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Översiktsplan - visionen för markanvändningen
Syfte
Mölndals kommun har en fantastisk potential genom sitt läge och möjligheter i en
expansiv region och arbetsmarknad. Mölndal med sina tätorter är en stark del av Göteborgsregionen. Här finns allt från en pulserande stadsmiljö till levande landsbyggd
- båda ger kraft åt varandra. Genom att bygga på de kvaliteter som utmärker respektive
tätort kan kommunen med dess invånare blomstra och växa sig ännu starkare.
Syftet med Mölndals översiktsplan är att tydliggöra och möjliggöra visionens genomförande genom att peka ut i vilken riktning Mölndal är på väg genom att visa och hur
kommunfullmäktiges mål ”en hållbar stads där vi växer och mår bra” kan förverkligas.
Genom att visa på en tydlighet i riktning och vilja skapas en flexibilitet för innovativa
möjligheter, där politiska mål visar vägen och motiverar de som vill vara med, och satsa
på den utveckling som staden vill uppnå. Att identifiera områden med flera olika intressen och skapa samsyn kring avvägningar mellan intresseområden skapas en tydlighet
kring vad som gäller och vilka vägval som behöver göras. Detta ger en långsiktighet för
stadsbyggnadsarbetet och visar medborgare och intressenter riktningen för framtiden.
Internt och externt

Med en vägledande översiktsplan skapar vi förutsättningar för effektiva planprocesser
där stuprörsarbete undviks. Genom bra förprövningar av planbesked och bygglov, är
Mölndals stad en förebild för landets kommuner.
Den interna processen är en del i arbetet med den rullande översiktsplanen och förvaltningarna arbetar med gemensamma mål för den fysiska markanvändningen. Implementeringen av översiktsplanen som ett internt verktyg prioriteras som en viktig del i
genomförande av planen.
Externa intressenter ska se Mölndals översiktsplan som ett föredöme där den politiska
röda tråden visar vägen för den önskade samhällsutvecklingen. Mölndal översiktsplan
ska också stärka kommunens position i regionen genom att tydliggöra hur kommunen
ska kunna vara med och leda den regional utveckling.
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Vad är en översiktsplan - processen
Översiktsplanen fungerar som en överenskommelse med staten kring den övergripande
inriktningen för markanvändningen. Den är också ett verktyg för tjänstemän och politiker i staden för att skapa goda förutsättningar för en hållbar planering. Översiktsplanen
är också ett viktigt redskap när det gäller kommunikationen med medborgare och externa intressenter om den framtida utvecklingen för markanvändningen
Processen i Mölndal
Översiktsplanen har tagits fram i arbetsgrupper med representanter från berörda förvaltningar i staden. En bred
politisk referensgrupp under kommunfullmäktige, med
representanter från alla politiska partier och nämnder, har
varit med och lagt grunden för vilka strategiska frågor
som översiktsplanen vilar på.

inleddes ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan
för Mölndals kommun.
Innehåll
Översiktsplanen ska visa hur mark- och vattenområden
bör användas i framtiden och hur staden tänker ta hänsyn
till allmänna intressen och hur riksintressen kommer att
tillgodoses. Vidare ska den visa hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt hur den
fysiska planeringen ska samordnas med nationella och
regionala mål m.m.
Användning och funktion - ÖP
Översiktsplanen är grunden för kommunernas rätt att
själva besluta om detaljplaner och att tolka innebörden
i allmänna intressen. Översiktsplanen ska både vara
strategisk och vägledande för vardagsbesluten i plan- och
byggärenden. Den fungerar därmed som kommunens
verktyg i den interna handläggningen och samordningen
samt i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet.
Översiktsplanen är också ett viktigt underlag vid överprövning och för företag som letar lämplig plats för sin
verksamhet.
Nytta
Nyttorna med översiktsplanen är att kunna ta strategiska
ställningstaganden i god tid för att kunna möjliggöra en
utveckling som är önskvärd i kommunen. Det handlar
om att se till helhet, sammanhang och fysisk struktur,
snarare än till enskildheter.
Vidare handlar det också om att främja en bättre miljö,
enklare vardagsliv och en attraktiv kommun och att skapa beredskap för det oplanerade och oväntade.

Efter ett flertal workshopar med politiker och tjänstemän genomfördes en medborgardialog under september
månad 2016. Resultatet från dialogen har arbetats in i
översiktsplanen.

Den är också en del i att underlätta för detaljplanering,
bygglov- och annan tillståndsprövning och att främja en
god kommunal ekonomi.
Detta är några av de viktigaste skälen till och nyttorna
med översiktsplaneringen. Översiktsplanen är ett medel
för att forma kommunens långsiktiga utveckling på ett
hållbart sätt.

Aktualitet
Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda
beslut. Den ska också spegla den politiska viljan i kommunen.

Vad vill Mölndals stad uppnå med ÖP:n
Syftet med Mölndals översiktsplan är att tydliggöra och
möjliggöra visionens genomförande. Vidare ska översiktsplanen möjliggöra ett bredare arbetssätt där stuprörsarbete undviks genom en bättre förprövningsprocess
och också en effektivare planprocess.

Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod
avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras
om. Länsstyrelsen ska också på eget initiativ redovisa
statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse för planens aktualitet. Efter att fullmäktige i Mölndals stad förklarade översiktsplanen från 2006 ej aktuell
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Genom att identifiera områden med flera olika intressen
och skapa samsyn kring avvägningar mellan intresseområden skapas en tydlighet kring vad som gäller och vilka
vägval som behöver göras. Detta ger en långsiktighet för
stadsbyggnadsarbetet och visar medborgare och intressenter riktningen för framtiden.
Hur ska ÖP:n användas
Mölndals översiktsplan är vägledande för hur staden
ska planera sin mark- och vattenanvändning nu och i
framtiden. Det innebär att om staden avvikter från den
inriktning som föreslås i översiktsplanen, så måste detta
tydligt motiveras.
Status för de olika underdokumenten
Översiktsplanen fungerar som ett paraplydokument med
flera underliggande dokument som fördjupar och belyser
olika frågor och områden.
De underliggande dokumenten har olika namn och fungerar på lite olika sätt. Program och plan har samma status
och vägleder i vilken riktning staden ska arbeta inom ett
viss område. En policy visar på hur staden ska förhålla
sig till en viss fråga.
Den fortsatta processen
Översiktsplanen befinner sig just nu i samrådsskedet. Det
innebär att handlingen är ute på remiss. Nu har medborgare och olika intressenter samt myndigheter möjlighet
att ta del av och tycka till om planens inriktning. Efter
samrådet kommer alla inkomna synpunkter att sammanställas och handlingen kommer att bearbetas inför utställningen som är den andra remissomgången.
Efter utställningen sammanställs alla inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och därefter kan planen
antas om inga betydande förändringar har gjorts av
översiktsplanen.
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Arbetet tar inte slut i och med att en översiktsplan är antagen. Varje mandatperiod ska planen aktualitetsförklaras
och eventuellt arbetas om. Översiktsplanen kommer också regelbundet att lyftas till kommunstyrelsen i arbetet
med implementering och utveckling av planen.
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• Mötesplatser är viktiga (kommersiella och icke-kommersiella). Livet mellan husen, de gröna kvaliteterna.

Översiktsplanen är en möjlighet för staden att genom
dialog möta medborgarna kring frågor som rör inriktning
och framtida utveckling av kommunen. Därför genomfördes hösten 2016 en tidig dialog på plats i Hällesåker, Lindome, Kållered och Mölndal där politiker och
tjänstemän mötte över 400 människor som ville dela med
sig av sina tankar och funderingar kring utvecklingen av
deras närområde.Det fanns också möjlighet under hela
dialogperioden att fylla i en enkät på nätet eller lämna
synpunkter i en digital dialogkarta.

• Förbättra trafiksituationen, jobba över barriärer och
minska buller.
• Ta vara på och tillgänglighetsgöra den tätortsnära naturen (t.ex. Änggårdsbergen),
Kållered
I Kållered är bristande tillgänglighet ett övergripande
fokus. Överfarter och kopplingar, t.ex. gångtunneln och
cykelvägarna från centrum till köpstaden, samt mellan
de stora verksamhetslokaliseringarna i köpstaden. Just
tillgänglighet för gång och cykel anses viktigt. Förtätningen bör helst ske i centrum, på nuvarande parkeringar/asfalterade ytor. Den tätortsnära naturen och kulturen
är viktig även här, men mest fokus ligger på de gröna
ytorna/fritidsplatser centralt i orten.

Fokus i dialogen handlade om att lyfta det som är
positivt med olika platser i kommunen och hur dessa kan
utvecklas på ett bra sätt samt att möjliggöra platser med
potential för annat än vad de används till idag.

Sammanfattning Kållered
• Fysiska och mentala barriärer, framförallt mellan östra
och västra Kållered.
• Stora trafikmängder med störningar, bristfälliga kopplingar för cykel.
• Utveckling i centrum; i behov av mötesplatser, service,
gröna miljöer med kvaliteter, och fler bostäder.
Lindome
Även här lyfts den tätortsnära naturen och kulturen fram,
t.ex. Kimmersbo, Fagered, Sandsjöbacka, Berget, miljöerna kring Lindomeån, och Spinneriet. Miljöerna och bebyggelsen runt Spinneriet har potential att utvecklas. Det
borde byggas mer bostäder i redan påbörjade bostadsområden, som t.ex. Ingemantorp. Mycket potential runt
omkring verksamhetsområdet Backen; bygga bostäder
där verksamheten idag ligger och ta tillvara på de gröna
kvaliteterna runt omkring området.
Resultat av medborgardialog september 2016
Mölndal
I Mölndal är det barriärerna som är problemet för
tillgängligheten. Det är fortfarande till gröna platser
och mötesplatser som man vill, men järnväg och stora
trafikerade vägar försvårar detta. De grönområden som
ligger nära bostadsområden och tätbebyggelseområden är favoritplatser, både på östra och västra sidan. Ju
närmre centrum, desto viktigare blir de gröna ytorna. Det
är framförallt de stora grönområdena som pekas ut som
viktiga att bevara, t.ex. Änggårdsbergen och Gunnebo.
Men även äldre bebyggelse som Kvarnbyn. Bostäder
byggs helst i redan etablerade bostadsområden, en förtätning framförallt i centrum och längs med dalgången.
Också önskemål om fler bostäder öster om centrum, t.ex.
Rävekärr och Stensjön. Förtätning av bostäder och service, i och runt omkring stadskärnan (Rävekärr, Stensjön,
Toltorp etc).

Sammanfattning Lindome
• Utveckling i centrum; förtätning med bostäder, service
och mötesplatser (för unga och gamla).
• Utbredd tätort, behov av att stärka kopplingarna för
gång-, cykel-, och kollektivtrafik.
• De gröna områdena runt omkring tätorten väldigt
viktiga.
Hällesåker
Det behövs byggas fler bostäder i Hällesåker, framförallt
i centrum och i de större byarna, tex. Greggered. De
sociala värdena bör förstärkas, genom att bevara befintliga mötesplatser (Hällesåkersgården, fotbollsplan samt
Börjesgården) men också tillföra funktioner som idag
saknas. Det som efterfrågas är främst kollektivtrafiksatsningar och lokala centrumfunktioner. De gröna värdena
består av de stora naturområdena runt omkring dalen,
med sjöar och stigar, samt det värdefulla kulturmiljö-

Sammanfattning Mölndal
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olika slag stärks möjligheterna för fler att nå det som de
behöver i vardagen enklare, och behoven av onödiga
resor minskar och tillgängligheten för fler ökar.

Sammanfattning Hällesåker
• Brist på lokala centrumfunktioner; offentlig och kommersiell service, mötesplatser och funktioner för att klara
av vardagslivet.

Även kopplingarna till de gröna miljöerna är viktiga för
de flesta. I samband med att tätorterna utvecklas behöver
det gröna stärkas, både kopplingarna till gröna större
miljöer omkring tätorterna samt parker och stråk inom
tätorterna. I ett av Mölndals stads lokala miljömål står
det att alla bostäder bör som mest ha 300 meter till ett
grönområde. Detta är en viktig princip att planera utifrån.

• Trafiksituationen längs med Hällesåkersvägen. Cykelbana till Lindome, lägre hastighet och mer kollektivtrafik.
• Småskaligheten värnas, Hällesåkers byhistoria och
natur är viktiga.

Prioriterat i planeringen kommer att vara omvandlingar
av trafikbarriärer till stadsgator. Även att arbeta med
kopplingarna mellan östra och västra delarna av framförallt Kållered och Mölndal är en del i den fortsatta
utvecklingen.

Hur ser vi resultatet från medborgardialogen i
förslaget till ny översiktsplan
Närhet och tillgänglighet är något som lyftes av många
i medborgardialogen. Det är också en av de viktigaste
målsättningarna i översiktsplanen. Genom att utveckla
alla tätorternas centrum med bostäder och service av
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Övergripande inriktning för markanvändningen
Tätorterna och kommunikationsstråken/järnvägsstråken är stadens ryggrad. Genom att
stärka tätorternas utveckling, med bostäder och verksamheter, förstärks ryggraden som
en del i staden och regionen. I tätorterna ges möjlighet till det enkla attraktiva livet med
närhet till kommunikation service och kvalitativa grönområden. Med starka tätorter skapas möjlighet till en levande landsbygd där kreativitet och möjlighet att leva och verka
främjas.
Mölndals roll i regionen handlar mycket om att se och
ta tillvara de fördelar som det innebär att vara en del
av en storstad med det utbud som finns där. Staden ser
närheten som en fördel och fokuserar på det som är vårt
bidrag som en del i en växande region. Allt behöver inte
finnas inom kommungränserna. Mölndal utvecklas ett
företagsvänligt klimat som lockar kunskapsintensiva och
kreativa verksamheter att etablera sig i kommunen.

Vision och lokala miljömål
Stadens vision - vision 2022
”Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen.
Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.”

Att växa och må bra betyder att de som är barn och unga
ska känna att de mår bra och har en framtid i Mölndal
– därför är de i fokus. En hållbar utveckling av staden
handlar om att bygga attraktiva bostäder och erbjuda
en grön livsmiljö där det är enkelt att leva i och besöka
Mölndal.
Miljömål
Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Det så kallade generationsmålet som är antaget i Sveriges riksdag ska vara uppfyllt 2020. 16 miljökvalitetsmål
beskriver det ekologiskt hållbara samhället. Mölndal har
antagit lokala miljömål med utgångspunkt i de nationella
miljökvalitetsmålen.

Mölndals stad antog 2013 en vision som har genomsyrat
stadens strategiska arbete och visar på den riktning som
kommunen ska arbeta mot till 2022. Men tiden stannar
inte och vi måste blicka längre fram för att skapa en
robust planering. Därför tar Mölndals översiktsplan fasta
i visionen, men blickar framåt och utvecklar visionens
ambitioner på längre sikt för hela kommunområdet.
Visionen består av tre fokusområden:

Mölndals stad har en särskilt viktig roll att verka för
att miljömålen uppnås. Vi ska genom vårt arbete skapa
goda förutsättningar för och främja en hållbar utveckling
i Mölndal som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

•

En modig stad med en tydlig historia

Läs mer i Mölndals lokala miljömål

•

Mölndal förstärker Västsverige

•

En hållbar stad där vi växer och mår bra

Majoriteten i Sveriges riksdag står bakom att Sverige år
2045 ska ha ett nettonollutsläpp av växthusgaser och en
80-procentig minskning 2030. Stadens klimatpåverkan är
på flera sätt beroende på hur den planeras, även om hållbar planering bara kan vara en pusselbit i omställningen.

Dessa fokusområden handlar om att utveckla staden och
tätorten Mölndal för att ge effekt även för övriga orter i
Mölndals stad. Detta genom att skapa en tät och sammanhållen stadskärna och samtidigt ta tillvara den unika
historia som finns i bland annat Forsåker och Kvarnbyn.
Här är mötesplatserna som finns till för alla invånare och
besökare viktiga att skapa och lyfta fram. Stadskvarteren
fylls med en blandning som stärker mötet mellan individer och gör att fler trivs och vill vistas här.

Utbyggnadsplanering
Kommunen har ett mål om att växa med 1,5 % per år i
genomsnitt för att få en hållbar samhällsutveckling där
alla steg finns med.
En utbyggnadsplanering för var och när olika områden
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Förtätning innebär att anpassa ny bebyggelse till befintliga miljöer utan att ta värdefulla grönområden i anspråk.
Förtätningsområden finns inom zonen för 400 meter till
kollektivtrafikhållplats med kvartstrafik. För framtida
markreservområden så ska dessa kopplas till kollektivtrafikstråk, befintliga och planerade.

