byggnation påbörjas 
med förutsättning att inlämnade bygglovshandlingar godkänns av byggnadsnämnden.  

Berörda sakägare har möjlighet att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.  

Process för detaljplan 

 

 

 

 

Plandata 
Läge 
Programområdet har ett strategiskt läge med närhet till Mölndals innerstad, handelsområdet 421 och 
Frölunda Torg. I direkt anslutning till området finns busshållplats och ett välutbyggt cykelstråk. 
Området gränsar i söder till Frölundagatan och i öster till Solängens villabebyggelse. Väster om 
området ligger Fässbergs kyrkogård samt angränsande Lindhagas villabebyggelse. I norr angränsar 
området till Bifrost som består av flerfamiljshus i tre-fyra våningar samt tillhörande parkeringsytor. 
Söder om området ligger verksamhetsområdet Jolen.  

 

Uppdrag Granskning Antagande Samråd 

Möjlighet att lämna synpunkter 

Laga kraft 

Uppdrag Godkännande Samråd 

Möjlighet att  
lämna synpunkter 

Bifrost 

Solängen 

Eklanda Handelscentrum 
421 

Mölndals 
innerstad 

Åby 
fritidscentrum Söderleden 

Änggårdens naturreservat 

Åby 

Stadsdelen 
Pedagogen 
Park 

Jolen 

Lindhaga 

Orienteringskarta. 

Mölndals 
sjukhus 

Forsåker 
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Areal och markägoförhållanden 

Programområdet omfattar ca 20 hektar där Mölndals stad och Aspelin Ramm Fastigheter äger ungefär 
halva marken var. Mölndals stad äger fastigheten Växthuset 1 och Aspelin Ramm Fastigheter äger 
fastigheten Växthuset 2. Bifrostgatan, Stubbåkersgatan och Prästgårdsgatan ägs av Mölndals stad. 

 

 
Ungefärlig avgränsning av programområdet. 

Forsåker 

Lindhaga 

Solängen 

Bifrost 

Fässbergs 
kyrkogård 
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Tidigare ställningstaganden  
Riksintressen 
Programområdet omfattar inga riksintresseområden enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. 

Översiktliga planer 
Programförslaget överensstämmer med markanvändningen som anges i Översiktsplanen för 
Mölndals stad 2006 samt den Fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen (antagen 2012). 

Detaljplaner 
Programområdet berörs av tre detaljplaner. SPL 7070 (laga kraft 1974) och DP 2006/9 (laga kraft 
2006) är planlagt som Allmänt ändamål, Trafikområde samt Parkområde. För befintlig byggnad, 
Pedagogen Park, antogs 2016 en detaljplan som möjliggör för centrum-, kontors- och skoländamål. 
Planen har ännu inte vunnit laga kraft. 

Kommunala beslut 

Vision Mölndal 2022  
År 2013 antog kommunfullmäktige i Mölndal dokumentet Vision Mölndal 2022, där tre fokusområden 
för staden slås fast. För dessa fokusområden har kommunfullmäktige antagit ett antal mål som sedan 
tolkats och brutits ned till nämndmål av stadens olika nämnder och utskott. Nedan refereras 
fokusområdena och några av de mål som på ett tydligt sätt berör utvecklingen av stadsdelen 
Pedagogen Park. 

Målet - En modig stad med en tydlig historia  
Mölndal har en sammanhållen och unik stadskänsla där vi använder våra historiska miljöer på nya 
spännande sätt. Det ska vara en tillgänglig, levande stad där människor möts och upplever tillit och 
mångfald. Utvecklingen ska gå mot en tät, vacker och sammanhållen stadskärna där gemensamma 
mötesplatser utvecklas och där alla är välkomna och kan uppleva ett livaktigt kultur- och fritidsliv. I 
stadskvarteren skapas ett blandat utbud av bostäder, handel och nöjen som gör det trivsamt att vistas i 
Mölndal. Målet stämmer även in väl på utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park. 

Målet - Mölndal förstärker Västsverige  
Detta innebär bland annat att staden skapar kreativa miljöer där människor från olika bakgrunder möts 
och nya tankar föds. Staden ska utveckla ett företagsvänligt klimat som gör att kunskapsintensiva och 
kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal. Målet stämmer även in väl på utvecklingen av 
stadsdelen Pedagogen Park. 

Målet - En hållbar stad där vi växer och mår bra  
Punkten inbegriper en utbyggnad av attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och 
som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Det innebär vidare att staden ska verka för en 
utveckling av Mölndal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Målet stämmer även in väl 
på utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park. 

Kommunfullmäktiges nämndmål 
Kommunfullmäktige har antagit 11 mål som kan kopplas till Vision Mölndal 2022. Målet att 
bostadsbyggandet ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt (KF-mål nummer 5) är ett av dessa 
där stadsdelen Pedagogen Park ska ses i ljuset av nämndmålet att staden ska ha en befolkningstillväxt 
med 1,5 % per år. Staden ska planera för minskat bilberoende och nybyggda bostäder ska ligga inom 
400 meter från en kollektivtrafikhållplats med minst 15-minuterstrafik i högtrafik. Ett annat nämndmål 
är att det i varje kommundel ska finnas minst 20 % av respektive upplåtelseform 
(hyresrätt/bostadsrätt/äganderätt). Fullmäktige har också slagit fast målet att de som vistas i Mölndal 
ska uppleva ökad trivsel och trygghet i det offentliga rummet (KF-mål nummer 2).  
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Mölndals miljömål 
Mölndals stad har, med utgångspunkt från de nationella miljökvalitets-målen, antagit 20 lokala 
miljömål som ska vara genomförda 2022. Av de mål som berör den fysiska planeringen ska de beaktas 
i utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park: 

1. Utsläppen av växthusgaser i Mölndal ska uppgå till högst 2,9 ton CO2- ekvivalenter/invånare och 
år. 

2. Halten kvävedioxid vid bostäder, skolor och förskolor ska i Mölndal inte överskrida 60 μg/m3 luft 
fler än 175 timmar per år eller 20 μg/m3 luft som årsmedelvärde. 

3. Halten partiklar (PM10) vid bostäder, skolor och förskolor i Mölndal ska inte överskrida 15 μg/m3 
luft som årsmedelvärde eller 30 μg/m3 luft som dygnsmedelvärde. 

4. Förekomsten av farliga ämnen i barns vardag ska minimeras. 

15. Alla invånare i Mölndal ska ha tillgång till minst ett grönområde inom 300 m. 

16. Det ska finnas bostadsnära odlingar i flera tätbebyggda områden i Mölndal. 

18. Ingen ska bo i flerbostadshus med radonhalter över 200 Bq/m3 luft som årsmedelvärde. 

19. Andelen personresor som utförs med cykel ska vara minst 12 procent och med kollektivtrafik 
minst 25 procent. 

 

Fastighetsägarens tre kärnvärden för 
programområdet 
Stadsdelen Pedagogen Park utvecklas i samverkan med Aspelin Ramm Fastigheter som är ägare till 
fastigheten Växthuset 2. Aspelin Ramm Fastigheter har arbetat fram tre kärnvärden för utvecklingen 
av området som är en del av underlaget som ska forma den nya stadsdelen.  

 

Park - Möten Gemenskap Växtlighet 

Park handlar om en grön oas som sätter människan i fokus. En mötesplats som är välkomnande för 
alla, lätt att nå och ta del av en miljö som skapar välbefinnande. 