Mycket av det som planeras kommer att ske genom
förtätning inom tätorterna och utgångspunkten är att
ungefär hälften av kommande förtätning bör tillkomma
i Mölndal, men att resterande förtätning kommer att ske
i de övriga tätorterna Kållered och Lindome. Hällesåker
kommer också att utvecklas, men i en annan skala. Här
handlar det om att komplettera bebyggelsen i de centrala
delarna och möjliggöra för en starkare centrumfunktion
samt gagna en utveckling med en fortsatt jordbruksdrift i
det omgivande kulturlandskapet.

Följande områden kommer att behöva studeras strategiskt för att kunna genomföra flera detaljplaner.
Geografiska områden för fördjupning på kort sikt
Fördjupningarna gör i bred dialog mellan förvaltningarna internt. Det handlar om att i tidiga skeden klargöra
frågor som inte behöver tas i varje enskild detaljplan.
Det underlättar framdriften av enskilda detaljplaner och
dialogen med länsstyrelsen och trafikverket tydliggörs.

Prioriterade förtätningsprojekt är tidigare trafikbarriärer
som omvandlas till stadsgata samt att utveckla tätorterna
i anslutning till pendeltågsstationerna. Tätorterna ska
växa inifrån och ut för att skapa en hållbar stadsutveckling med ett ökad andel hållbara resor.

• Toltorpsdalen och Bifrostgatan - med kopplingar till
noder och centrumfunktioner.

En ökad blandning av upplåtelseformer är en prioriterad
fråga. Vidare behöver strategiska markförvärv bevakas.
Eftersom kommunen har stora leder som går igenom de
största tätorterna behöver det planeras för funktioner som
skärmar av och skyddar mot bland annat buller. Därför
prioriteras kontorsutveckling och annan ej störningskänslig bebyggelse nära de stora motorvägarna.
Mölndals tätort är på flera ställen sammanvuxen med
Göteborgs tätort. Det finns även kopplingar till både
Härryda, Kungsbacka och Marks kommuner. Många frågor är gemensamma och vi delar både infrastruktur och
gröna och blå strukturer. Därför bör kommunerna arbeta
tillsammans med gemensamma strategiska frågor genom
exempelvis fördjupade översiktsplaner.

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat, buller,
kollektivtrafik, offentlig service, gestaltning och helhetsbild, påverkan på befintlig bebyggelse, gatustruktur och
prioriterad utbyggnadsordning för nya planer.

Gällande bostadsförsörjningsprogram 2014-2018 kommer att behöva uppdateras.
Utpekade områden för fördjupningar

• Kållered – ”mellanområdet” – kopplingar mellan öst
och väst.

Planeringen utgår ifrån de politiska målsättningarna, vilket innebär att mycket av förtätningen sker, och kommer
att ske, inom redan utvecklade områden. Därför måste
de planer som tas fram studeras i ett större sammanhang.
Det handlar om att skapa en planeringsberedskap där de
övergripande frågorna och utmaningarna redan är belysta
så att genomförbarheten är klargjord. Frågor som trafikrörelser, barriärer, översvämningsrisker, strukturer och
gestaltning behöver studeras i som helhet för att kunna
säkerställa ett genomförande på ett hållbart sätt.

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat, barriäreffekter, påverkan på riksintressena och västkustbanans
framtida ytbehov, analys av potential för verksamheter i
Illustration av Anna Blomberg
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Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat,
omvandling av verksamhetsområde till blandstad, buller,
kollektivtrafik med metrobuss, offentlig service, påverkan på riksintresset transporter, ny lokal infrastruktur och
koppling över E6 och koppling till Mölndals innerstad.

• Lindome - Industrivägen/Spårhagavägen

• Mölndals stationsområde med omland

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat,
omvandling av området söder om Lindome centrum,
kopplingar till Lindome station och till det nya Lindome
centrum, påverkan på Lindomeån, offentlig service och
eventuell omlokalisering av verksamheter som inte går
att kombinera med bostäder.

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat,
östvästliga kopplingar, nedsänkning av motorväg, buller
och luftkvalitet, påverkan på Mölndalsån, offentlig service och kontorspotential.
• Centrala Hällesåker

• Lindome stationsområde

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat,
gestaltning och helhetsbild, Västkustbanans ytbehov och
påverkan på riksintresset, buller, offentlig service och
koppling till Lindome centrum.

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat,
skredrisk, offentlig service, påverkan på Lindomeån, kollektivtrafik och transporter och påverkan på djurhållning
och jordbruksverksamhet i området.

• Åby/Åbro och delar av västra Balltorp

Tematiska områden för fördjupning:
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•

Buller och luftkvalitet

•

Skyfall/översvämning

•

Övergripande stabilitet längs åarna i tätorterna
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Gällande fördjupade översiktsplaner
Det finns fyra fördjupade översiktsplaner som fortfarande bedöms aktuella och ska fortsätta att gälla även efter
att denna översiktsplan är antagen. Dessa är:

Det finns områden med kommunalt markägande som behöver finnas som en markreserv för framtida generationers behov och utveckling på längre sikt. Dessa markeras
som reservområde och kommer att spela en viktig roll
för stadens planeringsreserv.
Dessa markreservområden är:
• Västra Balltorp
• Övre Sandbäck
• Nordöstra Mölndal/Helendal
Efterhand som kommunen utvecklas, med kollektivtrafik, service och förtätning, kan vissa delar av dessa
områden komma att kunna komplettera övriga områden
för förtätning. Exempelvis nordöstra delarna av västra
Balltorp.

Norr om Kållered finns ett område som kallas övre Sandbäck. Området
är en framtida markreserv för utveckling av tätorten.
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•

Finnsjöns friluftsområde

•

Ingemantorp, Fågelsten och Skäggered

•

Översiktsplan för Göteborg och Mölndal - fördjupad
för Fässbergsdalen

•

Översiktsplan för Göteborg och Mölndal - fördjupad
för Mölndalsåns dalgång
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Stadsbyggnadsstrategier
Stadsbyggnadsstrategierna är de övergripande målsättningarna för översiktsplanen och
utgår ifrån stadens vision och kommunfullmäktigemålen. De fungerar som en övergripande vägledning för all planering inom kommunen, men också för regionala frågor.
Mölndal utvecklar alla kommunens fyra tätorters centra

Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåkers tätorter utvecklas utifrån deras identitet
och kvaliteter.
Mölndal utvecklar möjligheten till ett gott vardagsliv

.. där det finns en blandning av det som behövs nära och tillgängligt - både för nya invånare och för de som redan bor i kommunen. Vi utvecklar och kompletterar blandningen
av bostäder, arbetsplatser, näringsliv kultur och service.
Nya bostäder och arbetsplatser byggs med närhet till god kollektivtrafik och befintlig
infrastruktur. Det ska vara nära till det som behövs för att vardagen ska fungera. Det
handlar både om service såsom förskolor och skolor, som om kultur- och fritidsaktiviteter ”livet mellan husen”. Näringslivet är centralt i Mölndal och möjligheten att bo och
verka inom kommungränserna främjas.
Mölndal utvecklar kopplingarna till kommunens högkvalitativa gröna miljöer.

Den tätortsnära naturen är en av kommunens starkaste attraktion och styrka. Det handlar inte bara om vistelsevärden och ekologiska samband, utan också om hälsoaspekter
och att kunna förebygga ett förändrat klimat. Lika viktigt är de gröna miljöerna inom
tätorterna vilka hanterar både dagvatten och skyfall, men också bidrar till upplevelsevärden, skugga och läkande effekter.
Mölndal utvecklar det som vi bidrar med bäst i en växande region

Kommungränserna ses inte som ett hinder. Tillsammans med näringslivet och medborgarna utvecklas staden på den regionala marknaden.
Mölndal har ett rikt näringsliv. Detta vill staden stärka ytterligare och ge möjligheter för
innovation och nya lösningar. Stora personalintensiva företag välkomnas till kommunen
eftersom här finns möjlighet att utvecklas inom en storstadsregion med närheten till
kärnan i Göteborg och goda kollektivtrafikmöjligheter. Landvetters flygplats finns nära
och även den regionala, nationella och internationella tågtrafiken.
Med Götalandsbanan och station i Mölndal kommer hela regionen att stärkas och Mölndal blir ett nav som sammanbinder flera arbetsmarknadsregioner.
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Strategikarta

Gröna kopplingar och stråk
Tågstråk och kollstråk
Bebyggelsestråk
Noder
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förhållande till vilka behov som finns och vilka förutsättningar som råder lokalt i kommunen. Under 2017 har
arbetet påbörjats för att skapa en gemensam plattform
och definiera utmaningarna i Mölndal, och för staden
som organisation, ur perspektivet hållbar utveckling.

År 1987 presenterade FN rapporten Vår gemensamma
framtid. Rapporten framhöll att ”en hållbar utveckling
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov”. 2015 antog FN den så kallade
Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. Därmed
har alla världens länder för första gången enats om en
global agenda för hållbar utveckling. Målet är att till
2030 genomföra en samhällsförändring som leder till en
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling
som skyddar vår planet, utrotar fattigdom och genererar
en god välfärd för alla människor. Delegationen Agenda
2030 arbetar just nu ett nationellt arbete som tittar på hur
Sverige ska arbeta med målen framöver.

Arbetet med hållbar utveckling bör inte ses som ett
statiskt slutmål utan är en process som kommer att fortgå
under överskådlig tid. Det är en process som ständigt
behöver bearbetas så att aktörer som driver stadens utveckling ökar sin medvetenhet kring och har kunskap om
frågorna, för att kunna sträva i samma riktning.
De globala målen för hållbar utveckling
Flera av de globala hållbarhetsmålen har direkt påverkan på planering samt markanvändning. I arbetet med
att uppfylla målen fram till 2030, kopplar Mölndal i ett
tidigt skede målen till översiktsplanen, vilket underlättar
implementeringen av målen när de nya nationella riktlinjerna kommer.

Vi kan beskriva villkoren för den hållbara utvecklingen
som att jordens resurser sätter en yttre gräns för mänskligheten att hålla sig inom. Det är viktigt att förstå att
dessa perspektiv ömsesidigt är beroende av varandra
och även förstärker varandra. Den sociala hållbarheten,
att människor mår bra och kan leva ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader, måste uppnås
inom planetens gränser. Ekonomi är ett medel där det
är viktigt att beakta inte bara kortsiktiga kostnader och
intäkter, utan framför allt de långsiktiga, såväl finansiella
som mänskliga och miljömässiga. För att vara hållbart
behöver samhället vara stabilt, men samtidigt i ständig
utveckling. Ett hållbart samhälle är resilient, det vill säga
det tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.

Målen är följande:

Hållbarhet och tillväxt är begrepp som ofta används tillsammans i stadsbyggnadssammanhang. Balansen mellan
fler invånare/företag, och utbyggnad av den service och
de funktioner som dessa kräver, i ett långsiktigt perspektiv. I Mölndal har vi ett mål på en befolkningstillväxt på
1,5 procent, vilket bedöms som hållbar i nuläget. Denna
är en uppskattad balans för att staden ska kunna bistå
med de funktioner som krävs långsiktigt vid tillväxt, och
uppnå en god bebyggd miljö för både nya och befintliga
Mölndalsbor. Medvetenhet kring konsekvenser av en tillväxt i obalans måste hela tiden finnas med i planeringen
för en hållbar utveckling.

Hållbar planering i Mölndal
Nuvarande och kommande generationer ska uppleva
Mölndal som en bra plats att leva på. Mölndal Vision
2022 pekar ut riktningen och lyfter fram sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner av hållbarhet. Att
jobba för en hållbar utveckling i Mölndal innebär att vid
planering ständigt beakta hållbarhetsaspekterna i varje
enskilt fall, och förhållandena mellan dem. Innebörden
av hållbar planering utvecklas hela tiden, och därför bör
begreppen ständigt utvecklas, samt arbetet med att öka
medvetenheten och kunskapen om dem.

Det goda livet är ett begrepp som kan likställas med
social hållbarhet och som är kärnan i Västra Götalandsregionens vision. VGR:s vision Det goda livet omfattar begrepp som god hälsa, arbete, utbildning, kulturliv, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet. Dessa
faktorer bidrar till olikheter i livsvillkor, och påverkar
därmed de geografiska skillnaderna. Den här kunskapen
är därför viktig att beakta i planeringen. Former för att
realisera ett investeringstänkande behöver utvecklas, så
att kostnader i tidiga skeden kan ses som investeringar
om de bidrar till lägre kostnader på lång sikt. En stor
del av arbetet för hållbarhet behöver ske lokalt i varje
kommun. Vad det praktiskt innebär behöver förtydligas i

Nedan följer ett antal beskrivningar av Mölndals planering idag kopplat till flera av målen. Dessa mål används
sedan i hållbarhetsbedömningen för hela översiktsplanen.
I Mölndal är det viktigt att värna vår jordbruksmark
och underlätta tex. för stadsnära odlingar och småskalig
livsmedelsproduktion, samt prioritera ekologiskt och
närodlat livsmedel i kommunens verksamheter.
Staden har ansvar för dricksvattenförsörjning och hantering av avlopp och dagvatten. När staden förtätas blir en
hållbar dagvattenhantering allt viktigare. Dricksvattnet
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utan bil, genom förbättrat utbud och kvalitet av kollektivtrafiken, förbättrade gång- och cykelstråk, etc.
Att röra på sig varje dag har stor betydelse för hälsa och
välbefinnande i alla åldrar. I Mölndal handlar det tex.
om att underlätta för fler att cykla eller gå till jobbet eller
förskola/skola, och att stimulera barn och unga att röra
sig mera. Tillgång och tillgänglighet till vardagslivets
funktioner och platser. Närhet till friluftsområden, grönområden och fritidsanläggningar bidrar även till ökad
aktivitet. Aspekterna rättvisa och tillgänglighet för alla
behöver beaktas och medveten planering för att motverka segregation och stora skillnader mellan olika invånargrupper i olika områden.

Utsläppstrenden i Mölndal är minskande, framför allt i
energisektorn. När staden växer är det viktigt att fortsatt
verka för en minskad energianvändning och effektiva
flöden. Klimatpåverkan från energiförsörjningen minskar
stadigt. I transportsektorn håller energimixen på att förändras i hela landet. I Mölndal handlar det om inblandning av biodrivmedel i fordonsgas, diesel och bensin,
samt i utökande omfattning rena biobränslen och el för
transporter. Det handlar också om att underlätta för gång,
cykel och kollektivtrafik i stadsplaneringen, i syfte att
göra staden och tätorterna mer tillgängliga för fler. Det
handlar också om att starta upp ett systematiskt arbete
för att förbereda kommunen för ett förändrat klimat.
I Mölndal är det största hotet mot den biologiska mångfalden exploatering av mark, och de metoder som används för skogs- och jordbruk. I stadsutvecklingen är det
viktigt att värna kvalitativa grönområden och det finns
stora möjligheter att använda sig av ekosystemtjänster i
planeringen.

Regionala och nationella mål
Boverket har tagit fram en sammanställning av nationella
mål, planer och program av betydelse för fysisk planerering. Denna ligger till grund för analysen i hållbarhetsbedömningen för Mölndals översiktsplan
Regionala och nationella mål som bland annat folkhälsomålen, miljömålen, miljökvalitetsnormerna, de
transportpolitiska målen m.fl analyseras i hållbarhetsbedömningen.

I Mölndal arbetar vi med att sträva efter en balanserad
befolkningstillväxt och en förtätning av redan befintlig
bebyggelse. Samverkan i regionen är viktigt då den
regionala strukturbilden ligger till grund för hur vi växer
längs med redan etablerade infrastrukturstråk, och i tätorterna. Staden arbetar för att öka andelen resor som görs
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nom att möjliggöra att tågdepån från Gullbergsvass kan
flyttas till en ny plats söder om Mölndals tätort.

Transporter
Trafiken som belastar vägarna av riksintresse genom
Mölndals kommun orsakas till stor del av kranskommunerna. För att arbeta för en hållbar utveckling och inte
påtagligt skada riksintressena för transporter krävs det ett
samarbete med våra grannar. Detta för att stadens planering inte ska hindras av övriga kommuners planer.

En annan fråga som bör studeras i regional samverkan är
behovet av plats för logistik utifrån framtida utveckling
inom området.
Genom att se regionen som en helhet kan alla kommuner
stärkas utifrån sina förutsättningar.
Målbild GMP 2035
Målbilden för stadstrafikens stomkollektivtrafiknät i
Göteborg, Mölndal och Partille visar på ett nytt kompletterande kollektivtrafikalternativ som knyter ihop och
stärker den kollektivtrafik som redan idag finns inom
tätortsområdet. När staden bland annat studerar utvecklingen kring Åby/Åbroområdet är detta en viktig fråga.

Götalandsbanan och Västkuststråket
Mölndals stad verkar för att en Götalandsbana med
sträckning via Mölndals station ska bli verklighet.
Göteborgsregionens kommunalförbund samverkar med
Boråssregionens kommunalförbund och kommunerna i
stråket Borås-Göteborg för en framtida ny järnväg.
Att lägga en ny stambana via Mölndal är regionalt
viktigt. Det handlar om att knyta samman fler stråk som
kan avlasta Göteborgs central och ge fler människor
möjlighet att resa snabbt och effektivt inom regionen,
men också utanför den. Kopplingen till Borås-Jönköping
samt den söderut mot Halmstad - Malmö - Köpenhamn,
ger inte bara Mölndals invånare och näringsliv en vidgad
arbetsmarknadsregion, utan också Göteborg och kranskommunerna få en bättre effekt än om banan går direkt
till Göteborgs kärna från Mölnlycke.

För att kunna implementera målbilden behöver också
dess konsekvenser studeras. Detta görs bland annat i
hållbarhetsbedömningen som hör till översiktsplanen.

Stråket knyter också an norrut mot Oslo och här kan
Mölndal bli ett nav som kopplar samman en större helhet
i ett ”Göteborg södra”.
Grön infrastruktur
Som del av strukturbilden i Göteborgsregionen finns
inte bara de pendeltågsstråk med stationer där regionens
kommuner skrivit under på att den huvudsakliga utvecklingen ska ske, utan också de gröna kilarna däremellan.
Det pågår flera samverkansprojekt i regionen där de
gröna kilarna studeras för att hitta lösningar som stärker
dem. Det behövs gröna kopplingar som sammanbinder
de större naturområdena för att stärka den gröna infrastrukturen i regionen. Här spelar Mölndal en viktig
roll då Änggårdsbergen/Sandsjöbackakilen finns inom
kommunområdet.
Blå infrastruktur
De ”blåa vägarna” som exempelvis Mölndalssån m.fl.
är av mellankommunalt intresse då dessa sträcker sig
över fler kommuner. Här samverkar Mölndal med bland
annat Göteborg och Härryda då de enskilda kommunerna
planering påverkar de övriga.
Näringsliv
Mölndals näringsliv är viktigt i regionen och många
pendlar till Mölndals kommun för att arbeta. Här finns
flera blandade verksamheter. Essity och Astra skapar
tillsammans med andra företag en profil med kluster som
Mölndal vill stärka..
Mölndal bidrar också till att stärka centrala Göteborg ge-
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Planeringsprinciper
För att uppfylla översiktsplanens stadsbyggnadsmål och kunna samverka inom staden
samt med externa intressenter och medborgare, fungerar planeringsprinciperna som en
vägledning. Stadens vision ligger till grund för planeringsprinciperna.
Läsanvisningar
Varje kapitel inleds med en beskrivande text för respektive temaområde. Planeringsprinciperna som kopplas till
de olika delarna visas i en ruta där också en kort beskrivning finns för varje princip om hur staden arbetar med
denna. Det finns också, i de fall där det finns mer underlag, en koppling till dessa dokument. De utmaningar
som identifierats beskrivs kort i varje kapitel.

I följande kapitel lyfts olika strategiska områden som
visar vägen för hur staden ska planeras långsiktigt
och robust. För varje delområde har staden tagit fram
planeringsprinciper för att tydliggöra utgångspunkterna
för stadens planering och för att uppfylla den politiska
visionen och fullmäktigemålen.
Planeringsprinciperna är förvaltningarnas planeringsverktyg och tydliggör för externa intressenter och
medborgare vilken stadens inriktning är vid mark- och
vattenanvändningen.
De strategier och principer som lyfts i översiktsplanen
ska vara vägledande för den prioriterade inriktningen för
staden markanvändning, såväl som för utveckling som
för bevarande. Utgångspunkten är genomgående att inte
påtagligt skada något riksintresse utan istället bidra till
att stärka dessa.
Översiktsplanen och dess fördjupningar fungerar som
planeringsreserv och dess genomförande bör därför
kopplas till stadens budgetarbete.
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inom de centrala delarna. När markvärdet ökar blir
det aktuellt att omvandla dessa områden och skapa
blandstad, funktionsblandade områden med både verksamheter och bostäder i attraktiva miljöer.

Staden, som en del i en storstadsregion har en hög
efterfrågan på bostäder tack vare sitt strategiska läge.
Tätorterna Mölndal, Kållered och Lindome ligger som
ett pärlband längs pendeltågsstråket mellan Göteborg och
Kungsbacka. Att utveckla stationssamhällena är enligt
den överenskommelse som de tretton medlemskommunerna i Göteborgsregionen gemensam skrivit under på.
Med utveckling i tätorterna kommer också ett tryck på
den omgivande landsbygden.
Bostäder inom tätorterna
Mölndal är en stark del av Göteborgsregionen och det
finns många intressenter som vill vara med och utveckla
tätorterna i kommunen. Staden har ett uttalat mål om
att växa med 1,5 procent per år och merparten av det
som planeras ska ske inom 400 meter från hållplats för
kvartstrafik. Det innebär att förtätningen kommer att ske
i centrala noder och stråk. Staden har också ett fullmäktigemål om att växa inifrån och ut.
När man förtätar i stadsmiljö innebär det att det finns
flera knäckfrågor som behöver utredas. Dessa är ofta
gemensamma för flera potentiella planer och behöver
därför ses i ett större perspektiv. Därför kommer staden
att arbeta med fördjupningar för större områden för att
kunna få en bättre vägledning för respektive detaljplan,
där de övergripande frågorna redan är utredda. Dessa
gemensamma frågor är ofta trafik, buller, luftmiljö, påverkan på befintlig bebyggelse, offentlig service osv.

Lindome har en stor utvecklingspotential för förtätning och omvandling.

Nya kollektivtrafiksystem som det som föreslås i målbilden 2035 för stomkollektivtrafiknätet i Göteborg, Mölndal och Partille, knyter samman tätorten och möjliggör
en utveckling genom omvandling och förtätning.
Bostäder utanför tätort
I en växande storstadsregion finns det också ett tryck att
skapa bebyggelseutveckling utanför tätortsområdena.
Mölndals stad har tagit ställning till att genomföra den
huvudsakliga bostadsutvecklingen genom att förtäta i
stationsområdena utifrån GR:s strukturbild och i och
med det ha en restriktiv hållning när det gäller bebyggelseutbredning på landsbygden.
Övriga frågor som påverkar hur utveckling kan ske
utanför tätort är tröskelinvesteringar för service som
exempelvis skola, vård och omsorg. Även investeringar
för vatten och avlopp, samt skyldigheter som skolskjuts
och liknande är viktiga faktorer.
I Hällesåker finns det stora kulturhistoriska värden i
jordbrukslandskapet i Lindomeåns dalgång. Detta vägs
också in i bedömningen när det handlar om lämplig markanvändning. För att ett sådant kulturlandskap ska kunna
fortsatt leva och utvecklas krävs det att det också bereds
möjlighet för den som ska upprätthålla sin verksamhet,
att också kunna utveckla den. Därför bör också sådana
initiativ stärkas och möjliggöras.

Toltorpsdalen kan förtätas, men vissa frågor bör då studeras strategiskt för att kunna se helhetsperspektivet.

För att kunna ta ett sådant helhetsperspektiv pekar översiktsplanen ut flera fördjupningsområden. Läs mer under
”övergripande inriktning för markanvändningen”.

Det finns också många områden med stora ekologiska
värden i de miljöer som omger tätorterna. Dessa innebär en kvalitet för de som bor här, både i tätorterna och
på landsbygden. Dessa värden måste också beaktas i
planeringen.

När staden förtätas och breddas hamnar ofta områden
som tidigare låg perifert, innehållande verksamheter,
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För att kunna bevara kvalitéerna utanför tätorterna och
på landsbygden handlar det inte om att enbart bevara
det så som det alltid varit. En utveckling krävs också
här för att landsbygden ska kunna leva och blomstra.
De samhällen som kan bebyggelseutvecklas bör också
studeras närmare genom olika fördjupningsarbeten som
strukturplaner och områdesplaner. Det är viktigt att göra
detta genom demokratiska processer och involvera de
som verkar och bor här.
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Planeringsprinciper:
• Övervägande del av bostadsutvecklingen ska ske
inom tätorterna i stationssamhällena Mölndal, Kållered och Lindome.
Det gör vi genom att planera respektive stationsområde
utifrån dess karaktär och unika kvaliteter.
Vi planerar också för att skapa en blandad bebyggelse
med bostäder och verksamheter tillsammans där så är
möjligt. Detta gör vi genom att omvandla tidigare rena
verksamhetsområden.

I övriga områden som inte pekas ut för planerad utveckling kommer det fortsatt att krävas bygglov som
prövas enligt PBL. Här ska stor restriktivitet beaktas och
ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser vägas
in vid prövningen.

• En variation av bostäderna ska eftersträvas i alla
områden.
Det gör vi genom att verka för en blandning av olika
upplåtelseformer men också genom en variation i utbud
av storlek av lägenheter och blandning av hustyper.
Det är prioriterat att komplettera med det som saknas i
respektive område.

Område som kan prövas för bebyggelseutveckling
genom detaljplaner:
• Centrala Hällesåker

• I Hällesåkers centrala delar kan en utveckling ske.
Det gör vi genom att arbeta med detaljplaner för bostäder
med noggrann avvägning till kulturmiljöer, ekologiska
värden och eventuella kommunala tröskelinvesteringar
för bland annat skola och service.
• Funktion för en levande landsbygd premieras
Det gör vi genom att möjliggöra för generationsboende
i de fall där det behövs för att upprättahålla och utveckla
kulturlandskapets kvaliteter.
• Vid förtätningar inom tätort ska anpassning ske till
befintliga strukturer och bebyggelse. Gröna stråk är
viktiga och ska beaktas.
Det gör vi bland annat genom att i planeringen studera
mentala och fysiska barriärer och skapa förutsättningar
för att dessa byggs bort.
Detta gör vi också genom att planera så att grönområdena inom tätorterna inte byggs bort vid förtätning utan
fortsatt finns jämnt fördelar inom bebyggelsen. Det bör
som mest vara 300 meter till grönområde för såväl nya
som befintliga bostäder.
• Bästa möjliga ljud- och luftmiljö bör eftersträvas
Det gör vi genom en medveten utformning och placering
av nya byggnader i utsatta lägen utifrån gällande lagkrav.
Där så är möjligt kan högre krav ställas om det fortfarande är möjligt att bibehålla den föreslagna exploateringsgraden.

Kulturlandskapet i Hällesåker kan varsamt kompletteras i de centrala
delarna

21

Ö V E R S I K T S P L A N

Näringsliv - stad och land

F Ö R

M Ö L N D A L

Det är lämpligt att prioritera nya kontor till de omvandlingsbara verksamhetsområden för att på sikt skapa de
klustervärden som kontorsmarknaden efterfrågar, samtidigt som många av dessa lägen är mindre lämpade som
bostäder. Det är därför i första hand marken i de omvandlingsbara verksamhetsområden med små begränsningar som bör prioriteras för att uppfylla behovet av nya
kontorsplatser fram till 2040.

Mölndal har med sitt strategiskt geografiska läge, med
närhet till Göteborg Landvetter Airport, Göteborgs hamn,
järnväg, E6 samt riksväg 40, en betydande roll för
regionens utveckling. Vårt näringsliv består bland annat
av internationellt erkända företag inom bland annat Life
Science, mode och handel. Ett näringsliv som består av
cirka 500 olika branscher utgör en trygghet för konjunktursvängningar. Vi har större inpendling än utpendling av
dagbefolkning, vilket gör oss unika i Göteborgsregionen.

Planeringsprinciper:
• Näringslivets mål för utveckling ska finnas med vid
planering av nya områden.

Mål för näringslivsutvecklingen i Mölndals stad
Näringslivsutskottet har det övergripande politiska
ansvaret för hur vi ska arbeta i Mölndals stad för att
skapa så goda förutsättningar som möjligt för en positiv,
och hållbar, utveckling av näringslivet i staden. Därmed
bidrar vi också till Göteborgsregionens utveckling.

Detta gör vi genom att i tidiga planeringsskeden involvera näringslivsfrågorna i processen.
• Mölndals potential på kontorsmarknaden ska stärkas.

Stadens målsättning är att utveckla ett företagsvänligt
klimat som gör att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal. Vi utvecklar
också ett livskraftigt samarbete med Göteborg och
kringliggande kommuner som stärker vår gemensamma
storstadsregion för framtiden.

Detta gör vi genom att prioritera vidare kontorsutbyggnad till de omvandlingsbara verksamhetsområdena längs
bland annat Göteborgsvägen och i Lackarebäcksområdet.
I Kållered och Lindome studeras potentialen att möjliggöra för *pendlingshotell i stationsnära lägen tillsammans med bostäder och service.
• Verksamhetsområden i centrala lägen i tätorterna
omvandlas till blandstad.
Detta gör vi genom att etablera och successivt omlokalisera ej så personalintensiva verksamheter från centrala
industriområden i tätorterna. Där det istället finns potential för blandstad och ett effektivare markutnyttjande.
Sådana verksamheter bör som alternativ etableras i
anslutning till mot och leder. Logistikverksamheter
lokaliseras enligt samma princip. Privata initiativ för
omvandling ses som positivt.

Astra och lifesciencekluster i Åbro

Staden vill att Mölndals miljö- och klimatarbete ska
stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam
och god miljö och att graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning ska öka. Vi utvecklar därför
gemensamma mötesplatser där alla är välkomna och kan
uppleva ett livaktigt kultur- och fritidsliv. I våra stadskvarter skapar vi ett blandat utbud av bostäder, handel
och nöjen som gör det trivsamt att vistas i Mölndal.

• Centrumfunktionerna stärks i alla tätorterna
Detta gör vi genom att planera för utåtriktade lokaler
- i synnerhet där gångflödena förväntas var höga.
Det gör vi också genom att värna ett dynamiskt utbud
av lokaler i olika prisnivåer - för en mångfald av företag
och verksamheter

Kontor/verksamheter/lokaler
Hyres- och vakansnivåerna på kontorsmarknaden påverkas över tid av hur efterfrågan och utbudet av nya kontor
utvecklas. Den viktigaste efterfrågevariabeln är hur
sysselsättningen i kontorsintensiva branscher växer och
utbudet påverkas av nyproduktion av kontorsytor.

• Företagande för en levande landsbygd uppmuntras

Kontorsmarknaden i Göteborgsregionen består av ett fyrtiotal olika kontors- och företagsområden, från renodlade
kontorsmiljöer i centrala Göteborg till företagsområden
längre ut i regionen med ett större inslag av lokaler för
lager och lätt industri.

*Större företag som etablerar kontor utanför kärnan för
sina anställda som pendlar in till Göteborg.

Det gör vi genom att stötta initiativ som stärker landsbygdsutveckling i form av areella näringar såväl som
skog- och lantbruk som djurhållning och hästnäring.
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na och målpunkterna, framförallt att öka möjligheterna
att gå, cykla samt åka kollektivtrafik till platserna.

Turismen är en viktig näring i regionen - Västra Götalandsregionen har en vision om att år 2020 vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande
besöks- och evenemangsdestination. Mölndals läge
i regionen, samt den omfattande infrastrukturen, gör
kommunen attraktiv för inflyttare, verksamheter och
besöksnäring. Mölndal ligger endast tio minuter från
Göteborg, och erbjuder allt från storstadsaktiviteter till
stilla natur och aktivt friluftsliv. Här finns även en stor
blandning av olika kulturmiljöer så som stenåldersbosättningar, jordbruk, industribyggnader, trädgårdar, parker,
kyrkor, fornminnen, herrgårdar, och hembygdsgårdar.
Det moderna kulturarvet bör inventeras och värderas
som en viktig tillgång för besöksnäringen. Exempel på
några större sammanhängande besöksområden listas
nedan.