Smart - Kunskapsspridning Genomtänkt 

Smart handlar om att tänka till lite extra, på allt från miljövardagliga ting till genomtänkta 
funktioner för hyresgäster och boende. Men också att föra områdets kunskapstradition vidare genom 

att skapa lustfyllda platser att hämta kunskap och inspiration. 

Magi - Förvandling Popup o förväntan 

Magi visar vi att här uppmuntrar vi det oväntade. Ett flexibelt område där vardagen bjuder på 
förvandling för att stimulera alla sinnen och behov. 
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Förutsättningar  
Mark och vegetation 
Markytan inom fastigheten Växthuset 1 är tämligen plan och sluttar svagt österut med nivåskillnaden 
om cirka 2 m. Markytan inom fastigheten Växthuset 2 sluttar österut där nivåskillnaden är cirka 8 m i 
väst-östlig riktning. Högsta höjden återfinns i områdets sydvästra del (+16 över kartans nollplan) 
medan den lägsta punkten återfinns vid diket i anslutning till Frölundagatan i söder (+9 över kartans 
nollplan).  

Programområdet har idag ett skiftande innehåll med en stor betongbottenplatta från den gamla 
högstadieskolan med tillhörande idrottshall i norr samt byggnaden Pedagogen Park i den södra delen. 
Intill Pedagogen Park finns en större asfalterad markparkeringsyta som bidrar till en stor mängd 
hårdgjorda ytor. Områdets centrala del består av en fotbollsplan samt yta för befintlig skolverksamhet i 
Pedagogen Park. I den östra delen av programområdet intill Bifrostgatan finns ett stort svackdike och 
en avlång grönyta. Intill Stubbåkersgatan och cykelbanan i områdets västra del finns en lång trädallé. 
Väster om området ligger Fässbergs kyrkogårds parkliknande landskap. 

 

  
 
 

  
 
 

  
  

Betongbottenplattan från Ekhagaskolan.  Cykelbanan och trädallén vid Stubbåkersgatan. 

Svackdike och vall mot Bifrostgatan. Skolgården vid Pedagogen Park. 
 

Fotbollsplanen. Kyrkogården väster om området. 
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Geotekniska förhållanden 

En översiktlig geoteknisk utredning har genomförts som beskriver att jordlagren huvudsakligen består 
av lera vars mäktighet är minst 20 m. I en undersökningspunkt har undersökningarna drivits ned till 40 
m djup utan att underkant lera påträffats. Sannolikt uppgår jorddjupet till minst 40 m inom större delen 
av delområdet.  

Leran är svagt överkonsoliderad vilket gör att uppfyllnader större än 1 m kommer att generera stora 
och besvärande sättningar. För uppfyllnader mindre än 1 m sker sättningar mycket långsamt i det 
tjocka homogena lerlagret. För nybyggnation rekommenderas följande 

• Grundläggning av tyngre byggnader rekommenderas ske med spetsburna pålar av betong. 

• Grundläggning av lättare byggnader/konstruktioner rekommenderas ske som för tyngre 
byggnader eller med mantelburna pålar av betong/trä i områden utan pågående sättningar. 

• Vid beräkning av påhängslaster på pålar ska hänsyn tas till eventuella uppfyllnader som gjorts 
och som orsakar sättningar. 

• Befintlig parkering i södra delarna består av uppfyllda massor med okända egenskaper, dock 
sannolikt schaktmassor av lera. Fyllningens tjocklek överstiger lokalt 2 m och i områden med 
fyllningar överstigande 0,5 m á 1,0 m (20 kPa) pågår sannolikt sättningar. 

I kommande planarbete kommer en fördjupad geoteknisk utredning tas fram för att bland annat studera 
stabilitet och risk för skred samt ras. 

Förorenad mark 

Den översiktliga miljötekniska undersökningen som genomförts omfattar en historisk inventering med 
efterföljande provtagning och kemiska analyser av jord och grundvatten.  

Uppmätta föroreningshalter i jordprover inom planområdet är genomgående låga och ligger under eller 
i nivå med Naturvårdsverkets generella riktvärden vid känslig markanvändning (NV-KM). 
Markföroreningar bedöms inte utgöra några risker för människor och miljön vid den planerade 
markanvändningen. Markföroreningar bedöms således inte vara begränsande för den planerade 
användningen.   

Några ytterligare undersökningar bedöms inte behövas inom ramen för programarbetet. Däremot kan 
ytterligare undersökningar och utredningar behövas inför exploatering av marken längs med 
Bifrostgatan för att minimera kostnaderna för att omhänderta svagt kontaminerade överskottsmassor. 
Ytterligare undersökningar kan också behövas i områdets södra del där oförklarligt förhöjda halter av 
några metaller påvisades i grundvattnet. 

Radon 

Enligt Mölndals stads kartläggning ligger programområdet i ett område med låg radonhalt.  
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Markanvändning och bebyggelse 
Områdets södra del, fastigheten Växthuset 2, omfattas av byggnaden Pedagogen Park med tillhörande 
parkeringsytor. Byggnaden om totalt 36 000 kvm inrymmer bland annat kontor, restauranger, 
idrottshall, eventhall, skola och bank. Mellan Pedagogen Parks två byggnader finns en öppning kallad 
”Gattet” som är utformat som ett torg/park med planteringar och sittplatser. Intill Pedagogen Park 
finns en skolgård, bollplaner med mera. I den sydvästra delen finns en större gräsyta. 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdets norra del, fastigheten Växthuset 1, består av fotbollsplanen Lindhagaplan med tillhörande 
klubbstuga för BK Bifrost, en idrottshall samt betongbottenplattan från den tidigare högstadieskolan. 
Fotbollsplanen, klubbstugan samt idrottshallen avses att tas bort och ersättas på annan plats, 
förslagsvis i intilliggande Bifrost. Den östra delen av området omfattas av ett långsmalt grönområde 
som avslutas med ett svackdike mot Bifrostgatan. 
 

  
Idrottshall inom Växthuset 1.   Klubbstugan inom Växthuset 1. 

Områdets västra del gränsar till Fässbergs kyrkogård samt småskalig bostadsbebyggelse i en-två plan. 
I söder ansluter området till Frölundagatan och ett verksamhetsområde med bland annat bageriet 
Steinbrenner och Nyberg. I den östra delen av området ligger Bifrostgatan och angränsande 
villaområdet Solängen. I norr ligger Bifrost, ett storskaligt bostadsområde utbyggt under 
miljonprogrammets dagar. Längre västerut ligger Änggårdsbergens naturreservat som sträcker sig hela 
vägen till Göteborgs Botaniska Trädgård och Slottsskogen.   
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Bebyggelse längs Prästgårdsvägen.  Parkeringen med Steinbrenner och Nyberg i bakgrunden. 

Service 

Inom planområdet finns det idag en friskola och en privat förskola. De närmsta kommunala skolorna 
är Västerbergsskolan (F-6) i Bifrost samt Fässbergsskolan (7-9) intill Aktiviteten, ca 1 km öster om 
Pedagogen Park. I byggnaden Pedagogen Park finns bland annat bank, restauranger och flera mindre 
verksamheter. I angränsande stadsdelen Bifrost finns bland annat en livsmedelsbutik, postombud, 
äldreboende samt en kommunal förskola.  