Det finns också flera större verksamhetsområden i
Mölndals stad med stora värden vilka lockar besökare
året om. Mölndals idag största företag Astra Zeneca
drar forskare och besökare från hela världen. Flera stora
besöksmål byggs också just nu i de centrala delarna av
Mölndal, t.ex. en ny mässhall och hotell intill travet i
Åby, ett sammanhängande handelsområden i Kållered,
samt ny galleria och en utvecklad innerstad i Mölndals
centrum.
Läs mer i vår naturvårdsplan, grönplan och vårt kulturmiljöprogram
Planeringsprinciper:
• Bevara, levandegör och utveckla natur- och kulturmiljöer. I samverkan med vår tids värderingar, uttryck
och behov. Det gör vi genom att verka för att natur- och
kulturmiljön blir en viktig del i planeringen och kommunens attraktionskraft.

Tremilaparken. Tremilaparken är det 30 kilometer
långa naturbältet som sträcker sig från Göteborg till
Kungsbacka. Den är också en del av Göteborgsregionens
gröna kil från Slottsskogen i norr, via Änggårdsbergen
genom centrala Mölndal, ner till Sandsjöbacka i Kungsbacka. Den omväxlande naturen ger även upphov till
en varierad flora och fauna. I områdena finner du äldre
bosättningar, unika kulturmiljöer och varierande landskap och ett flertal olika leder, för lugnare promenader
och mera extrema upplevelser.

• Utveckla och förbättra tillgängligheten till viktiga
och attraktiva platser vid planering runt om i kommunen. Genom att prioritera hållbara färdsätt till dessa,
samt ha med platserna i åtanke tidigt i planeringen.
• Utveckla inbjudande mötesplatser i hela kommunen i samverkan med näringslivet. Detta i anslutning
till besöksintensiva platser. Även förenkla samverkan
mellan olika aktörer som vill medverka till att utveckla
och förbättra vår stad.

Kvarnbyn. Kvarnbyn och Mölndalsfallet är hjärtat i det
gamla Mölndal. I Kvarnbyn dånar forsen på samma sätt
idag som den gjorde när man malde säd på medeltiden.
Bebyggelsen är en blandning från flera sekler, och skapar
en unik stadsbild där industribyggnaderna trängs med de
gamla bostadshusen vid klippkanterna. På kvällarna kan
man se Mölndalsfallen upplyst mellan de höga, mörka
fabriksväggarna. Fallhöjden är 48 meter.

• Utveckla möjligheterna för besökare att övernatta i
kommunen.
Det gör vi genom att studera alternativa lokaliseringar
för hotell, vandrarhem uppställning av husbilar och en
eventuell ny campingplats m.m. i fördjupningar.

Kulturlandskapet runt Lindome och Hällesåker.
Värdefullt kulturlandskap och äldre jordbruksmark längs
med Lindomeåns dalgång. De öppna delarna av Hällesåker och gårdsstrukturerna har behållit sin särprägel
som gammal jordbruksbygd. Området har också relativt
opåverkade skogsområden och sjöar med stora värden
för friluftslivet, samt ett urval av leder och stigar.
Gunnebo. Gunnebo utsågs 2003 till regionens första
kulturreservat och omfattar en lantegendom med slott
och trädgårdar samt omgivande landskap, odlingsmark
och lövskog. Här erbjuds upplevelser för alla sinnen i ett
historiskt landskap. Gunnebo präglas av 1700-talets karaktäristiska uppbyggnad och är ett populärt besöksmål.
Natur- och kulturmiljöer har en stor attraktionskraft
och är av påtagligt värde för stadsutvecklingen. Områden
med höga natur- och kulturvärden bör tas tillvara på och
om de utvecklas för bland annat besöksnäringen, är det
viktigt att detta sker utan att värdena försämras. Likaså
är det viktigt att arbeta med tillgängligheten till miljöer-
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Offentlig service

Utmaningar:

Kommunen ska tillgodose medborgarnas behov av
offentlig service. Förutom att lösa finansieringsfrågor
handlar det för Mölndals stad främst om tillgång till
mark och befintliga lokaler, oavsett om verksamheten
drivs av kommunen eller av andra aktörer. Det vidare begreppet samhällsservice omfattar även offentligt
finansierade, privat drivna verksamheter som är vitala
för samhällets uppbyggnad och fortlevnad. Nära tillgång
och hög tillgänglighet till offentlig service är viktigt,
särskilt för stadens äldre och medborgare med någon
form av funktionsnedsättning. Närhet är också en viktig
aspekt från ett jämlikhet- och jämställdhetsperspektiv då
avstånden till offentlig service variera stort i kommunen.
Lokaliseringen av dessa påverkar hälsa och livsvillkor i
vardagen för alla människor.

Att utbyggnaden av service håller en jämn takt med
utbyggnadsplaneringen. Kräver långsiktiga investeringar
som t.ex. markreservationer, samt flexibilitet i detaljpnernas bestämmelser.
Planeringsprinciper
• Erforderlig offentlig service ska säkerställas
Det gör vi inom Mölndals stad genom samordning mellan stadens berörda förvaltningar inom lokalförsörjning
och bostadsförsörjning, och genom att ha tydliga roller i
planeringsprocesserna.
Långsiktiga behovsanalyser och markreservationer för
offentlig service som exempelvis skola och förskola, ska
göras tidigt.

När utbyggnadstakten är hög blir skillnaden mellan
toppbehov och långsiktiga behov större. Därmed ökar
också behov av kommunal service, exempelvis förskolor. Planering av utrymme för offentlig och kommersiell
service ska gå hand i hand med demografi och befolkningsutveckling. När vi planerar för ny service är det
viktigt att lokalerna är flexibla och tillgängliga och över
tid kan även användas för olika typer av verksamheter.
Andra serviceområden – individ- och familjeomsorg,
omsorg om äldre och funktionshindrade, sjukvård och
kultur – har inte samma behov av ytor som förskolor och
skolor, men problematiken är likartad. För samtliga serviceområden ska utvecklingen i kommunen också främja
nya mötesplatser av olika karaktär och funktion.

Det gör vi bland annat genom planbestämmelser i nya
detaljplaner för att möjliggöra mångfunktionella byggnader och lokaler som kan anpassas efter behov. Lokalerna
bör vara användbara olika tider på dygnet, och långsiktigt över tid.
Det gör vi också med nytänkande och innovativa lösningar; så som nya arbetsprocesser, kommunalprivata
partnerskap, samt aktivt kommunalt mark- och fastighetsförvärvande.
• Tillgängligheten till service i närområdet bör beaktas vid förtätning.
Det gör vi genom att vid förtätning studera vilken offentlig service som finns inom den befintliga bebyggelsen,
och där så är möjligt, komplettera med det som saknas.

Det är en avsevärd utmaning för den kommunala organisationen att bygga t.ex. förskolor, skolor, LSS-bostäder
med mera, i takt med snabbt ökande behov. Vi ser ett
stort behov av dessa långsiktigt, då bostadsförsörjningsprogrammet pekar på en ökad befolkningstillväxt men
också en bostadsbrist för vissa utsatta grupper.
Samhällsekonomisk nytta och kostnad
Intäkterna i Mölndal består till största delen av skatteintäkter, och en ökad befolkning innebär fler intäkter. Samtidigt har staden intäkter från stadens bolag och tillgångar i markinnehav. Men staden har också stora utgifter för
olika typer av offentliga tjänster, utgifter som kommer
att öka i takt med en ökande befolkning. Att balansera
det ökade invånarantalet och bostadsbyggandet, med
satsningar på offentlig service är viktigt för den samhällsekonomiska nyttan. Oförutsedda utgifter kan uppstå
i fall där offentlig service inte prioriteras vid markanvändning, eller inte håller jämn takt med utbyggnaden.

Västerbergsskolan

För Mölndal krävs det en hållbar planering kring offentlig service, både t.ex. flexibla lokaler och långsiktiga
investeringar.
Läs mer i Lokalresursprogrammet och stadens Bostadsförsörjningsprogram 2015 - 2018
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Planeringsprinciper:
• Staden ska växa hållbart och med kvalitet.

Arkitektur och gestaltning handlar inte enbart om en
byggnads uttryck, det är så mycket mer. Platsens utformning och byggnadernas placering är också en del av en
större helhet. Gestaltad livsmiljö utgår från en helhetssyn där arkitektur, form och design är ett sammanhållet
område och där människan är utgångspunkten. I ett
helhetsperspektiv samspelar konsten med arkitekturen
och formen för att stärka estetiska, kulturella och sociala
värden i de gemensamma miljöerna.

Detta gör vi genom att ta fram ett arkitekturprogram som
stöd i stadsbyggnadsarbetet där staden visar vilka kvaliteter som kan stärka utvecklingen som helhet.
Vi tar också fram en policy och riktlinjer för offentlig
konst i Mölndals stad.
• Mölndal ska bygga vidare på och stärka platsernas
kvaliteter.

Gestaltningen ser olika ut beroende på om vi befinner
oss i en tät stadsmiljö eller på landsbygden. Mölndals
tätorter har en bred variation av arkitektur genom sin
roll som en del av en storstad, som stationssamhälle,
som en levande landsbygd och så vidare. Därför krävs
det olika förhållningssätt på olika platser och inom olika
förtätningsområden. Att bygga vidare på de kvaliteter
som finns på de olika historiska platserna genom nya
och anpassade uttryck är en förutsättning för att skapa en
hållbar och långsiktig arkitektur.

Det gör vi med en medveten arkitektonisk gestaltning
som skapar ett samspel av estetik och funktionalitet som
kan ge goda helhetslösningar. Tillägg ska tolka Mölndals
kulturhistoriska arv, och samtidigt avspegla sin egen tid.
Det innebär att vi i stadsmiljö placerar ny bebyggelse
invid gatan med utåtvända entréer och det finns tydliga
gränser mellan privata, gemensamma och offentliga ytor.
Bostadsgårdar utformas för socialt liv.
Bottenvåningarna i stadskärnan planeras så att de kan
innehålla publik verksamhet och utformas med fokus på
människan och det som finns i ögonhöjd. Stadskärnan
ska utvecklas med hög täthet och blandning samt ha
närhet till service.

Den politiska målsättningen om att bygga inifrån och ut
med förtätade stadsmiljöer är en utmaning där det krävs
ett samspel mellan det gamla och det nya. Uutmaningen
i sig kan innebära att stadens tätorter stärks genom att
staden visar modet att våga satsa på kvalitet. Att bygga
vidare på områden som exempelvis Kvarnbyn, Krokslätts fabriker och Spinneriet på ett varsamt men modigt
sätt skapar förutsättningar för en hållbar och tilltalande
arkitektur.

Höga hus ska stå som solitärer och ha ett eget starkt uttryck, strategiskt placerade för att fungera som markörer
för platser och stadsdelar.
• Nya gatunät knyts ihop med befintliga strukturer.
Det gör vi genom att skapa ett sammanhängande nät som
binder ihop olika platser som är viktiga i den sammanhängande och levande staden. Mötesplatser och stråk
hänger ihop med tydliga avgränsade gaturum.

Arkitekturens uttryck behöver också samspela med
funktion. Därför får inte trafikbarriärer som omvandlas
till stadsgator utformas så att samhällsviktiga funktioner
som exempelvis räddningstjänsten hindras.

• Avstånd till grönområde bör som mest vara 300
meter.

Läs mer om hur olika kategorier kan förtätas och
kompletteras i kapitlet ”utveckla och bevara den redan
bebyggda miljön”

Det gör vi genom att planera för gröna miljöer tidigt i
planeringen och inte ta i anspråk kvalitativa grönområden vid förtätning.
• Omvandla vägar/barriärer till stadsgator.
I stadsmiljön där förtätningen sker genom omvandling av vägar till stadsgator bör det som mest vara 150
meter mellan gatukorsningarna och minst 50 procent av
gatusektionen bör vara gång- och cykelyta. Detta för att
främja tillgängligheten för alla och minska barriärerna.
• Det offentliga rummets arkitektur ska studeras
utifrån sociala hållbarhetsfrågor.
Det gör vi genom att skapa mötesplatser för alla. Kultur,
kreativitet och arrangemang är ledord för mötesplatserna
Vi gör det också genom dialog med berörda medborgare.
• Använd nya gröna urbana koncept.

Från marken och 2-3 meter upp finns det som de flesta människor upplever som ögonhöjd. Självklart kan vuxna och barn m.fl. se miljöerna
på olika sätt och därför kan ögonhöjdsupplevelsen variera.

Det gör vi genom att främja inslag av gröna tak och
väggar i såväl nyproducerad som befintlig bebyggelse.
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verksamheter som kan betraktas som samhällsservice. I
centrala delar av staden kan dessa behöva egna lokaler,
men i andra områden går det ofta bra att samutnyttja
lokaler med annan verksamhet, till exempel grundskola.
I de fall grundskolans lokaler kan utvecklas som allmänna mötesplatser efter skoltid är det viktigt att se vilka
möjligheter kulturverksamheter medför och därmed vilka
behov olika kulturaktiviteter har och hur lokalerna kan
användas även till dessa ändamål. I ett alltmer förtätat
samhälle ökar behoven av öppna mötesplatser för både
ungdomar, föreningar och civilsamhället. Sådana mötesplatser behövs för boende, ungdomar, äldre, integration
och kommunens egen verksamhet inom ungdoms- och
samhällsarbete. Sådana mötesplatser behöver ﬁnnas
ute i bostadsområdena. Med fördel i anslutning till en
näridrottsplats eller en all-aktivitetsyta så fler människor
i kommunen träffas och samlas kring olika kultur- och
fritidsaktiviteter.

Kommunens målsättning inom kultur- och fritidsområdet är att skapa förutsättningar för ett rikt kulturutbud
samt för ett aktivt idrotts-, förenings- och fritidsliv. Till
goda förutsättningar hör i allra högsta grad tillgången till
adekvata kultur- och idrottsanläggningar. Både sådana
som kommunen äger och sådana som t.ex. föreningslivet
äger. För att det skall finnas sådana anläggningar behöver
man framförallt tidigt i stadsplaneringen identifiera var
i kommunen olika typer av anläggningar skulle kunna
finnas och få plats. Det är av stort värde att vissa typer av
fritidsverksamheter kan utföras i anslutning till där barn
och unga bor. Detta för att det främjar barns egna initiativ till att vara aktiva, att ta sig själva till sina aktiviteter,
och det skonar miljön i högre grad. Det främjar även en
levande boendemiljö med liv mellan husen.
Placeringen av kultur- och fritidsaktiviteterna är viktig
utifrån att dessa anläggningar ofta medför stora strömmar av besökare. Flertalet av föreningsidrottens anläggningar är så stora att ytor för dem generellt bör reserveras i tidigt skede, som i fördjupade översiktsplaner och
planprogram. Till dessa hör idrottsplatser, inomhusanläggningar, fullskaliga fotbollsplaner, ishallar, badanläggningar, ridanläggningar, motorsportsanläggningar
med mera. Om behovet av en fritidsanläggning upphör
längre fram i planeringsprocessen är det relativt enkelt
att använda ytan till annat ändamål vilket följer strävan
efter en långsiktig och hållbar markanvändning.

Läs mer i Lokalresursprogram, Kulturmiljöprogram och
Biblioteksstrategi 2016- 2019
Utmaningar: Att planera för livet mellan husen- för alla
medborgare. Att tidigt i planprocessen hantera olika
behov. Billiga och tillgängliga lokaler för olika grupper i
samhället, föreningar, samhällsservice och civilsamhälle.
Planeringsprinciper
• Främja och planera för fler idrotts- och kulturanläggningar runt om i hela kommunen.

Samnyttjande är en viktig faktor att ta hänsyn till i planeringen. Vissa anläggningar behöver samordnas, t.ex. i
ett fritidsområde, för att optimera drift, skötsel, kommunikationer och inte minst för att vissa anläggningar kan
komplettera varandra innehållsmässigt. En gemensam
anläggning som t.ex. idrottsplatsen i samband med
grundskola kan samfinansieras, vilket sparar ytor och
medför en högre nyttjandegrad över hela dygnet. Fina
idrottsanläggningar kan dessutom bidra till grundskolans attraktivitet, öka tryggheten och minska risken för
vandalisering på grundskolan då fler människor vistas på
platsen även utanför skoltid. När en anläggning planeras
för föreningsidrott bör även möjligheterna att denna ska
kunna nyttjas för annan verksamhet ses över, så som
viss kultur- eller spontanaktivitet. Även andra typer av
kommunala lokaler skulle kunna nyttjas för kultur- och
fritidsändamål, exempelvis skulle skolans lokaler kunna
göras tillgängliga för föreningslivet efter skoltid.

Detta gör vi genom att planera för lokaler och platser
med olika storlekar och olika innehåll, beroende på
behovet i området. Med en växande befolkning kommer
fler anläggningar med ett varierat utbud att behövas i
hela kommunen.
• Arbeta med samverkan mellan kommuner, och
inom regionen, kring behovet av idrott-, kultur-, och
fritidsanläggningar. Det som planeras ska också ha
möjlighet att komplettera och tillföra en funktion som
fattas i ett geografiskt närområde.
• Tidig reservation av yta för stora anläggningar. För
att det ska finnas plats för stora anläggningar (idrott,
kultur och fritid) behöver Mölndal tidigt i planeringen
identifiera var i kommunen den skulle kunna finnas och
få plats. När en anläggning planeras för bör även möjligheterna att denna ska kunna nyttjas för annan verksamhet, ses över.

Kultur är ett viktigt redskap för att bland annat utveckla demokratin, den sociala hållbarheten, samt stadens
identitet och attraktionskraft. Därför är det viktigt att
det finns ett rikt utbud av kulturella aktiviteter och
möjligheter att själv utöva kultur i alla delar av staden.
Med kultur menas här olika konstarter såsom litteratur,
musik, scenkonst, bildkonst och film men även museer,
bibliotek, folkbildning, design, hantverk med mera, och
människors eget skapande inom dessa områden. Bibliotek, kulturhus och kulturskola är exempel på kommunala

• Ta fram en kultur - och fritidsplan.
Denna tas fram i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen och ska
fungera som underlag i fortsatt planering, bland annat
genom att tydliggöra behov av olika anläggningar som
bör finnas i kommunen.

26

Ö V E R S I K T S P L A N

F Ö R

M Ö L N D A L

Socialt sammanhållen stad

gen och ett hälsosamt liv för alla åldrar.

Den fysiska miljön är ett ramverk för social interaktion
i en stad och är därmed en grundläggande förutsättning
för stadens liv. Samtidigt ligger vissa väsentliga aspekter
kring den socioekonomiska utvecklingen utanför vad den
fysiska planeringen i sig själv kan åstadkomma och den
underliggande problematiken måste också lösas genom
sociala/politiska insatser. Stadens fysiska struktur – dess
rumsliga organisation – samt utformning av gator, torg,
parker och bostadskvarter, placering av mötesplatser,
service, och så vidare, ska dock bidra till en god samhällsutveckling. Den fysiska strukturen och bebyggelsen
påverkar boendemönster och det finns möjligheter att
genom fysiska åtgärder – i samverkan med andra initiativ – skapa förutsättningar för en socialt bättre sammanhållen stad.

Segregation och demografiska skillnader
En levande stadsmiljö gynnas av att människor med
olika bakgrund och livsstil möter varandra i vardagen.
En blandning av t.ex. bostadstyper, lägenhetsstorlekar,
upplåtelseformer och boendekostnader eftersträvas i
stadens alla delar. Det gynnar integrationen och är viktigt
för att skapa en socialt sammanhållen stad.
En mer jämlik fördelning av stadens kvaliteter, till exempel service, motverkar segregation och minskar risken
för utanförskap, vilket är positivt för samhället i stort.
Jämställdhetsperspektiv ska finnas med i arbetet för att
uppnå trygghet i stadsmiljön som ger varje människa rätt
till personlig säkerhet och rörelsefrihet. Väl gestaltade
och väl omhändertagna offentliga miljöer ska finnas i
alla stadsdelar. I blandade stadsmiljöer med både bostäder och arbetsplatser, får människor nära till vardagens
platser, som skola, butiker, fritidsaktiviteter och idrott.
Funktionsblandningen skapar också levande och trygga
miljöer där människor möts och rör sig under stora delar
av dygnet.

Tillgänglighet och närhet
Byggande och investeringar påverkar hur människor
rör sig och vilken tillgänglighet samt tillgång de får till
staden och dess funktioner. Vilka människor de kommer
att möta i sin vardag och vilka sociala nätverk de har. En
förutsättning för att öka tillgängligheten samt att skapa
fler möten och större genomströmning är att gatunätet
blir mer sammankopplat samt att stadsdelar kopplas
ihop. Att fler människor får närmre till fler funktioner, på
olika sätt. Med ett sammanhängande nätverk av stadsrum
– gator, stråk och platser – får invånarna större tillgång
till hela stadens stora mångfald av stadsmiljöer och
kvaliteter. Lika viktigt är bra kopplingar till målpunkter i
andra kommuner runt om Mölndal.

Starka målpunkter som simhallar, idrottsplatser, temalekplatser eller kulturinstitutioner kan bidra till att
människor söker sig till nya platser och får tillträde
till nya delar av staden. I många stadsdelar finns lokalt
välkända platser eller evenemang som kan bli starka
dragare, om de lyfts fram och synliggörs. Även vardagens miljöer som skolor, lekplatser, butiker, bollplaner
och odlingslotter är viktiga mötesplatser som med
genomtänkt placering kan skapa nya relationer i staden
och stärka sammanhållning mellan stadsdelar. Stadsdelarnas centrum och tätorternas centrum är den naturliga
utgångspunkten för det lokala stadslivet. Det är viktigt
att utnyttja stadsbyggandets möjligheter att stärka lokala
centra med befolkningsunderlag, utbud och kvaliteter
som gör dem livskraftiga.

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att skapa en
mer sammanhängande stad. Hur linjerna dras och var
stationer och hållplatser placeras påverkar hur människor
rör sig, vilka som kommer att dela buss och vilka stadsdelar som orienteras mot samma målpunkter. Områden
med dålig kollektivtrafikkoppling riskerar att isoleras
och hamna utanför stadens sammanhang.
Barriärer, både fysiska och sociala, kan vara ett problem
för framkomlighet och tillgänglighet. De fysiska består
till stor del av trafik (vägar, järnväg och spårväg t.ex.)
men kan också vara vattendrag och verksamhetsområden. De sociala barriärerna kan vara allt från inkomstnivåer och taxeringsgränser, till gestaltning av offentliga
rum. Det är viktigt att i planeringen beakta olika grupper
och deras förutsättningar för framkomlighet samt tillgänglighet, vid överbyggnad av barriärer. Överdimensionerade vägar kan omvandlas till stadsgator kantade av ny
stadsbebyggelse, med fler tvärkopplingar, mer service,
verksamheter och en bättre stadsmiljö. Då kan de utvecklas till livfulla stadsrum som får omgivande stadsdelar att
växa ihop över både fysiska och sociala barriärer. Med
tydligare prioritering av gång-, cykel-, och kollektivtrafik, tillsammans med fortsatt framkomlighet för biltrafik,
kan god kapacitet upprätthållas. Trygga och goda miljöer
för gång och cykel skapar dessutom mer rörelse i varda-

Delaktighet
Stadsrummets betydelse som gemensam kontaktyta för
möten mellan människor och för att stimulera demokrati
och delaktighet ökar i takt med att samhället på olika
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sätt blir allt mer fragmenterat. Planeringen ska med
ett helhetsperspektiv på staden verka för det offentliga
rummet som demokratisk arena – genom utformning
och placering av torg, parker, gator och andra funktioner
och genom att alltid beakta aspekter som jämställdhet,
trygghet, tillgänglighet, folkhälsa och rättvisa.

Mölndal har vi en vision om att bli en hållbar stad där
vi växer och mår bra och där andelen hållbara resor ska
vara minst 50 %. Mölndal växer, på en begränsad yta.
Staden har satt upp mål om att öka befolkningen med 1,5
% per år. Detta ska huvudsakligen ske genom förtätning
och framför allt i Mölndals tätort samt de centrala delarna av Kållered och Lindome. Staden planerar för fler
arbetsplatser, verksamheter och service i centrala lägen.
Den ökade mängden rörelser som förtätningen skapar
tar också plats och det behövs strategier för hur vi löser
trafiken och tillgängligheten i en tätare stad – men också
i de mer perifera delarna av kommunen. Kort sagt – hur
får vi mest tillgänglighet för flest.

Förändringar i en växande och tätare stad är viktiga att
genomföra i dialog med allmänheten eftersom det innebär förändringar av platser och miljöer där vi bor och
lever våra liv. Allmänhetens delaktighet är nödvändig för
att ta del av den kunskap som finns kring närmiljö, vilket
i sin tur leder till bättre och mer värdeskapande projekt.
Läs mer i stadens Bostadsförsörjningsprogram 20152018, Gott liv i Mölndal och Bemötandeplan.

Trafiken påverkar framförallt vår miljö. Dels lokalt via
buller och luftföroreningar, dels globalt via utsläpp av
växthusgaser. Vi behöver också förhålla oss till våra
grannar. Tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen har Mölndal antagit en strukturbild där vi
ska utveckla det redan utbyggda stadsområdet och basera
utvecklingen på en attraktiv kollektivtrafik. Trafikverket
värnar riksintresset för långväga transporter på det nationella vägnätet och vill inte ta emot mer lokal biltrafik. Näringslivets transporter är dock viktiga att säkra
framkomligheten för, i syfte att stödja verksamheter och
näringslivet i kommunen.

Planeringsprinciper:
• I planeringen ska inkluderande, tillgängliga och
trygga platser, för olika grupper i samhället, alltid
eftersträvas. Både vid kompletteringar i befintliga miljöer och vid planering av nya. Boendet och den fysiska
miljön i närområdet ska i största möjliga mån inge trygghet och underlätta ett självständigt liv. Även att ta sig till
olika mötesplatser bör kännas tryggt.
• Mölndalsbor ska ha möjlighet att bidra med kunskap i frågor som rör deras vardag.
Det gör vi genom att i planeringen ta vara på medborgarnas kännedom om områdena och den sociala sammanhållningen på olika platser. Dialoger med boende och
verksamma i befintliga miljöer eftersträvas i alla skeden
i planeringen.

Med hänsyn till allt detta behöver vi utveckla staden så
att den upplevs som attraktiv. Studier i Mölndal, Göteborg, Halmstad och Stockholm (Spacescape) visar att
efterfrågan på bostäder bland annat drivs av faktorer
som gång och cykelvänliga stadsmiljöer, ett lokalt utbud
av service, närhet till kollektivtrafik och en gatumiljö
gestaltad för gående. Även efterfrågan på lokalisering av
handel och kontor drivs av liknande faktorer. Studierna
bekräftar tidigare forskning om att det som i längden är
hållbart också är det som upplevs attraktivt. Medborgardialogen i översiktsplanen visar att 70% av de svarande
föredrar en stadskärna som är lättare att ta sig fram
till fots och cykel, men mindre plats för bil. Hela 80%
föredrar ett lokalt centrum med begränsat serviceutbud,
framför att åka en längre sträcka till ett större mer samlat
utbud.

• Sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser ska, med hänsyn till planens omfattning, tas
fram tidigt i planeringen.
De är viktiga verktyg för att analysera olika behov
och miljöer, både i detaljplanering och mer översiktlig
planering. Vi tar tillvara på kunskapen om olika gruppers
behov av trygghet, fysisk aktivitet, mötesplatser och kvalitativa utemiljöer. Dessa är viktiga utgångspunkter vid
stadsutveckling och förtätning, och ska ligga till grund
för planeringen av fysiska åtgärder i stadsmiljön.
Markanvisningar kan också användas som verktyg för att
stärka en socialt sammanhållen stad.

Mölndal arbetar med trafikstrategiskt program
För att möjliggöra stadens vision om en hållbar och attraktiv stad arbetar staden med att ta fram strategier och
åtgärder i ett trafikstrategiskt program, som bidrar till att
vår tillgänglighet löses på andra och mer hållbara sätt än
idag.
Hållbar tillgänglighet gör staden attraktiv. Resor med
gång, cykel och kollektivtrafik utgör grunden för hållbar
tillgänglighet. De tar mindre plats än biltrafik, förbrukar mindre energi, ger mindre miljöstörningar, främjar
god hälsa och bidrar till en levande stad. Därför är det
övergripande målet att andelen hållbara resor med gång,
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Planeringsprinciper:
• Mölndal prioriterar gång-, cykel-, och kollektivtrafik vid förtätning i stadskärnan och i stationssamhällena samt förbättrar förutsättningarna för gång- och
cykeltrafiken i kommunen.
Detta gör vi genom att utveckla och stärka gång- och
cykelvägnätet där framkomlighet och trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter prioriteras. Vi arbetar också med
att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken och utveckla
den så att det ska vara lätt att välja hållbara färdsätt.
Vi arbetar för att möjliggöra för pendelparkeringar - både
för bil och cykel.
Målbild Koll2035 implementeras och möjliggörs genom
regional samverkan och planer.
• I all planering inom stationsområdet i Mölndal ska
en station på Götalandsbanan beaktas.
Det ska finnas möjlighet att kunna genomföra en station
på Götalandsbanan i Mölndal. Möjliga korridorer för
järnvägsdragning ska beakta frågan så att inga hinder
skapas. Detta gäller också korridoren söderut på Västkustbanan.
• Mölndal fokuserar på hållbar trafikplanering.
Det gör vi med målstyrd trafikplanering och uppföljning,
för att arbeta för att höja andelen hållbara resor. Parkeringspolicyn implementeras i planeringen, och utvecklas
i samband med nya förutsättningar.
• Mölndal planerar för att minska störningar från
trafiklederna.
Detta gör vi genom att planera för nya kontor och annan
ej störningskänslig bebyggelse tillsammans med kompletterande bullerskydd längs med trafikleder inom
tätorterna, för att minska buller och möjliggöra bostäder i
anslutning till kollektivtrafik.

Hållbara resor definieras som gång cykel och kollektivtrafik. Även om biltrafiken i framtiden kommer att
ha betydligt mindre miljöpåverkan än idag, så är bilen
ytkrävande vilket framför allt skapar problem i täta
stadsmiljöer. Dessutom förbrukar biltrafiken resurser i
form av energi och material, även om den drivs av fossilfria bränslen. Därför är gång, cykel och kollektivtrafik
de färdsätt som kan betraktas som hållbara ur flera olika
perspektiv. Bilen kommer ändå fortfarande vara viktig
för många och för staden som helhet kommer biltrafiken
utgöra det enskilt vanligaste färdsättet under lång tid
framöver.
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Klimatanpassning

Det är viktigt att långsiktigt arbeta med att förändra den
klimatpåverkan vi idag orsakar genom utsläpp, val av energikällor, resursanvändning och så vidare. Men vi måste
även förbereda oss för de konsekvenser som ett redan
förändrat klimat för med sig, och jobba mer med klimatanpassning i planeringen. Det kräver att vi arbetar med
att motverka klimatförändringar långsiktigt, med även att
vi anpassar oss efter förändringarna i planeringen.

Vi ser idag ett större behov av att skydda oss mot extrema väderförhållanden och ett klimat i ständig förändring. Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa
samhället till de klimatförändringar vi redan märker av
idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det
handlar om att anpassa verksamhet och planering utifrån
de föränderliga förutsättningar som vi ser pågår redan
nu, och förbereda för framtiden.

Klimatförändringar

Generellt så kommer Västra Götalands län att få ett
blötare klimat med mer nederbörd och ökade översvämningsrisker. Risken för skyfall ökar också i och med
klimatförändringen. Den kraftiga nederbörden förväntas
också att öka. I tätorterna med större andel hårdgjorda
ytor kan skyfall få mycket omfattande konsekvenser i
form av översvämmade gator, vägar samt jordbruk. Andra extrema väder förväntas också öka, t.ex. värmeböljor.
Det gör faktorer som översvämningsbara ytor, robust
infrastruktur och solskydd i olika former, nödvändiga att
förhålla sig till i planeringen.