Lek, sport och rekreation 

Området har idag tillgång till lek- och sportmöjligheter i form av två idrottshallar i Pedagogen Park i 
söder, Ekhagaskolans gamla idrottshall samt Lindhagaplan centralt i området. Utöver detta finns det 
basketplaner med mera på skolgården intill Pedagogen Park. Inom en kilometer från området nås både 
Åby fritidscentrum, med bland annat simhall och ishall, samt Aktiviteten. 

Rekreation i form av grönområden saknas inom området men det finns stor tillgång av grönområden i 
programområdets närhet som exempelvis Änggårdsbergen, Fässbergsåsen och parkmiljön vid 
kyrkogården. Stigarna i närområdet kopplar ihop de gröna kvaliteterna med bland annat 
Änggårdsbergen och Göteborgs botaniska trädgård. Idag upplevs tillgängligheten upp till de gröna 
områdena som besvärlig och stråken otydliga. Det kan upplevas svårt att hitta ingångarna och 
entréerna. 

Fornlämningar och kulturhistoria 
Inga kända fornlämningar finns på platsen. 

Fässbergs by och Fässbergs prästgård (se bild nedan), väster om programområdet, är utpekade i 
Mölndals stads kulturmiljöprogram.  

En arkeologisk utredning kan behövas för att få ett fullgott beslutsunderlag gällande kultur och 
fornlämningar i området. Beslut om en utredning krävs sker i dialog med Länsstyrelsen. 

 

 
Prästgården. 
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Trafik och tillgänglighet  
Området ligger intill flera kommunikationsstråk med Frölundagatan i söder, Bifrostgatan i öster och 
Stubbåkersgatan samt Prästgårdsgatan i väster. Till området finns det en infart till den södra delen via 
Frölundagatan och en från Bifrostgatan. Den norra delen av området, där Ekhagaskolan (f.d. 
Lindhagaskolan) tidigare låg, har angöring från Stubbåkersgatan.  

Bifrostgatan har idag cirka 11 000 fordonsrörelser/dygn och är en viktig gata för tätorten Mölndal. 
Gatan fungerar även som en sekundärled vilket bland annat innebär att gatan fungerar som avlastning 
när E6/Söderleden inte är körbar. Bifrostgatans kapacitet bör därmed inte försvagas avseende 
trafikmängd och framkomlighet i och med en exploatering av området. 

Drygt 650 meter söder om området ligger Söderleden som är en av huvudlederna i öst-västlig riktning 
mellan Göteborg och Mölndal och som är riksintresse för kommunikation främst till Göteborgs hamn.  

Längs områdets östra sida går ett av stadens huvudcykelnät. I den västra delen av området längs 
Stubbåkersgatan finns det också en cykelbana. Tillgången till kollektivtrafik är god med viktiga 
kollektivtrafiknoder i närområdet, dock är busshållplatserna fokuserade söder samt norr om 
planområdet, vilket gör avstånden mellan dem långa.  

Frölundagatan och Bifrostgatan fungerar som barriärer - fysiska som mentala - med få kopplingar över 
gatorna samt få trygghetsingivande moment längs med. Med sin strategiska plats mellan olika 
bebyggelseområden har programområdet 
potential att överbygga och minska 
barriärerna i kommande planeringsskeden 
och är något som kan komma att påverka 
stadsdelens sociala förutsättningar 
framöver.  

I kommande planarbete kommer 
luftkvaliteten för området studeras närmast 
Bifrostgatan och Frölundagatan. 

 

Buller 

Programområdet drar stora fördelar av 
närheten till flera större 
kommunikationsstråk, men läget medför 
också nackdelar i form av exponering för 
buller. Beräkningar visar att området idag 
är utsatt för buller från Bifrostgatan samt 
till viss del från Frölundagatan i den södra 
delen (se karta till höger).  

För planering av bostäder gäller 
Förordningen (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader.  

 

I kommande planarbete kommer en 
uppdaterad bullerutredning tas fram. 
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Teknisk försörjning  
Inom området finns ett flertal ledningssystem för teknisk försörjning som redovisas nedan.  

Vatten och avlopp 

Befintlig dricksvattenförsörjning till den nu rivna Ekhagaskolan samt idrottslokalerna utgörs av en 150 
mm gjutjärnsledning längs planområdets västra sida i Stubbåkersgatan.  

Befintlig dricksvattenförsörjning till den södra delen av planområdet, Pedagogen Park, utgörs av en 63 
mm PE-ledning. 

Dagvatten 

Då området är bebyggt redan idag samt omges av bebyggda områden finns det flertalet 
dagvattenledningar genom programområdet och längs dess intilliggande gator. Dagvattenledningarnas 
syfte är inte bara att avleda dagvatten från intilliggande bebyggelse utan i dessa avleds även stora 
mängder dagvatten från intilliggande naturmark, från delar av Änggårdsbergen. 

Noteras bör särskilt att det ligger en större kulvert av dimension 1800 mm utmed hela Bifrostgatan 
dvs. planområdets sydöstra långsida. Denna kulvert samt övriga befintliga dagvattensystem illustreras 
i dagvattenutredningens bilaga 2.  

Utöver i ledningssystem sker omhändertagandet av dagvatten huvudsakligen i öppna diken. Dessa 
finns främst lokaliserade längs Bifrostgatan samt längs områdets södra dels intilliggande vägar och 
GC-banor. Dagvattnet från dikena tas in i ledningssystemen och allt dagvatten släpps i en bäck, 
benämnd Prästabäcken, på södra sidan om Frölundagatan direkt söder om utredningsområdet. 

En åtgärd för att förbättra omhändertagandet av dagvattnet inom området som genomfördes vid 
ombyggnaden av Pedagogen Park var att delar av byggnaden försågs med gröna tak. Gröna tak kan 
främst omhänderta och fördröja mindre regn och inte häftiga regn. På årsbasis har de mycket god 
effekt. 

I planarbetet kommer en uppdaterad dagvattenutredning tas fram för att bl.a. studera påverkan att 
uppnå miljökvalitetsnormen i berörd recipient samt effekten av kraftiga regn inom området.  

Fjärrvärme/Fjärrkyla 

Fjärrvärmeledningar finns i Stubbåkersgatan väster om programområdet som ansluts till byggnaden 
Pedagogen Park samt idrottshallen.  

Spillvatten 

Befintlig spillvattenavledning från den nu rivna Ekhagaskolan samt idrottslokalerna utgörs av 300 mm 
betongledning förlagd längs planområdets västra sida i Stubbåkersgatan. 

Spillvattnet leds norrut till en pumpstation vid Vetekornsgatan. Spillvattnet från den södra delen av 
planområdet, från gamla Pedagogen, leds söderut via en 225 mm betongledning. Denna övergår till 
200 mm PVC-ledning som hänger i ovankant i en 1800 mm dagvattenkulvert som går under 
Frölundagatan. 

Befintliga spillvattenflöden antas korrelera med befintlig dricksvattenförbrukning. Maximalt 
spillvattenflöde uppsattas därmed till ca 6 – 8 l/s. Om emellertid tillskottsvattenbelastning finns inom 
planområdet, vilket är outrett, kan det maximala spillvattenflödet vara betydligt högre. 

Det är inom framtagen dagvattenutredning okänt hur belastningen på befintligt spillvattensystem 
utanför planområdet ser ut. Enligt uppgift sker vid kraftiga regntillfällen breddning av spillvatten till 
den dagvattenkulvert som går längs planområdet. Detta indikerar att det någonstans i närområdet kan 
finns spillvattensystem som är högt belastat av tillskottsvatten, men orsaken kan också vara längre 
uppströms. 