Energi- och transportsektorn står för huvuddelen av
utsläppen av växthusgaser, och bidrar därmed till miljöproblem och till global uppvärmning. Det är därför viktigt
att arbeta med bättre energikällor, men också att minska
vårt resande och sättet vi reser på.
Att skapa bättre tillgänglighet till viktiga målpunkter
samt att öka närheten för många till vardagsservicen,
minskar behovet för resor och ökar möjligheten för
många resor att ske med gång, cykel eller kollektivtrafik.
Förnybara energikällor ska fasas in och fossila bränslen
fasas ut. En avsevärd effektivisering av energianvändningen krävs för att reducera behoven. En stor del av
energianvändningen i Mölndal går till uppvärmning av
byggnader för privatpersoner och näringsidkare. Det är
elenergi som dominerar denna sektor. Byggnader och
stadsmiljöer står för en stor andel av miljöpåverkan i
samhället i stort. Bostäder ska vara byggda med sunda material och ge ett gott inomhusklimat. Sunda hus,
ett resursmässigt effektivt och hållbart byggande och
innovativ teknik i kombination skapar värde. Långsiktig
hushållning med resurser leder till byggnader med lång
livslängd och låga drifts- och underhållskostnader. Väl
genomtänkta fasader, planlösningar och detaljer ger
ytsnåla, användbara och ekonomiska lösningar som blir
värda att vårda även i framtiden. Det krävs hög ambitionsnivå för att hitta lösningar som kombinerar god
arkitektur och framtidsinriktad miljöteknik.
Det är också viktigt att förenkla avfallshanteringen, med
effektiva och nytänkande system, samt goda möjligheter för boende att återvinna och återanvända. Att öka
möjligheterna för medborgare utan bil att återvinna och
återanvända är även väsentligt att arbeta med i planeringen, och i samverkan med andra förvaltningar som arbetar
med avfallshantering.

En stor del av arbetet med att anpassa vårt samhälle efter
de nya förutsättningarna som klimatförändringarna medför, hanteras inom den fysiska planeringen. Centralt för
stadsbyggandet är att bygga nya stadsdelar på ett klimatsäkert sätt samt att klimatanpassa befintliga stadsmiljöer.
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Planeringsprinciper:
• Samordna arbetet kring klimatfrågorna i staden,
mellan berörda förvaltningar.
Det gör vi genom att ta fram en arbetsgrupp som består
av representanter från berörda förvaltningar. Gruppen
studerar vidare Mölndals förutsättningar, behov, och ska
även analysera utmaningar och ta fram handlingsplaner
som förankras politiskt.

I Mölndal är det framförallt åar, sjöar och andra vattendrag som får en högre risk för översvämning, och
därmed kommer påverka bebyggelse samt infrastruktur.
Staden behöver utveckla ett nätverk av grönska och vattenytor som utjämnar temperaturer och ökar motståndskraften mot översvämningar för att säkra vår försörjning
och skapa robusta system.

• Klimatfrågorna, och ytor för klimatanpassning, ska
hanteras tidigt i planprocessen. Viktigt att tidigt integrera klimataspekterna i planeringen och i våra övriga
processer. Det gör vi genom att, med hänsyn till planens
omfattning, genomföra ekosystemtjänstanalyser samt
planlägga ytor för t.ex. dagvattenhantering och för översvämning. Vi ska sträva vid planering efter att använda
mångfunktionella ytor och lösningar med synergieffekter
(strategiskt planerade ytor i staden).
Det gör vi genom att tidigt i planeringen arbeta med
lägstagolvnivåer i områden som är utsatta för översvämningsrisker.
• Byggandet i kommunen ska sträva efter långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade
materialval. Med tanke på bebyggelsens långa livstid
bör, när så är möjligt, höga krav på energiprestanda ställas vid nybyggande och ombyggnad. Mölndals stad, bör
i egen produktion av offentliga byggnader, visa på goda
exempel där det är samhällsekonomiskt möjligt.
• Energifrågor ska ses i ett helhetsperspektiv i planeringen, där olika system kan samordnas för synergieffekter. Det finns goda förutsättningar i Mölndal producera el och värme från förnybara källor, och dessa skall tas
till vara på i planeringen och vid byggnation.
• Att återvinna i kommunen ska vara enkelt och
tillgängligt. Även lätt att nå till fots eller med cykel. I
planeringen av bostäder och verksamheter av olika slag
ska fastighetsnära insamling av avfall som uppkommer
i vardagen ingå som en självklarhet. Tillgängligheten
till återvinningsstationer för Mölndalsborna med olika
färdsätt, ska även hanteras i planeringen.
• Arbeta vidare med nationella, regionala, och Mölndals egna, miljömål.

Mölndals lokala miljömål anger en riktning för stadens
utveckling, och innefattar flera olika mål gällande klimat,
utsläpp, värdefulla gröna områden osv. Uppföljningen
av målen innebär att de ses över och eventuellt revideras
i syfte att hela tiden utvecklas och vara aktuella. Det är
därför viktigt att omfattningen av vår klimatpåverkan
kontinuerligt uppdateras, och att nya värden samt åtgärder läggs till i syfte att hela tiden minska påverkan.

Det gör vi genom att fortsätta att utvärdera, utveckla, och
sträva efter bättre indikatorer samt bättre resultat årligen.
Mellankommunal och delregional samverkan är viktig då
klimatförändringarna inte styrs av geografiska gränser.

Läs mer i Mölndals lokala miljömål, Mölndals Energi
och klimatplan, naturvårdsplan och grönplan.
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Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden
samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för
samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Grön infrastruktur lyfter ekosystemens funktionalitet, fokuserar på kvalitet, sammanhang och avstånd
i landskapet samt på möjligheter för arter att sprida och
förflytta sig i landskapet. På uppdrag av regeringen tar
länsstyrelserna i Sverige fram handlingsplaner för grön
infrastruktur. Deras användning kommer bidra till att
främja och samordna uppföljning och analys av miljötillstånd och miljömål.

Det finns stora vinster i att värna och utveckla de tjänster
som naturen erbjuder genom att ta ett långsiktigt helhetsgrepp på den blågröna strukturen och ta hand om
de möjligheter som naturen tillhandahåller helt gratis.
Ekosystemtjänsterna är grunden för det gröna kapital
som ger möjlighet till ett långsiktigt stabilt samhälle.
Resilienta ekosystem är en förutsättning för att på sikt
möjliggöra ett fortsatt robust och hållbart samhälle, både
ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt hänseende.
Naturvårdsverket definierar ekosystemtjänster som
”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande”. Ekosystemtjänster är ett social-ekologiskt begrepp, och det betyder att det handlar
om människan och naturen i samspel. När vi pratar om
ekosystemtjänster betraktar vi människan som en del av
naturen som både skapar och nyttjar ekosystemtjänster.
Det handlar bland annat om rening av luft och vatten,
produktion av livsmedel och energi och om naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt. Ekosystemtjänsternas reglerande funktion har även ofta visat sig
vara överlägsna motsvarande tekniska lösningar. I och
med klimatförändringarna kan stora städer drabbas hårt
av t.ex. översvämningar och värmeböljor med mycket
stora kostnader för samhället. Investeringar som stärker
grönstrukturen ger därför stora samhällsekonomiska
besparingar.

Regeringens politiska mål är idag att ekosystemtjänsters
värde ska bli en självklar del i samhällsplanering och
näringslivsutveckling. Hur detta kommer se ut och falla
ut i regioner och kommunen utreds. Att börja arbeta med
ekosystemtjänsterna nu är att förbereda inför kommande
nationella och regionala krav. Från och med 2018 skall
ekosystemtjänster hanteras i all planering.
Utmaning: Samhällsplaneringens kanske största utmaning är att hantera stadens mångfald av funktioner som
sinsemellan måste fungera samtidigt som den gröna
levande infrastrukturen levererar tjänster som tillgodoser
våra behov.
Grönplan, naturvårdsplan och Mölndals miljömål (om
du vill läsa mer)

Tjänsterna brukar delas in i ett antal olika kategorier:

Planeringsprinciper:
• Ekosystemtjänster beaktas i planeringen.

Stödjande. De stödjande tjänsterna möjliggör såväl
samhällets som ekosystemens funktion. T.ex. biologisk
mångfald, habitat och ekologiskt samspel.

Det gör vi genom att ta fram översiktliga ekosystemanalyser i geografiska fördjupningsarbeten.
Vid nybyggnation ska ekosystemtjänster i ett tidigt skede
hanteras. Det gör vi i Mölndals stad genom att ta fram
strategier och vägledning för ekosystemtjänster, samt
kompensationsåtgärder.

Reglerande. De reglerande tjänsterna visar på ekosystemens förmåga att trygga och förbättra vår livsmiljö. Tex.
Vattenrening, bullerreglering och pollinering.
Kulturella. De kulturella tjänsterna förbättrar hälsa och
välbefinnande. Tex. hälsa, sociala interaktioner och
naturpedagogik.

• Tillförande av ekosystemtjänster bör övervägas i
befintliga miljöer.
Detta är viktigt vid utveckling och planering av allmänna
platser såsom parker, grönområden och trafikområden
m.m..

Försörjande. De försörjande tjänsterna är de materiella
nyttor som ekosystemet levererar och gör det möjlighet
för oss att leva på vår planet. Tex. matproduktion, färskvatten och energi.
Städer är och har alltid varit beroende av ekosystemens
tjänster. I staden är platsen begränsad, intressena starka
och behoven många. Stadsplanering är alltid ett kompromissarbete. Samhällsplaneringens kanske största
utmaning är att hantera stadens mångfald av funktioner
som sinsemellan måste fungera samtidigt som den gröna
levande infrastrukturen levererar tjänster som tillgodoser
våra behov. Med en socialekologisk systemsyn som omfattar både samhälle och ekologi kommer vi skapa förutsättningar för att fläta in det intrikata ekologiska nätet i
städerna och på så sätt skapa bra, hållbara stadsmiljöer.
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att bo i blir den också attraktiv för företag att etablera
sig i.

Inom Mölndals tätorter finns det ett brett utbud av mindre och större gröna miljöer. När staden utvecklas och
förtätas är det lätt att snegla på de gröna platserna som
möjliga förtätningsobjekt. Därför blir det ännu viktigare
att påminna sig om varför vi behöver tillgång till parker
och grönområden inom våra bebyggelseområden både
för de som bor och verkar där.

Närheten till grönområde är värdeskapande utifrån flera
aspekter. Människor mår bättre och söker bostäder i
närheten av grönområden. Därför ska det finnas en jämn
fördelning av gröna platser inom alla tätortsområden.
Grönplan (om du vill läsa mer)
Planeringsprinciper
• Vid förtätning i tätorterna ska stadens övergripande
grön- och blåstruktur vara sammanhängande.

Det gröna i staden är viktigt utifrån flera aspekter.
Människor mår bra av att vistas i gröna miljöer och personer som bor nära grönområden med höga rekreationsvärden är mer nöjda med sitt bostadsområde och mer
fysiskt aktiva, mindre stressade och har en mer hälsosam
vikt än andra.

Detta gör vi genom att studera möjligheten att återskapa
brutna kopplingar. Gröna kilar och korridorer ska finnas
för spridning av växt- och djurliv och för attraktiva stråk
för gående och cyklister i grön miljö. Parker och grönområden ska vara tillgängliga för alla.

Grönområden fungerar också som sociala mötesplatser
som kan främja socialt deltagande och interaktion. De
offentliga parkerna och grönområdena är gratis och
tillgängliga för all oavsett social status och ekonomisk
situation. Bostadsnära odling har visat sig vara särskilt
bra mötesplatser för att främja social integration.

• Viktiga ekosystemtjänster pekas ut tidigt i planeringen och tas tillvara.
Detta gör vi genom att prioritera biologisk mångfald i
parker och naturområden. Vi tar också med det gröna
i planeringen, inte bara i parker och grönområden utan
också inom de trafikområden som finns med i planerna.

Avståndet till grönområden spelar stor roll för hur ofta vi
människor använder det. Även storleken på grönområdet
är viktigt. Ett av stadens miljömål handlar om att det bör
finnas ett grönområde inom 300 meter till alla bostäder,
nya som befintliga.

Vi gör det också genom att planera för attraktiva stadsdelscentrum där människor kan mötas samt att det finns
ett varierat och tillräckligt utbud av aktivitetsplatser.

En väl planerad grönstruktur är också en grundförutsättning för att hantera anpassningen till ett förändrat
klimat. Översvämningsriskerna kommer att öka i och
med klimatförändringarna med en ökad nederbördsmängd. Grönstrukturen binder stora mängder vatten vid
nederbörd och dagvattenvolymen i våra ledningssystem
kan reduceras markant genom att låta det infiltrera i olika
grönområden. Klimatförändringarna kommer även att
öka behovet av skugga i våra städer och där kommer
grönstrukturen och framför allt träd spela en viktig roll.

Vidare identifierar vi, i fördjupningar, möjliga översvämningsområden inom stadsmiljöerna.
• Grönytefaktor ska finnas med som en planeringsförutsättning tidigt i planeringen och som en förutsättning vid markanvisningar.
Detta gör vi genom att tydliggöra vilken andel av den
obebyggda ytan inom ett kvarter som ska bestå av
vegetation eller ytor som möjliggör infiltration skapas
goda förutsättningar att bland annat klara dagvattenhantering och skyfallsfrågor. Även gröna tak och väggar ska
beskrivas och säkerställas i planeringen.

Grönområden ökar attraktionskraften i en stad och ger
ökade mark och fastighetsvärden. När en stad är attraktiv
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Genomförandeprinciper och planeringsberedskap
Hela staden behöver gemensamt ta ansvar för att de
mål som ställs upp i översiktsplanen kan förverkligas.
Samverkan mellan nämnder, förvaltningar och bolag
måste förbättras så att prioriteringar och investeringar
sker på ett samordnat, strategiskt och målinriktat sätt
med långsiktigt perspektiv. Nya finansieringsmodeller,
statliga insatser och att andra aktörer involveras i stadsutvecklingen kommer att krävas. Dialog och samverkan
med medborgare och aktörer behöver ständigt vidareutvecklas.

för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer genom att planlägga användningen av mark
och vatten enligt denna lag.
Hur staden markreserver ska användas för att stödja
de övergripande målen behöver läggas fast. Att sträva
efter att använda stadens markinnehav på ett sätt som
både bidrar till en god stadsutveckling och positivt till
den kommunala ekonomin är önskvärt. Mot bakgrund
av översiktsplanens prioriterade inriktningar måste en
strategisk översyn av stadens markreserv ske. Genom
strategiska markförvärv underlättas genomförandet av
översiktsplanen.

Planeringsberedskap
Översiktsplanen syftar till att Mölndal ska ha en befolkningstillväxt på ca 1,5% per år. Beredskap ska ﬁnnas för
en kraftig tillväxt men planen ska vara så robust att den
fungerar väl för andra scenarier.

Kommunens långsiktiga planering och en översyn av
markreserven måste gå hand i hand. Stadens nuvarande
markreserv måste också sättas i ett mycket långsiktigt
perspektiv, det vill säga marken ska ses som en framtida
resurs för ﬂera olika tänkbara ändamål, och möjligen i
nuläget okända behov.

Mölndal arbetar med strategisk beredskap vilket innebär att staden tar fram olika strategiska fördjupningar i
skedet mellan översiktsplan och detaljplaner som stöd
i planering. I samband med detta bevakar staden mark
som är lämplig att förvärva inom en snar framtid för bostadsändamål, men också för verksamheter och service.

Att bygga staden tätare innebär att planerings- och
genomförandeprocesser blir mer komplexa och mer tidsoch resurskrävande jämfört med att lägga ut nya kvarter
på jordbruksmark. Byggandet blir mer komplicerat. En
större andel av framtidens bostadsbyggande kan samtidigt komma att ske på mark som inte ägs av kommunen.
Det ställer särskilda krav, exempelvis behov av partnerskap. Tidig dialog med exploatörer, byggherrar och
byggföretag är nödvändig – det är angeläget att skapa
forum för diskussion och förhandling kring utvecklingsprojekt. I de fall kommunen äger marken är markanvisning och detaljplanering de viktigaste styrmedlen för att
visa kommunens vilja i bostadsbyggandet; dessa redskap
behöver vidareutvecklas. Samverkan i planering och
genomförande kan prövas i olika former.

För att kunna möta upp en ökad efterfrågan och möjligheten att utveckla kommunen behövs också en beredskap
vad det gäller resurser och en organisation för att kunna
utföra planläggning.
Syftet med planeringsberedskapen är att staden behöver,
i takt med efterfrågan på planlagd mark, kunna producera de detaljplaner som exploatörerna har intresse av att
genomföra.
Stadens planeringsberedskapskapacitet för bostäder och
verksamhetsmark ligger främst i de framtida omvandlings- och utbyggnadsområdena Forsåker, Pedagogen
park och Lunnagårdsområdet.
Utbyggnadsordning
För att skapa förutsättningar för att genomföra den
utveckling som föreslås i översiktsplanen behöver
staden också planera för hur och när de olika delarna ska
genomföras. Detta måste ske i samverkan över förvaltningsgränser och i samförstånd. Med tydliga förankrade
prioriteringar kan kommunen utvecklas och växa i en
takt som ger en hållbar stadsutveckling utifrån de uppsatta fullmäktigemålen. Detta är inte enbart en förutsättning
för att kommunens egna organisation ska fungera på ett
tillfredsställande sätt, utan också en viktigt vägledning
för intressenter som vill vara med och utveckla kommunen i den önskvärda riktningen.
Markstrategiska frågor
Översiktsplanens ska enligt PBL främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö

Avvägningar mellan intresseområden
Avvägningar mellan olika intressen blir svårare och behovet av kompromisser större när staden blir tätare. Fler
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särintressen och krav från olika intressegrupper och aktörer måste vägas samman. Det förutsätter gemensamma
förhållningssätt och flexibla riktlinjer som kan anpassas
till aktuella situationer.

Implementering
För att få en fungerande översiktsplan som blir det önskvärda redskapet både internt och externt i kommunen,
behövs en uttalad process för detta.

När intressen är motstridiga, exempelvis olika ytbehov
som ska tillgodoses, och det till synes omöjliggör projekt
som ligger i linje med prioriterade inriktningar, blir kompromisser nödvändiga.

Instrument för genomförande av ÖP
En översiktsplan som förenas med ett genomförande har
goda möjlighet att bli ett levande dokument som genomsyrar olika kommunala processer. Genom att koppla
planering till budget, inte bara för detaljplaner utan också
för översiktsplaner, skapas förutsättningar för att få
måluppfyllande effekter. De redskap som kommunen har
är bland annat:

Med tydliga och gemensamma mål för hur staden ska utvecklas kan prioriteringar av projekt göras utifrån hur väl
de medverkar till att uppnå de övergripande mål och hur
de stödjer prioriterade inriktningar. Ett helhetsperspektiv
för staden och samhällets utveckling behövs när olika
särintressen ska vägas mot varandra och prioriteras. En
diskussion och analys av hur olika satsningar och projekt
långsiktigt påverkar samhället behöver alltid föras. Den
långsiktiga nyttan behöver därför lyftas fram vid prioriteringar.
Uppföljning – rullande ÖP
Det är nödvändigt att kontinuerligt följa upp översiktsplanens effekter.
Tidsplaner för genomförandet behöver upprättas med
ansvarsfördelning mellan kommunens olika förvaltningar. Genom att utveckla förbättrade styrinstrument och
metoder för uppföljning kan planen successivt justeras
för att de långsiktiga målen kan uppfyllas. Målens prioritering kan variera över tid även om de hänger samman.
Översiktsplanen behöver också successivt kompletteras
med nya planer och program både för tematiska och
geograﬁska områden.
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•

Prioriteringar av planer genom en tydlig produktionsplan som uppdateras regelbundet.

•

Ett levande bostadsförsörjningsprogram som kopplas till produktionsplanen.

•

En tydlig inriktning för staden markägande och möjlighet att planera för strategiska markförvärv.
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Hänsyn, riksintressen och allmänna intressen
Detta avsnitt handlar om allmänna intressen, hänsyn och riksintressen som ett förtydligande av den digiala kartan där dessa finns med som planeringsunderlag. Kommunala
naturreservat, bostadsförsörjningsprogram och kulturmiljöprogram, som har tagits fram
av staden, finns också med som planeringsunderlag i den digital kartan som hör till
översiktsplanen www.molndal.se/oversiktsplaner
inte är kända. Inför exploateringar och planer ska man
därför alltid försöka ta reda på om så är fallet eftersom
man är skyldig att ta hänsyn till arter och miljöer enligt
lag.

Naturvärden, sammanhängande gröna
miljöer och stråk
Grönstrukturen behöver hänga samman för att våra
ekosystem ska fungera och bli livskraftiga. Växter och
djur ska kunna sprida sig men också människor behöver
kunna röra sig i gröna stråk för en spännande och varierande miljö i tätorterna. Storleken på de sammanhänga
de grönområdena är också avgörande och tillräckligt
stora obrutna naturområden med stor biologisk mångfald
behöver säkerställas. Strukturbilden för Göteborgsregionen är en överenskommelse mellan Göteborgsregionens
medlemskommuner där man tar ett gemensamt ansvar
för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar.
Bland annat fastslås att de gröna kilarna ska tas tillvara och utvecklas. Vid all fysisk planering finns det ett
ansvar att se till att kilarna inte byggs igen. Spridningen
av djur och växter mellan värdefulla park- och naturområden ska kunna ske utan större hinder.

”TÄNK PÅ ATT ARTER
SKYDDADE I LAG INTE ÄR
FÖRHANDLINGSBARA”

Mölndals stad arbetar för att säkerställa ett grönt stråk
i Fässbergsdalen som sammankopplar naturreservatet
Änggårdsbergen med Sandsjöbackareservatet. Detta görs
i samverkan med trafikverket, Göteborgs stad, länsstyrelsen och GR. Mölndals stad har tagit fram en grönstråksutredning som ska fungera som inriktningsunderlag för
kommande detaljplaner.

Friluftsliv
Friluftslivets värden hänger ofta samman med höga
naturvärden. De tätortsnära rekreationsområdena behövs
och blir än viktigare när staden förtätas. Möjligheten att
ta sig ut i naturen är viktig utifrån hälsa och välbefinnande. Staden saknar idag en plan för friluftslivet, men det
finns en god tillgänglighet för många till tätortsnära natur
inom hela kommunområdet.

Stadens övergripande naturvårdsmål är att bevara och
öka den biologiska mångfalden av nu eller tidigare naturligt förekommande arter och naturtyper. Samtidigt ska
människans möjligheter till rika naturupplevelser föras
vidare till kommande generationer och naturresurser ska
utnyttjas långsiktigt och hållbart.
I stadens naturvårdsplan finns riktlinjer för skydd och
hänsyn och dessa vägleder vid planering, bygglov m.m.
Som underlag finns en digital karta som redovisar olika
klassificeringar för naturområden med höga värden i
kommunen. Viktigt att ha med sig är att de inventeringar
som gjorts ofta behöver kompletteras och fördjupas när
det är aktuellt att ta fram en detaljplan eller liknande.
Det beror på att förhållanden i naturen kan ändra sig,
avgränsningar är relativt grova och underlagen har inte
alltid varit kompletta. Därför är bedömningarna preliminära.

Ängårdsbergens naturreservat är ett populärt område för rekretation.

Det kan finnas ytterligare områden med naturvärde som
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Under 2017 reviderades några av de områden som är
av riksintresse för friluftslivet inom kommunen. Några
ytterligare områden kommer att beslutas under 2018.
Mölndal stad har flera pågående detaljplanearbeten i
Fässbergsdalen där frågan om riksintresset för friluftslivet finns med. Här finns ett av de områden som ännu inte
är beslutade för riksintresse.
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och synsätt. Som stöd i arbetet finns ett kulturmiljöprogram framtaget.

Transporter
All planering, översiktsplaner såväl som detaljplaner,
sker i samråd med trafikverket och länsstyrelsen för att
säkerställa att de riksintressen som finns inte påtagligt
skadas av den utveckling som sker inom kommunen.

I de pågående detaljplaner och utredningar som är kopplade till detaljplanerna tydliggörs friluftslivets behov och
Mölndals stad har i dialog med trafikverket och länsstyrelsen hittat alternativa avgränsningar för hur ett sådant
riksintresse bör utformas. I den fortsatta dialogen bör ett
nytt riksintresse därför inte kunna hindra den föreslagna
exploateringen.

Mölndals stad arbetar med en målstyrd trafikplanering
för att öka andelen hållbara resor för att också kunna
säkerställa en utveckling i kommunen med fler invånare
och arbetsplatser utan att öka belastningen på riksintressena. Staden arbetar också utifrån att genomföra målbilden för stadstrafikens stomkollektivtrafiknät i tätortsområdet Göteborg - Mölndal - Partille 2035.

Kulturmiljöer

Framtida riksintressen som en ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Stockholm, är en angelägen
fråga för regionen men också för staden. Därför sker all
planering inom stationsområdet och de reservat som för
närvarande finns avsatta för en ny järnvägsdragning, utifrån dessa förutsättningar för att inte motverka en sådan
utveckling. Detta gäller även för västkuststråket.

Kulturmiljöer är miljöer som har påverkats av människor
och som är bärare av angelägna berättelser. De är en del
av vårt kulturarv. Kulturmiljöer som bevaras, används
och utvecklas spelar en viktig roll i arbetet för en hållbar
samhällsutveckling både ekonomiskt, miljömässigt och
socialt.
Kulturmiljöerna har ett ekonomiskt värde genom att
bidra till en stärkt arbetsmarknad och tillväxt, bland
annat genom att utgöra attraktiva besöksmål. De har
även ett eget ekonomiskt värde eftersom kulturhistoriskt
värdefulla fastigheter utgör attraktiva bo- och levnadsmiljöer.

Försvarets anläggningar
Inom Mölndals kommun ligger Sisjöns skjutfält som är
av riksintresse för totalförsvaret. Mölndals stad arbetar i
alla planering utifrån de hänsynsavstånd som finns fastlagda för skjutfältet. Området finns också med i stadens
naturvårdsplan tack vare sina höga naturvärden.

Bostadsförsörjning
Mölndal har ett strategiskt och fördelaktigt läge såväl
för näringslivet som för att vara en attraktiv boendekommun. För att staden ska få en gynnsam demografisk
utveckling och därmed en ekonomisk hållbar utveckling
bör tillväxten ligga på ca 1,5 % per år vilket innebär
ett behov av ca 500 lägenheter per år. Stadskärnan är motorn i hela stadens utveckling och därför är det viktigt att
skapa en attraktiv stadskärna som utvecklas med handel,
verksamheter och bostäder. För att utveckla attraktiva
bostäder är det viktigt att exploatörernas kunskap tidigt
tas tillvara i projekten.

Forsåker - foto, Per Pixel Petersson

Miljömässigt gynnar kulturmiljövård ofta biologisk
mångfald och möjliggör återanvändning och hushållning
med material, råvaror och energi.

En socialt hållbar stad kräver ett brett och variationsrikt
underlag för verksamheter, det krävs möjlighet till rörlighet på bostadsmarknaden för att kunna förändra sitt boende utifrån behov och önskemål som ﬁnns under livets
olika skeden. Det handlar också om möjligheten att ta sig
in på bostadsmarknaden genom sin första bostad. För att
åstadkomma detta är det viktigt med en fortsatt variation
av upplåtelseformer och storlekar på bostäder. Detta
gäller såväl i stadskärnan som i Lindome och Kållered.

Kulturmiljöerna har även en social dimension då de ger
sammanhang i tid och rum och kontinuitet i vardagen.
De berättelser som miljöerna bär på ger människor möjlighet till ökad förståelse för sin omvärld och kan skapa
möten mellan människor. Detta kan till exempel bidra
till integration, samhällsdeltagande och ett stärkt lokalt
engagemang.

Bostäder för välfärd och tillväxt

Mölndals stad betraktar kulturmiljöerna som en angelägen samhällsresurs som förutsätter ett långsiktigt arbete

På en väl fungerande bostadsmarknad hittar hushållen
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en lämplig bostad som motsvarar behov och efterfrågan. Bostadsförsörjning för en ökande befolkning är
en nyckelfråga för Mölndals stads utveckling och för
att klara en hållbar utveckling som skapar välfärd och
tillväxt. Bostäder av god kvalitet ska ﬁnnas tillgängliga
för hushåll i livets alla skeden. Det sker dels genom ökat
bostadsbyggande och dels genom att befintliga bostäder nyttjas på ett effektivt sätt. För att bidra till stadens
attraktionskraft och stödja en god utveckling behöver
bostadsproduktionen hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud av attraktiva
bostäder i olika lägen.
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komst av vibrationer och buller kan störningsupplevelsen
förstärkas.
Farligt gods - transporter
De vägar inom kommunen som är utpekade som primära
transportvägar för farligt gods är E6/E20, Söderleden
och riksväg 40. Vid alla planering i anslutning till dessa
stråk förs alltid en dialog med länsstyrelsen kring risker
och avstånd till bebyggelse.
Dagsljus
Dagsljus påverkar vårt välbefinnande i stor grad. Vid
större täthet och med högre byggnader riskerar vi få bostäder med för lite dagsljus och våra gårdar och lekytor
riskerar att bli mindre solbelysta. Detta bör beaktas i
fortsatt planering.

Läs mer i stadens bostadsförsörjningsprogram.

Hälsorisker
Mölndals stad vill verka för en god folkhälsa för alla
kommuninvånare. Det innebär att vi behöver ha särskilt
fokus på frågor som påverkar människors hälsa och
välbefinnande. Buller, luftkvalitet, dagsljus och grönska
är exempel på sådana frågor. När staden planerar för nya
områden behöver dessa frågor beaktas, men de är också
viktiga att uppmärksamma för den befintliga bebyggelsen som kan komma att påverkas.

Kraftledningar
Kraftledningar med dess magnetfält ska beaktas vid nybyggnation. Det finns en försiktighetsprincip, men inga
klara avstånd därför måste dessa studeras i varje enkillt
fall.
Hästverksamhet
För avstånd till hästar finns inga fastställda säkerhetsavstånd - bedömning görs från fall till fall. Detaljplanering
bör inte försvåra för djurverksamheterna att finnas kvar
och eventuellt utvecklas.

Buller
Den ökande efterfrågan på bostäder tillsammans med
nya riktvärden för trafikbuller har lett till att vi bygger i
mer bullerutsatta lägen. Buller i omgivningsmiljön påverkar hälsan på många sätt, alltifrån en allmän störning
till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. När vi planerar
våra bostäder bör bästa möjliga ljudmiljö eftersträvas.
Med dagens byggnadsteknik klarar vi att nå kraven för
inomhusmiljön. Forskning har visat att det inte går att
bortse från påverkan av ljudmiljön utomhus i närheten av
bostaden när det gäller människors hälsa. Därför är det
viktigt att parker och friluftsområden och andra vistelseytor, så långt som möjligt värnas från bullerpåverkan.

Förorenad mark
Vid omvandling av äldre industrimiljöer och liknande
finns det ofta förorenad mark. Exempel på detta är bland
annat Forsåkersområdet i centrala Mölndal.
När ett område tas i anspråk för exploatering och det
finns förorenade massor, behöver dessa saneras. Därför
kan en utveckling av tätorterna förbättra förutsättningarna och skapa bättre miljöer.
Skred, skyfall och översvämningsrisker

De områden som är mest utsatt för buller finns i de centrala områdena i tätorterna i närhet av leder och annan
infrastruktur.
Luftkvalitet
De områden som har en påverkan av buller är också ofta
utsatta för sämre luftkvalitet. På samma sätt som att buller är en hälsorisk kan också dålig luftkvalitet vara det.
I de lägen som är utsatta behöver placering och utformning av ny bebyggelse noga studera för att inte riskera att
gällande riktvärden överskrids.
I fördjupningar av översiktsplanen förtydligas och beaktas frågor som trafik, buller, luftkvalitet m.m.

Lindomeån, Mölndalsån, stora Ån m.fl. är alla tidvis i
riskzoonen för översvämning m.m. Där vattendragen
påverkar bebyggelse kan detta bli ett problem och därför
har flertalet åtgärder genomförts för att inte riskera att
skada befintlig bebyggelse. När förtätningar sker som
kan påverkas av höga flöden, kan det ibland finnas stabilitetsproblem som kan behöva studeras och ny bebyg-

Vibrationer
Vibrationer behöver förebyggas vid detaljplanering av
bostäder, verksamheter eller infrastruktur på vibrationskänslig mark. Riktvärden bör klaras. Vid samtidig före-
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gelse säkerställas så att inga skador sker även om risken
för större skred eller andra naturkatastrofer är i liten i
Mölndal. I fördjupningsarbeten i områden som är utsatta
är detta frågor som kan behöva utredas.
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För övrigt finns inga områden som är aktuella för LIS
i kommunen. Bedömningen är att det finns områden
för övrig utveckling som inte ligger inom strandnära
områden.

Jordbruksmark

Vatten

3 kapitlet 4§ miljöbalken

Vattenskyddsområde

”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Regionala vattenskyddsområden: Rådasjöns vattenskyddsområde är av regionalt intresse eftersom Rådasjön
fungerar som reservvattentäkt för Göteborg. Mölndal och
Härryda har gemensamt arbetat fram föreskrifter för området och vid exploatering inom VSO ska dessa beaktas.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

Sinntorp är reservvattentäkt och används därför inte
idag, men måste ändå beaktas i planeringen för att kunna
fungera i en eventuell framtid.