Kapacitet på pumpstationen vid Vetekornsgatan är okänd men utifrån tryckledningens dimension kan 
antas att den maximala kapaciteten är omkring ca 100 – 120 l/s. 



16 
 

Programförslag  
Bebyggelse  
Den nya stadsdelen bedöms kunna rymma cirka 1 100 bostäder i olika upplåtelse- och bostadsformer. 
Stadsdelen föreslås utformas i en klassisk kvartersstruktur med kringbyggda kvarter med inslag av 
småhus. Bebyggelsemönstret med kringbyggda kvarter ger en sammanhängande stadsmiljö med tydlig 
skillnad mellan de offentliga rummen och de privata gårdarna. En tydlig markering mellan privata och 
offentliga miljöer skapar goda förutsättningar för kvalitativa och välutnyttjade bostadsgårdar. Det 
skapar även en tydlighet för boende och besökare som är viktigt för att tillgängliggöra och integrera 
stadsdelen med omgivande stadsdelar.  

 
Strukturplan över området.  
 

Hur byggnader, vägar och platser placeras och utformas påverkar upplevelsen av trygghet och trivsel i 
området. Det är viktigt att byggnaderna i kvarteren vänder sina huvudentréer ut mot gatorna och att 
bottenvåning och första våning på husen utformas med öppenhet mot gata. Att byggnader har aktiva 
fasader med fönster och dörrar bidrar till stor del till hur människor trivs och upplever trygghet längs 
gatan.  

Två mindre parker planeras inom stadsdelen Pedagogen Park. En i den södra delen av området intill 
Pedagogen Parks huvudentré och den andra föreslås centralt i området mot Stubbåkersgatan. 
Möjligheten att utveckla ett parkstråk mellan Solängen och ny bebyggelse öster om Bifrostgatan 
kommer utredas i planarbetet. Se vidare under rubriken offentliga platser. 

Kvarter med bostäder, verksamheter, äldreboende, 
handel, kontor och parkering. 

Förskola och bostäder  

Verksamheter, handel, kontor, skola och parkering 

Park 

Parkeringsanläggning 

Inre stråk, bilar kör på fotgängares/cyklisters villkor. 

Huvudgata/stadsgata 

Lokalgata (ej genomfartstrafik) 

Centrumplats; torg, service och parkering m.m. 
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Byggnaden Pedagogen Park bevaras och blir navet för verksamheter och handel i den nya stadsdelen 
då byggnaden redan idag innehåller flertalet arbetsplatser, restauranger och mindre verksamheter. 
Förslaget förbättrar tillgängligheten till byggnaden och ger möjlighet att komplettera platsen med 
ytterligare service, exempelvis en livsmedelsbutik. Genom att rama in platsen framför Pedagogen Park 
med omgivande byggnader skapas en plats med förutsättningar för att bli ett stadsdelstorg och det 
tydliga navet i stadsdelen. Avsikten är att möjliggöra för verksamheter även i andra strategiska lägen i 
stadsdelen. Attraktiva lägen för verksamheter ses huvudsakligen vara längs Bifrostgatan samt i några 
eller något läge längs det inre stråket. I förslaget möjliggörs för ett äldreboende samt en kommunal 
förskola i områdets norra del. I Pedagogen Park finns en förskola och skola i privat regi.  

En variation av bostadstyper och upplåtelseformer eftersträvas. I området finns det bland annat ett 
behov av ett äldreboende samt ett tiotal lägenheter för särskilt boende.  

Avsikten är att kvarteren ska delas upp i olika byggnader med olika karaktär och skala för att skapa 
bra boendemiljöer och variation i stadsbilden. Bebyggelsen kommer att variera i skala från en-två 
plans parkeringshus och tvåvånings radhus upp till åtta våningar bostads- och kontorshus. Variationen 
på bebyggelsen inom respektive kvarter sker utifrån angränsande bebyggelse struktur och höjder samt 
behov och kvaliteter i den nya stadsdelen.  

 

  
Exempel på olika bebyggelseskalor inom ett kvarter. Vänortsgatan, Mölndal (tv) och Kolla Parkstad, Kungsbacka (th). 

 

  
Aktivt hörn i modern stadsmiljö (Aranäs, Kungsbacka) och långsmalt parkstråk med effektiv dagvattenhantering (Kolla 
Parkstad, Kungsbacka). 
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Föreslagen bebyggelse mot Solängen, öster om Bifrostgatan 

Mellan cirkulationsplatsen vid Frölundagatan/Bifrostgatan upp till cirkulationsplatsen med infart mot 
Pedagogen Park (delområde 1, karta sidan 16) förslås ny bostadsbebyggelse att uppföras. Utformning 
av ny bebyggelse behöver studeras vidare i planarbetet för att på ett bra sätt anpassas till befintlig 
bebyggelse i Solängen. Våningshöjderna på ny bebyggelse mot korsningen Frölundagatan-
Bifrostgatan föreslås att uppföras i upp till fyra våningar och i tre våningar där avstånden till befintlig 
bebyggelse är kortare. En exploatering på den östra sidan av Bifrostgatan bidrar till att skapa en ökad 
stadsmässighet längs gatan vilket ska ses som ett led i uppdraget att omforma Bifrostgatan från 
transportled till stadsgata. Föreslagen bebyggelse bidrar även till att rama in torgbildningen på den 
västra sidan av Bifrostgatan. I bottenvåningarna på föreslagen bebyggelse närmast korsningen 
Frölundagatan-Bifrostgatan bör det möjliggöras för verksamheter som kan bidra till att fler människor 
kommer vara i rörelse längs gatan vilket bidrar till en ökad trygghet. En byggnation längs 
Bifrostgatans östra sida kommer även bidra till lägre bullervärden för befintliga bostäder i Solängen. 

I delområde två föreslås en parkeringsanläggning i upp till två våningar att uppföras i befintlig vall. 
Parkeringsanläggningen avser att försörja bebyggelse på den östra sidan av Bifrostagatan med 
parkeringsplatser. 

I delområde tre föreslås ingen ny bebyggelse då det av flera anledningar inte är lämpligt, bland annat 
med hänseende till närhet mellan befintlig bebyggelse och Bifrostgatan. 

Möjligheten att skapa ett grönstråk eller parkmark mellan befintlig bebyggelse och föreslagen 
bebyggelse samt Bifrostgatan kommer studeras vidare i detaljplaneprocessen. 

 

Föreslagen bebyggelse mot Lindhaga 

Längs Stubbåkersgatan, där Lindhagaskolan tidigare låg, föreslås bostäder i form av småhus i två-tre 
våningar samt en förskola i två våningar med tillhörande förskolegård att uppföras.  Trädallén som 
finns längs Stubbåkersgatans södra sida är en stor tillgång i området som avses bevaras i största 
möjliga mån. Nya angöringspunkter till föreslagen bebyggelse samt parkering behöver studeras 
noggrant i kommande planarbete. 

  
Exempel på stadsradhus. Vänortsgatan, Mölndal.          Exempel på förskola i två plan. Kolla Parkstad, Kungsbacka. 

 

Föreslagen bebyggelse mot Prästgårdsgatan 

Närmast befintliga bostäder längs Prästgårdsgatan föreslås bostäder i form av småhus i upp till två 
våningar att uppföras. Mot ny park föreslås något högre bebyggelse i ”upp till fyra våningar”. Mötet 
med befintlig bebyggelse är viktig att ta hänsyn till och kommer studeras vidare i planarbetet. 

I de parallella uppdragen togs solstudier för respektive förslag fram. När förslaget till detaljplan har 
tagits fram kommer ytterligare solstudier att genomföras för att studera om höjder på ny bebyggelse är 
lämplig och inte påverkar befintliga bostäder i för stor utsträckning.  
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Redovisning av tidigare föreslagen skala på ny 
bebyggelse i samrådshandlingen. 

Upp till tolv vån 

Upp till åtta vån 

Upp till sex vån 

Upp till fem vån 

Upp till fyra vån 

Upp till tre vån 

Upp till två vån 

Solängen 

Lindhaga 

Redovisning av maximalt tillåtna höjder i varje kvarter inför kommande detaljplanearbete. 

Sektion 1 

Sektion 2 

Sektion 3 

Sektion 4 

Solängen 

Lindhaga 

Sektion 5 
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Föreslagen bebyggelse 

Sektion 3 (ej skalenlig) 

Sektion 4 (ej skalenlig) 

Sektion 5 (ej skalenlig) 

Sektion 2 (ej skalenlig) 

Sektion 1 (ej skalenlig) 

 

 

 

Avstånd mellan bebyggelse: 59 m 
Avstånd till fastighetsgräns: 41 m 

Avstånd mellan bebyggelse: 39 m 
Avstånd till fastighetsgräns: 22 m 

Avstånd mellan bebyggelse: 26 m 
Avstånd till fastighetsgräns: 9 m 

Avstånd mellan bebyggelse: 43 m 
Avstånd till fastighetsgräns: 28 m 

Avstånd mellan bebyggelse: 34 m 
Avstånd till fastighetsgräns: 18 m 

 
Föreslagen bebyggelse 

Föreslagen bebyggelse 

Föreslagen bebyggelse 

Föreslagen bebyggelse 

Föreslagen bebyggelse 
Föreslagen bebyggelse 
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Fastighetsägarnas vision om stadsdelen  
I arbetet med Stadsdelen Pedagogen Park har fastighetsägaren Aspelin Ramm Fastigheter tillsammans 
med staden tagit fram en vision om stadsdelen. Visionen presenteras nedan. 

 

Den framtida stadsdelen där det oväntade händer 
Det spirar och gror, är levande och inbjudande. Här finns goda förutsättningar för att ses och mötas, för såväl 
företag som boende. Gemenskapen är tydlig på alla sätt och vis och en stor anledning till att man vill vara just 
här. Här trivs både gammal och ung tillsammans. Gränser suddas ut. Här finns skolor och kommunal service. 

Stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal är en blandstad, det märks: Att det är ett gammalt lärosäte känns 
inspirerande, en bra utgångspunkt till den växande stadsdelen Pedagogen Park. 

Den framtida stadsdelen där det oväntade händer - det är inte för inte som det är vår vision. I de planerade 
bostäderna bor man helt enkelt lite bättre, lite smartare och lite grönare. Till Stadsdelen Pedagogen Park är det 
lätt att ta sig. Fina cykelvägar, bra kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter på plats. Grönt, tillgängligt och 

välkomnande. 

Sammantaget innebär områdets samlade vision att utveckla en stadsdel med blandade funktioner där det ska 
vara attraktivt och tryggt att bo, arbeta i och besöka. Inom området ska bostäder integreras med verksamheter, 
kontor, kommunal service och områden för rekreation. Kopplingar till närliggande områden ska stärkas och 

hållbara transportmedel ska prioriteras. 

 

 
Illustration av det inre stråket, Nyréns arkitektkontor 
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Gatustruktur 
Tre gator finns i nord-sydlig riktning genom stadsdelen. Bifrostgatan i öster, Stubbåkersgatan i väster 
och det föreslagna nya inre stråket. I öst-västlig riktning föreslås flera nya förbindelser. Huvudinfart 
till området från Bifrostgatan sker i befintlig cirkulationsplats samt från Frölundagatan i söder och i 
norr via Stubbåkersgatan och Lantbruksgatan.  

Mölndals stad studerar i nuläget möjligheten att omvandla Bifrostgatan från trafikled till stadsgata 
mellan Göteborgsvägen och Frölundagatan. Detta i kombination med målet om att bygga en tät och 
sammanhållen stad innebär att Bifrostgatans utformning behöver studeras och fler passager över gatan 
måste möjliggöras för att öka tillgängligheten till och från stadsdelen samt kopplingar till det 
angränsande bostadsområdet Solängen i öster. Bifrostgatan är en viktig länk i staden och 
framkomligheten för buss, gång och cykel behöver förbättras. För att skapa en stadsmässig gata som 
inbjuder till rörelse för gående och cyklister samt verksamheter i bottenvåningarna på de nya husen, är 
det viktigt att gatan utformas på ett attraktivt sätt med generösa ytor och en attraktiv gestaltning med 
trädplanteringar med mera.  

Åtgärder på gatan får inte hindra framkomligheten då Bifrostgatan fortsatt kommer att vara en 
sekundärväg vilket innebär att gatan fungerar som avlastning när E6/Söderleden inte är körbar.  

På det inre stråket ska fotgängare och cyklister vara prioriterade före biltrafik som tillåts i 
gångfartshastighet. Tillgängligheten till bostadskvarteren löses genom tvärgränder alternativt angöring 
från Bifrostgatan.  

Stubbåkersgatan och Prästgårdsgatan i områdets västra del intill Fässbergs kyrkogård föreslås endast 
genomgå mindre justeringar. I nuläget är det inte aktuellt att koppla ihop Stubbåkersgatan och 
Prästgårdsgatan för genomfartstrafik. Cykelstråket längs Stubbåkersgatan bevaras. 

 
Redovisning av funktioner och trafikprinciper för området. 

Parkeringsanläggningar i kombination  
med bostäder, verksamheter m.m. 

Endast parkering 

Bifrostgatan (stadsgata) 

Stubbåkersgatan/Prästgårdsgatan  
(ej genomfartstrafik) 

Inre stråket; bil tillåts på gåendes villkor 

Park 

  Föreslagna tvärstråk och stärkta kopplingar 



23 
 

 

Ombyggnaden av Bifrostgatan kan schematiskt fördelas på tre delområden. I delområde 1, närmast 
Frölundagatan breddas gatan men flyttas åt väster, in mot Pedagogen Park. Detta för att skapa bättre 
gård och grönstråk mellan den föreslagna nya bebyggelsen längs med Bifrostgatan och 
villabebyggelsen i Solängen.  

I delområde 2 bedöms gatan kunna ligga kvar men breddas något åt öster.  

I delområde 3 breddas gatan åt öster eventuellt flyttas även gatan något åt öster. 

 
Illustration av tvärstråk, Nyréns arkitektkontor 

 

Parkering 

Parkeringen i området kommer att anordnas i parkeringsgarage, parkeringshus och som 
markparkering. Programområdet syftar till att innehålla huvudsakligen bostäder och kontor men till 
viss del även handel och förskola. Eftersom boende och verksamma huvudsakligen kommer att 
använda parkeringsplatserna under olika tidsperioder så kan dessa till stor del samutnyttjas. 
Samnyttjande av parkering innebär att markområden som annars skulle riskera att stå tomma under 
flera av dygnets timmar istället får en annan markanvändning, vilket är en yteffektiv hantering av 
området som samtidigt kan öka möjligheten att använda hållbara resemedel. Kartan på föregående sida 
redovisar lägen för parkeringsanläggningar med samnyttjande.  

Utformning av parkeringsanläggningarna är av stor vikt för trygghet, trivsel och attraktivitet i 
stadsdelen. Huvuddelen av de föreslagna samlade parkeringsanläggningarna föreslås som 
parkeringshus. Det är viktigt att parkeringshusen får aktiva bottenvåningar med andra funktioner och 
att minst någon eller några fasader inrymmer annan verksamhet än parkering.  

Markparkeringen inom området ska utformas med hög kvalitet avseende gestaltning och kan med 
fördel ges en flexibel utformning.  

Antal parkeringsytor och typ av parkeringslösningar kommer att studeras vidare i detaljplanearbetet. 
Stadens parkeringspolicy (antagen av kommunfullmäktige 2016-12-14) ska fungera som underlag i det 
kommande planarbetet. 
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Kollektivtrafik 

Andelen personresor med kollektivtrafik ska enligt stadens miljömål vara minst 25 procent 2022. Ett 
av de nämndmål som följer av stadens Vision 2022 innebär också att 77 % av alla nybyggda bostäder 
ska ligga inom 400 meter från en kollektivtrafikhållplats med minst 15-minuterstrafik i högtrafik – vid 
pendeltågstation gäller 800 meter. Eftersom busslinjerna utmed området redan har ett resande så bör 
det finnas en beredskap gällande att öka turtätheten för att kunna ta emot tillkommande resenärer till 
och från stadsdelen Pedagogen Park. 

Offentliga platser  
Varje stadsdel har behov av offentliga mötesplatser och i stadsdelen Pedagogen Park planeras flera 
sådana. Programområdet föreslås få två parker för att erbjuda boende och verksamma i området samt 
de som bor i närområdet grönska inom gångavstånd. Stadsdelsparken är den gröna mötesplatsen längs 
det inre stråket. Den ligger centralt i stadsdelen, har tre bebyggda sidor men öppnar den fjärde mot 
landskapet med kyrkogården och berget. Parken är en solig mötesplats som innehåller både plats för 
lek och spel men även möjlighet för odling. Vid Pedagogens huvudentré mot söder etableras en 
mindre stadsdelspark, som närpark för bostadskvarteren i söder och koppling till det omgivande 
landskapet. Det kommer även studeras i planarbetet om ett parkstråk kan skapas mellan Solängens 
bebyggelse och föreslagen bebyggelse öster om Bifrostgatan. Utöver de anlagda parkerna kommer 
kyrkogårdens parkliknande landskap samt de gröna innergårdana ha en positiv effekt för närboende 
rent visuellt och som samtidigt bidrar till ett stärkt djur- och växtliv i området även om de inte kommer 
att bli fullt tillgängliga för allmänheten. Att lyfta in vatten i de offentliga rummen kan både öka 
attraktiviteten men även hanteringen av dagvatten och är någonting som bör utredas inom 
detaljplanearbetet. 

Navet för verksamheter och handel i den nya stadsdelen föreslås ligga i och intill den befintliga 
byggnaden Pedagogen Park. Förslaget förbättrar tillgängligheten till byggnaden och ger möjlighet att 
komplettera platsen med ytterligare service. Genom att rama in platsen framför Pedagogen Park med 
omgivande byggnader skapas en plats med förutsättningar för att bli ett stadsdelstorg och det tydliga 
navet i stadsdelen.  

  

norr 



25 
 

Ytan mellan byggnaden Pedagogen Park och Bifrostgatan öppnas upp och möjligheten för ett 
stadsdelscentrum skapas. Över platsen passerar det inre stråket vilket bidrar till att den blir en del av 
stråket och stadsdelens tyngdpunkt.  

Det inre stråket kan variera i bredd och på så sätt skapa mindre platsbildningar som kan fungera som 
mötesplatser. 

Vid uppförandet av en helt ny stadsdel blir också den konstnärliga utsmyckningen en betydelsefull del. 
Detta kan spegla sig i byggnaders utformning men även genom exempelvis planteringar och 
landskapskonst. Det är även av stor vikt att de offentliga rummen i stadsdelen Pedagogen Park 
utformas på så sätt att goda ljusförhållanden skapas på platserna. 

Service 
Kommunal service  

Tillkommande bostäder ställer krav på att den kommunala servicen stärks och utvecklas i området. 
Programmet utreder en möjlig placering av förskola och äldreboende i den norra delen av området. 
Förskolan och äldreboendet kan med fördel integreras i samma byggnad alternativ samma kvarter för 
att samordna gemensamma utrymmen som till exempel tillagning av mat.  

Det är viktigt att skapa bra miljöer såväl inne som ute för både förskola och äldreboendet. En 
förskolegård föreslås bli i storleksordningen om cirka 25 kvadratmeter/barn. Om förskola och 
äldreboende kombineras i samma byggnad eller kvarter är det av stor vikt att äldreboendet även får en 
privat uteplats som inte gränsar direkt mot förskolegården. Detta kan förslagsvis ske i form av en 
takterrass som även skapar spännande utblickar.  

 

Kommersiell service 

I stadsdelen kommer flertalet lokaler att planeras för butiksverksamhet, kaféer och restauranger 
huvudsakligen kring det planerade torget intill byggnaden Pedagogen Park men även längs 
Bifrostgatans västra sida samt det inre stråket. En livsmedelsbutik föreslås etableras vid torget. Övriga 
butiker föreslås vara av mindre storlek och integrerade i bottenvåningar vid torget och i 
bostadskvarteren.  

Ytor för kontorsändamål placeras främst i den södra delen intill befintlig kombinationsfastighet i 
Pedagogen Park och mot Frölundagatan i söder för att knyta an mot Jolenområdets mer storskaliga 
byggnadsvolymer. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Kommunala vatten och avloppsledningar finns utbyggda längs med Stubbåkersgatan och Bifrostgatan 
samt i söder vid Pedagogen Park. Vid utbyggnad inom planområdet kommer en förstärkning och 
eventuell omläggning av vatten och avlopp att utredas. 

Spillvatten 
I norr vid Vetekornsgatan finns idag en spillvattenpumpstation dit stora delar av spillvattnet från 
Pedagogen Park kommer att ledas. Då flera angränsande planer nu också är på gång kommer en större 
översyn att göras för att kunna klara det ökande behovet att ta hand om spillvatten i området. 

Dagvatten 
Dagvattnet i området leds i huvudsak till en större kulvert 1800 mm som ligger längs med 
Bifrostgatan. I planarbetet kommer dess funktion att ses över i kombination med lokalt 
omhändertagande. 

Avfall 
Hantering av avfall skall ske enligt kommunens avfallsplan med källsortering av hushållsavfall. 
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El och tele 
El och tele finns utbyggt i området och kommer att kompletteras vid nybyggnation. Elförbrukningen 
ska minimeras genom att effektiv utrustning installeras. Elsystemen i lägenheterna skall utformas med 
låga elektriska och magnetiska fält. 

Värme 
I energiförsörjningsplanen för kommunen anges att uppvärmning inom området ska ske genom 
anslutning till fjärrvärmenätet. 
 
Störningshantering 
Buller 
Oavsett körbanornas bredd tenderar bilhastigheterna att öka om gaturummet upplevs som en väg och 
inte en gata. På en gata med hus på sidorna är hastigheterna ofta lägre. Med lägre hastigheter fås lägre 
bullernivåer och därmed bättre stads- och boendemiljö. I stadsdelen Pedagogen Park placeras 
huskropparna i liv med gatan, dels för att bidra till ett stadsrum längs med Bifrostgatan och dels för att 
skapa förutsättningar för attraktiva lokaler för verksamheter i byggnaderna. Bebyggelsens placering i 
slutna kvarter bidrar även till att skapa bättre ljudmiljöer inne i området, på det inre stråket och i 
parkerna samt på bostadsgårdarna.  

Befintliga bostadshus i Solängen har efter dagens regelverk inte problem med buller. Dock är det 
viktigt att skydd mellan bostäder och gata bibehålls eller skapas för att behålla och förbättra 
ljudmiljöerna i Solängen. Med hänsyn till ombyggnad av gatan kan bullervallen ersättas av en annan 
form av bullskydd med planteringar. På andra delar av sträckan kan den tänkta 
parkeringsanläggningen fungera som skydd. Anläggningen föreslås integreras i bullervallen. 

Längst i söder kan nya byggnader ge lägre buller för Solängens bostäder men huvudsakligen förbättras 
kvaliteten i grönstråket mellan bebyggelsen som får lägre bullernivåer. 

Vibrationer 
Med hänsyn till tidigare projekt finns erfarenhet av att risk för vibrationsstörningar finns i området. 
Utredningar kring detta pågår för att reducera vibrationer vid nybyggnation. Föreslagna tekniska 
åtgärder redovisas i kommande detaljplan.  
 
 

Konsekvenser 
Miljökonsekvenser  
En behovsbedömning av förslaget kommer ske i samband med beslut om att starta ett 
detaljplanearbete för området. I en behovsbedömning tas ställning till om förslaget kan innebära 
betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen samråds med Länsstyrelsen.  

Om förslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan, beskrivs konsekvenserna i 
Miljökonsekvensbeskrivning. Om förslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan beskrivs 
förslagets konsekvenser i planbeskrivningen under rubriken; Konsekvenser.  

Sociala konsekvenser  
Att studera de sociala konsekvenserna av planförslaget är ett sätt att arbeta med den sociala 
dimensionen i planeringsprocessen. Detta i enlighet med Plan- och Bygglagen (2010:900) 1 §; som har 
i avsikt att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. 
Konsekvenserna av de föreslagna förändringarna i planprogrammet redovisas nedan i respektive 
kategorier. Därefter följer en kort sammanfattning med rekommendationer som bör beaktas i 
kommande planarbete. 
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Helheten 
Stadsdelen Pedagogen Park har potential att sammanbygga flera olika omkringliggande stadsdelar och 
koppla samman dessa. Tillskottet på ca 1000 – 1300 bostäder är positivt för stadens bostadsförsörjning 
och följer också Översiktsplanens utpekade områden för förtätning.  

Den roll planområdet får, som en sammankopplande länk mellan olika bebyggelseområden, kan 
innebära ett stort lyft för alla områden inom och runt omkring. Barriärer som överbyggs, tryggare 
miljöer kan skapas, fler människor i rörelse och säkrare trafiksituation. Den blandade bebyggelsen ger 
goda möjligheter för fler människor på platsen och samutnyttjande av olika funktioner och kan 
samtidigt stärka Mölndals centrum med ett bra pendlingsavstånd för cykel och kollektivtrafik. 

Samspel och sammanhang 
Både privata- och offentliga platser behöver tydliggöras för att locka fler att använda dem. Torget och 
parkerna i programförslaget är inte detaljerade än men de kan med fördel kompletteras med ett antal 
mindre mötesplatser. Stärkta kopplingar mot områdena i norr, såväl som i väster, är viktigt att 
genomföra. Placering och utformning av ny bebyggelse (antal våningar, innehåll med mera) kan 
komma att påverka flödena av människor samt rörelse mellan platserna. På liknande sätt bör 
utformningen av det inre stråket fokusera på ovan nämnda kvaliteterna samt att skapa trygga passager 
för fotgängare och cyklister i alla åldrar.  

Vardagsliv 
Viktiga målpunkter att prioritera i det fortsatta planarbetet är skolorna och kollektivtrafiknoderna. Det 
är av stor vikt att skapa säkra och trygga övergångar över Bifrostgatan och Frölundagatan. Även 
utformningen av det inre stråket norrut samt de gröna kopplingarna västerut är viktiga. Skolorna 
(Västerbergsskolan samt Fässbergsskolan), fritidsaktiviteterna (Aktiviteten och Åby sporthall/simhall) 
samt stråken in till centrum är viktiga kopplingar att fokusera på för att gynna dem som oftast har en 
sämre tillgänglighet; barn, äldre, människor med funktionsnedsättning etc.  Förslaget möjliggör för 
flera olika sorters service som behövs i stadsdelen, framförallt en livsmedelsbutik men även 
komplettering av offentlig service. För barn och äldre behövs fritids, möteslokal, föreningslokaler, 
vårdcentral och andra funktioner inom korta avstånd. 

Gröna miljöer 
De gröna miljöerna i programförslaget är fokuserade mot väster vilket gynnar kopplingen till de gröna 
kvaliteterna upp mot Fässbergsåsen och Valås. Det skapar också goda förutsättningar för trygga 
rekreationsområden för barn, skilda från större vägar. 
 
Den större parken i mitten kommer få ett stort upptagningsområde för boende inom stadsdelen och 
runt omkring vilket ökar möjligheten att locka olika sorters människor till platsen. Det blir då viktigt 
att skilja på offentligt och privat, beroende på vilka funktioner parken kommer att ha. Att erbjuda olika 
miljöer och aktiviteter för alla åldrar är positivt vilket möjliggör för ett samnyttjande av parken 
samtidigt som det ger goda förutsättningar att den används under större delen av dygnet. En utveckling 
av flera mindre parker på strategiska platser kan lyfta stråk och passager ytterligare.  

Identitet  
En tydlig koppling och övergång från parken in i naturområdena i väst borde eftersträvas då 
Fässbergsåsen och Valås blir en viktig del av stadsdelens identitet. Torget som blir länken mellan 
bostadsområdena och Pedagogen Park får en viktig funktion i planförslaget, men skulle gynnas av fler 
gröna inslag för att undvika att platsen upplevs som en barriär. Om människor lockas att vistas på 
platsen under andra tider än arbetstider skapas en levande mötesplats och trygga miljöer i området. 
Om platsen utformas fel och inte tar hänsyn till de sociala kvaliteterna kan torget bli en tydlig avdelare 
och en barriär i stadsdelen. Den blandade stadsdelen förlorar då sin funktion att länka samman de olika 
funktionerna.   
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Slutsatser och rekommendationer 
Livet mellan husen 
Det är viktigt att skapa fler mötesplatser runt omkring i stadsdelen som till exempel parker, lekplatser 
och träffpunkter. Dessa kan med fördel samnyttjas av olika verksamheter och boende, där skillnaden 
mellan privata och offentliga platser förtydligas. Samnyttjandet av dessa är en effektiv 
markanvändning som kan bidra till ökad trygghet. 
  
Volymer och utformning av bebyggelse samt platsbildningar behöver studeras vidare i planarbetet då 
det kan påverka den sociala hållbarheten och livet mellan husen. Förslagsvis kan ljus och soliga platser 
bjuda in till möten, aktivitet och vistelse. Verksamheter i bottenplan, längs med viktiga stråk och 
utvalda strategiska hörn, är andra exempel på effektiva sätt att skapa uppsikt samt ökad trygghet på 
platserna. 
 
Barriäreffekter 
Det är viktigt att fortsätta arbeta med att minska barriärerna (både sociala och fysiska) i syfte att binda 
ihop området med intilliggande områden, samt målpunkter. Skola, idrott, sport, rekreation och 
kollektivtrafikknutpunkter ligger idag utanför planområdet och det är av stor vikt att säkra och trygga 
kopplingar till dessa prioriteras. Framförallt gäller detta kopplingarna norrut - stadsdelen med området 
Bifrost - samt över Bifrostgatan.  
 
Variationen av funktioner 
Det är viktigt att kunna erbjuda flera olika boendeformer, storlekar etcetera för att gynna flyttkedjorna. 
Fler småhus, som exempelvis radhus, eftersträvas i stadsdelen för att skapa en bättre blandning. 
 
Det är viktigt att kunna erbjuda olika prisnivåer avseende lokalhyror till exempelvis föreningar och 
privatpersoner som bidrar till ökat liv och rörelse i området olika tider på dygnet. Detta kan även 
gynna de socioekonomiskt svaga, en grupp det behöver tas hänsyn till vid nybyggen som oftast blir 
dyra, så de inte exkluderas från de offentliga platserna och miljöerna i den nya stadsdelen. Det saknas 
ungdomsgårdar i närliggande områden och i stadsdelen Pedagogen Park bör möjlighet att etablera en 
sådan studeras.  
 
Det är av stor vikt att planera in ovan nämnda lokaler tidigt i processen. De som flyttar in bör även ha 
möjlighet att påverka områdets innehåll utefter deras önskemål. En flexibel detaljplan som tillåter 
förändring över tid beroende på hur de som bor och rör sig i området vill använda platserna bör 
eftersträvas. 
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Genomförandefrågor 
Markägoförhållanden 
Marken inom programområdet består av fastigheterna Växthuset 1 och Växthuset 2, som ägs av 
Mölndals stad respektive Aspelin Ramm Fastigheter. Markinnehavet utgörs av cirka 50 procent 
vardera. Det innebär att Mölndals stad även har en roll som exploatör/fastighetsägare med en ambition 
att likt Aspelin Ramm Fastigheter utveckla sin fastighet. Utöver ovanstående fastigheter berörs även, 
de av staden ägda, fastigheterna Toltorp 1:323, Fässberg 1:53 och Solängen 1:104 av programområdet. 

 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Allmän plats 

Mölndals stad är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnaden av gator, torg, parker med 
mera. Slutligt förslag på åtgärder inom allmän plats kommer att upprättas under detaljplanearbetet, då 
även en mer noggrann kostnadsberäkning av föreslagna åtgärder kommer att tas fram. 

Kvartersmark 

Respektive exploatör/fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla åtgärder inom kvartersmark, så 
som byggnader, parkeringsplatser, kvartersgator, dagvatten med mera. Flytt eller säkring av befintliga 
ledningar inom programområdet svarar exploatörerna/fastighetsägarna för. 

Kostnadsfördelning 

Under detaljplanearbetet kommer en kostnadsfördelning mellan exploatörerna/fastighetsägarna arbetas 
fram som sedan kan ligga till grund vad gäller fördelningen av kostnaderna för utbyggnad av allmän 
plats samt kvartersmark. Kostnadsfördelningen läggs fast i kommande genomförandeavtal som ska 
tecknas mellan Mölndals stad och exploatörerna/fastighetsägarna. 

Fastighetsbildning 
Regleringar 

Ett genomförande av programmet kommer att medföra ett behov av mindre marköverföringar mellan 
exploatörernas/fastighetsägarnas fastigheter. Dessa marköverföringar kommer att tas med i kommande 
genomförandeavtal som ska tecknas mellan Mölndals stad och Aspelin Ramm Fastigheter. 
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Avtal 
Samarbetsavtal 

Ett samarbetsavtal tecknades mellan Mölndals stad och Aspelin Ramm Fastigheter hösten 2015. 
Avtalet reglerar samarbetet mellan parterna under framtagandet av planprogrammet. Innan 
detaljplanearbetet påbörjas ska ett nytt samarbetsavtal tecknas mellan parterna. 

Genomförandeavtal 

Det nya samarbetsavtalet ska följas upp av ett genomförandeavtal i samband med antagandet av 
detaljplan för stadsdelen Pedagogen Park. I genomförandeavtalet regleras bland annat utbyggnad och 
finansiering av allmänna anläggningar (inklusive flytt av befintliga ledningar), parkeringsbehov, 
gestaltningskrav, bildande av gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt, marköverföringar med 
mera. 

Ekonomi 
För Mölndals stad 

Mölndals stad erhåller kostnader för utbyggnaden av allmän plats (gator, torg, parker, m.m.) inom 
programområdet samt eventuella övergripande infrastrukturåtgärder. Kostnaden finansieras i huvudsak 
genom exploateringsbidrag från exploatörerna/fastighetsägarna, vilket kommer att regleras i 
kommande genomförandeavtal.  

Mölndals stad äger cirka 50 procent av marken, som i programmet föreslås bebyggas med bostäder 
och verksamheter. Mölndals stad kommer, i egenskap av exploatör, att sälja sin mark till ett antal 
byggherrar genom markanvisning. Försäljningsintäkterna levereras in till staden i form av reavinst. 
Staden har, i egenskap av exploatör, vidare del i kostnaderna för utbyggnad av allmän plats och flytt 
av ledningar. Kostnadsandelen kommer att regleras i kommande genomförandeavtal. 

För exploatörerna 

Aspelin Ramm, som också äger cirka 50 procent av marken i programområdet, kommer att ha 
kostnader för sin del av åtgärderna på allmän plats samt flytt av ledningar. Kostnadsandelen kommer 
att regleras i kommande genomförandeavtal. 

Samtliga byggherrar inom programområdet på Mölndals stads och Aspelin Ramms mark, kommer 
vidare att ha kostnader för utbyggnaden av byggnader och anläggningar inom kvartersmarken samt 
erforderliga anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme, opto, m.m. enligt gällande taxor. 

 

Fortsatt arbete 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt Plan- och 
bygglagen. Sedan maj 2011 finns inget krav i Plan- och bygglagen på att upprätta planprogram. Som 
del i utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park har ett program ändå tagits fram för att berörda ska 
kunna ta ställning till övergripande frågor och för att möjliggöra en bedömning av stadsdelens samlade 
konsekvenser. Efter genomfört samråd är avsikten att programmet bearbetas till en handling som 
godkänns politiskt och därefter kan fungera som stöd för de inblandade aktörerna under fortsatt arbete. 
Planprogrammet har ingen rättsverkan men lägger fast principerna för utvecklingen. I nästa 
planeringsskede upprättas detaljplan där utbyggnaden regleras i detalj och som har juridisk verkan. 
Även i det skedet kommer samråd att hållas och antagandebeslut för planen är möjliga att pröva i 
högre instans.  
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Tidplan 
Arbetet med planprogrammet beräknas ske enligt följande tidplan: 

Samråd  3:e kv. 2016  
Godkännande  1:a kv. 2017  

 

I samband med att planprogrammet godkänns av kommunfullmäktige begärs planuppdrag för att 
upprätta detaljplan för stadsdelen Pedagogen Park. 
 

 

 

 

 

 

 

För stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 

Elisabeth Östman Magnus Björned    Camilla Lidholm  

planchef planarkitekt   planarkitekt 
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