Med förändrat klimat och ökad befolkning får hushållningen med jordbruksmark en allt större betydelse. Det
är viktigt att se markens värde i ett långt tidsperspektiv.

VAIO - vatten och avlopp i omvandlingsområden

Inom Mölndals kommun finns det kvar en hel del jordbruksmark, framförallt i dalgången runt Lindomeån, men
även delar av Fässbergsdalen och områden runt Kållered och Lindome innehåller jordbruksmark. Eftersom
jordbruksmarken är av ett allmänt intresse kan den inte
tas i anspråk för olika typer av exploatering såvida inte
användningen är av ett väsentligt samhällsintresse eller
att jordbruksmarken inte är brukningsvärd. Om det som
planeras är av väsentligt samhällsintresse måste alltid
en avvägning måste göra om det inte finns någon annan
mark som kan planeras för ändamålet än den brukningsvärda jordbruksmarken.

I områden som tidigare fungerat som fritidshusområde
sker alltmer en omvandling till permanentboende. När
så sker behöver oftast vatten- och avloppssituationen
ses över och nya lösningar genomföras. Ibland kan det
krävas att ett område ansluts till kommunalt vatten och
avlopp. Staden har tagit fram en handlingsplan för vatten
och avlopp i omvandlingsområden. Till den finns en
tidplan och prioriterad ordning med karta över de områden som är aktuella för kommunalt VA samt de som har
fungerande system som regelbundet bör inspekteras.
Dagvatten

Skogsmark

Staden gällande dagvattenstrategi och dess principer ska
fungera som underlag till planering och genomförande. Dagvattnet ses och utnyttjas som en positiv resurs i
stadsbyggandet och ska integreras i den byggda och planerade miljön. Det är viktigt att hanteringen av dagvatten
sker i robusta system och säkerhets- och skötselfrågor
beaktas redan i planeringsskedet.

Staden äger flera skogsområden. Syftet med stadens
skogsinnehav är främst att kunna säkra möjlighet till
tätortsnära rekreation, skydda skog med höga naturvärden, ha en markreserv för framtida exploateringar samt
att kunna erbjuda bytesmöjlighet vid exploatering där
privata fastighetsägare berörs.

Dagvattnet omhändertas och renas i första hand nära
källan och den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste
mån bibehållas. Dagvattenanläggningar ska utformas
så att byggnader, infrastruktur och samhällsfunktioner
kan hantera extrem nederbörd med dagens- och framtida klimat utan allvarliga skador på anläggningar och
människors hälsa.

Staden har ett pågående arbete med en skoglig strategi
där syftet med staden skogsinnehav tydliggörs.

Dagvattenflöden reduceras och regleras så att belastning
på ledningsnät och recipienter begränsas.
Gröna områden är viktiga i vår stadsmiljö. Grönstrukturen erbjuder många ekosystemtjänster som har bäring på
människors hälsa och miljön. Gröna områden antas öka
den sociala sammanhållningen och bidra till ökad fysisk
aktivitet samt bidra till att minska mängden dagvatten i
samhället och fungerar som dagvattenrenare. Genom
att exempelvis använda ekosystemtjänster för att rena
dagvattnet kan MKN för vatten säkerställas.

LIS
Inom Mölndals kommun finns ett område som kan prövas som LISområde (landsbygdsutveckling i strandnära
lägen). Detta gäller en eventuell utveckling av skolan i
Hällesåker som ligger vid Lindomeån.
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Utveckla och bevara den redan bebyggda miljön
Kunskap om Mölndals olika karaktärer och kännetecknande stads- och landskapsbild ska tjäna som vägledning
när samhället ska förändras, förnyas och utvecklas.
Rekommendationerna ska ge underlag för tillämpningen
av plan- och bygglagens regler om hänsyn till stads- och
landskapsbild, natur och kulturvärden, byggnaders egenart och helhetsverkan samt miljömässiga värden.

vakt om estetiska värden.
I plan- och bygglagen finns inskrivet vikten av att
bebyggelsen utformas estetiskt tilltalande. Betydelsen
av en god estetik i stadsbyggandet som helhet har lyfts
fram som en viktig faktor för vårt välbefinnande och vår
hälsa. För att förstå de väsentliga värdena i den befintliga
stadsbebyggelsen och landsbygden och för att se vilka
detaljer i den enskilda byggnaden eller gatumiljön som
har betydelse för upplevelsen av arkitekturen ges här en
beskrivning av olika stadsbyggnadskaraktärer i Mölndals
stad. Karaktärsdrag som är viktiga att beakta vid förändringar och nybyggnad framhålls i de olika stadstyperna.
Genom att sprida kunskap om arkitektur och stadsbyggnadskonst kan vi tillsammans värna om en god miljö
och en estetiskt tilltalande stads- och landskapsbild. Med
stadsbyggnads- karaktär eller stadstyp menas hur staden
är organiserad det vill säga förhållande mellan gator,
kvarter, byggnader och grönytor. Hur olika verksamheter
är lokaliserade i bebyggelsen påverkar också stadsbyggnadskaraktären.

Hållbart stadsbyggande
Hållbart stadsbyggande är idag en självklarhet. Ämnesområdet ”den hållbara staden” är stort och rör många fler
frågeställningar än de som omfattas här. Följande vägledning behandlar bara delar av detta dvs. hur utformning och placering av byggnader påverkar den sociala,
ekologiska och ekonomiska hållbarheten.
Utformningen av den fysiska miljön, det som till stor
del utgörs av utformning och placering av byggnader,
är avgörande för det sociala livet. Det har avgörande
betydelse för skapandet av attraktiva och vackra miljöer
som inbjuder till vistelse och möten. Hur byggnader och
stadsdelar formges är även avgörande för den upplevda
tryggheten.

Kommunala processer
Kommunens planeringsprocess lägger grunden för den
arkitektoniska kvaliteten. Genom att förtydliga hur arkitektoniska kvaliteter behandlas i de kommunala processerna öppnas möjligheter till initiativ och engagemang
från alla parter som deltar i byggandet av staden. En tydlighet om hur Mölndal ska utvecklas ger mölndalsborna,
näringslivet och andra aktörer möjlighet att i sin tur fatta
långsiktiga beslut som leder i samma riktning – för en
attraktiv, hållbar och konkurrenskraftig stad.

Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald
och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och
integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant
och skäligt. Grunden för plan- och bygglagen samt för en
ekologisk hållbarhet handlar om hur stadens mark nyttjas
så smart som möjligt, så att resursåtgången minimeras.
En av stadens uppgifter är att bevaka det allmännas
intresse i stadsutvecklingen, vilket huvudsakligen
handlar om markanvändningen med även om tillgång till
kommunal service, cykelvägar eller tillgång och placering av parker och idrotts anläggningar. För att följa detta
uppdrag behöver den ekonomiska hållbarheten ses i ett
långsiktigt och förvaltande perspektiv.

Översiktsplanen ger övergripande inriktningar
för arkitekturen och stadsmiljön.
I översiktsplanen anges markanvändningen och övergripande inriktningar för hur arkitekturen och stadsmiljön
kan diskuteras och formas.
Detaljplaner i den utvidgade innerstaden

Genom att bygga miljöer som är socialt och ekologiskt
hållbara skapas ekonomiska fördelar i förvaltandet av
staden. Med ett aktivt markägande och möjlighet att
styra stadens utveckling kan många aktörer ges möjlighet
att utveckla sina verksamheter genom en mer differentierad fastighetsbildning.

Denna vägledning ska ligga till grund för bedömningar
och utgångspunkter i detaljplanearbetet.
I känsliga kulturhistoriska eller andra lägen av strategisk
betydelse för staden kan det vara befogat med mer specifik reglering av utformningen.

Arkitektur och god estetik i stads- och landskapsbild
Arkitektur är inte bara är en väl gestaltad fasad, arkitektur är också en byggnad som är robust och håller över tid
och en byggnad som är användbar och välfungerande.
Såväl stadsbebyggelsens huvuddrag som enskilda byggnader påverkar hur vi upplever staden. Arkitekturen är
en viktig del av vår upplevelse och påverkar vår livssituation och vårt välbefinnande. Det är därför viktigt att slå

Kvalitetsstyrning i bygglov
I bygglovsprövningen sker en mycket viktig bedömning av projektets arkitektoniska kvalitet. Den berörande aspekten bedöms professionellt och sakkunnigt
av bygglovsarkitekten och bygglovshandläggaren med
utgångspunkt i PBL 8 kap, 1§.
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parker, grönområden och vatten. För flerbostadshus är
det framför allt parker gestaltade för rekreation och lek
som uppskattas.

Studien av värdering av stadskvaliteter i Göteborgsregionen har genomförts genom att i en statistik analys identifiera de lägesfaktorer som har störst enskild påverkan
på bostadspriser, kontorshyror och handelsomsättning i
regionen. De lägesfaktorer som har haft störst betydelse i Göteborgsregionen kallar vi i den här studien för
stadskvaliteter. Stadskvaliteterna återspeglar olika typer
av kvaliteter som bidrar till en attraktiv stad.

De tre studerade marknaderna i Göteborgsregionen
samspelar, de är beroende av varandra för att uppnå de
stadskvaliteter som efterfrågas. Det innebär att blandstad
är en förutsättning för stadskva- liteter. Tydligast är
kanske bostads- och kontorsmarknadens beroende av
handeln eftersom närhet till handel och service har stor
betydelse för dessa. Flera stadskvaliteter är också samma
för de tre olika marknaderna, vilket i sin tur skapar bra
förutsättningar att skapa just blandstad. Det handlar till
exempel om centrala och tillgängliga lägen, med attraktiva stadsgator och bra tillgång till handel och service.

Med sju till åtta stadskvaliteter och ett socioekonomiskt
index kan bostadspriserna för både flerbostadshus och
småhus förklaras till 90 procent i Göteborgsregionen.
Stadsdelar med bra tillgänglighet, korta transporter och
trevlig och rekreativ stadsmiljö värderas högst.

Stadskvaliteterna i Göteborgsregionen visar också att
det i stora delar är en hållbar stad som efterfrågas. Att ha
nära till rekreation, handel och service, och nära mellan
bostäder och arbetsplatser innebär att en större andel av
transporterna kan ske hållbart. Tätheten innebär också att
mindre yta upptas av bebyggelse vilket gör att värdefull
mark kan sparas. Efterfrågan på bra grönområden skapar
förutsätt- ningar för att skapa goda ekologiska samband
och ekosystemtjänster.
Denna studie visar var det finns stadskvaliteter idag, men
resultatet pekar också på att det genom planering finns
möjligheter att skapa fler stadskvaliteter. Stadsbyggandet
handlar inte bara om att utnyttja dagens goda lägen utan
lika mycket om att skapa nya goda lägen i framtiden.
Beskrivning av Mölndals karaktär
Naturlandskapet i Mölndal består av ett nästan rätvinkligt system av sprickdalar i nordsydlig och östvästlig
riktning omgivet av höjdpartier. Fässbergsdalen är en
flackare dalgång ut mot havet. Lindomes dalgång sträcker sig från öster i en båge mot sydväst för att så småningom mynna i Kungsbackafjorden. Dalgångarna i kommunen kan beskrivas som en sekvens av landskapsrum från
Lindome i söder upp till gränsen mot Göteborg.

En tillgänglig stad är en stad där det är lätt att ta sig till
alla målpunkter. För detta krävs en effektiv infrastruktur
som skapar tillgänglighet utan att den själv tar upp yta
och bidrar till utglesning. För bostadsmarknaden och
kontorsmarknaden är det närheten till stadskärnan och
de människor som lever och arbetar där som är viktigast
för tillgängligheten. Även tillgången till effektiv kollektivtrafik har stor betydelse. Tillgänglighet handlar också
om att stadsmiljön behöver vara utformad så att det är
trevligt att röra sig som gående. Gaturum som kantas av
byggnader och entréer är attraktiva för både boende och
handeln.

Stadslandskapet består av bebyggelse i dalgångarna, med
trafikstråk utmed dalgångens mitt eller utmed vattendragen. Omgivande höjdområden utgör starka landskapselement, med sina branta bergsväggar. Bebyggelsen är
oftast relaterad till omgivande natur och kan genom en
medveten utformning bidra till att förstärka stadslandskapet och upplevelsen av den fysiska miljön.

En tät stad skapar förutsättningar för närhet till många
målpunkter, så som handel och service, arbetsplatser och
bostäder. Att ha nära till många butiker, restauranger och
kaféer har stor betydelse för både bostads- och kontorsmarknaden. För kontor handlar täthet också om att ha
tillgång till en stor boendebefolkning. Klustereffekten
påverkar både handel och kontor: att ha nära till många
andra verksamheter inom samma bransch är viktigt.

Istället för en centrumpunkt som växer med årsringar
utåt, som exempelvis Göteborg och Stockholm, så har
staden Mölndal växt som ett lapptäcke. Med flera småsamhällen som sedan successivt växt ihop till en stad.
Alla områden har sina egna förutsättningar, knutpunkter
och sätt att växa fram på. De fyra tätortsbildningarna
Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker har helt
olika stadslandskap och siluetter.

En rekreativ stad är en efterfrågad kvalitet för boende.
Med rekreativ stad menas här en stad där det är nära till
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Mölndal

Kållered

Stadens siluett karaktäriseras av en tät bebyggelse där
olika tidsepoker tydligt kan utläsas. Tydligast är stadsbebyggelsen från 1950-1960 talet då centrum flyttades över
från östra till västra sidan Mölndalsån. Då anlades såväl
stadshus med tillhörande torg och park, kulturhus samt
bostadshus, torg och handelsgata. Historiskt har de
branta höjdpartierna hållits fria från bebyggelse, men på
senare tid har större bostadsområden vuxit fram i dessa
lägen vilket förstärkt dalgången ytterligare.

Kållered består i huvudsak av låg bebyggelse och
samhällets siluett utgörs av byggnadernas taklandskap
som underordnar sig omgivande vegetation och höjdpartier. Kållered har gult och rött tegel i den tätare bebyggelsen och fler olika färger i den blandade villabebyggelsen.

Stadens färgskala är oftast knuten till olika utbyggnadsepoker. I östra delen av Mölndal med industrimiljöer
dominerar det röda teglet och i västra Mölndal det gula
teglet i bostadsområden från 1950 och framåt. Mölndals
centrum har övervägande gula tegelhus men de röda
inslagen finns väl representerade både på fasader och i
detaljer.

Hällesåker
Hällesåker har en bebyggelse anpassad till landskapet
och naturligt inbäddad i vegetation eller integrerad i
landskapets kontur. Bebyggelse är huvudsakligen
placerad längs med sluttningarna i dalgången och
karaktäristiskt för området är det öppna landskapet.

Lindome
Bebyggelsen i Lindome är lokaliserad öster och väster
om Gamla Riksvägen på de öppna markområdena och
ansluter till omgivande gröna höjdområden. Lindomeåns
sträckning har endast begränsat påverkat stadslandskapet. Lindome kyrka ligger markerat på en höjdrygg
utanför. Lindome har i huvudsak låg bebyggelse med en
skala som underordnar sig omgivande vegetation och
höjdpartier och en ljus färgsättning dominerar bland
såväl tätare bebyggelse som villabebyggelse.
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Vägledning vid förtätning
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Bebyggelse i landsbygd
Ideal

Stadsbyggnadskaraktärer
Stadsbyggnadskaraktärerna beskriver bebyggelse utifrån
dess funktion, storlek, form, placering och karaktäristiska element. Även gatunätets utformning, hantering
av allmänna miljöer, grönytor, terräng och trafik. Denna
karaktär kommer från historiska förutsättningar, tidsepok
och vilket ideal området är planerat ur. Genom att identifiera och förstå en bebyggelses karaktär och de element
som skapar den kan vi också förstå hur området kan
utvecklas på ett önskvärt och hållbart sätt. Vilka kvalitéer
som finns och vilka som saknas.

Bebyggelsen på landsbygden har växt fram under lång
tid och efter behov i samklang med jordbruket. Kopplingen mellan byggnad, infrastruktur och omgivande
landskap eller jordbruksmark är viktig.
Karaktär
Bebyggelse på landsbygden kan ha flera olika funktioner. Allt från gårdar och lador till skolor eller villabebyggelse. Till varje tomtbildning hör vanligen flera
byggnader av olika storlek och hushöjd men med ett
sammanhållet helhetsuttryck genom detaljer, fönstersättning, takutformning och färgsättning. Lantlig bebyggelse
kännetecknas av sin traditionella karaktär och relation
till jordbruksmark och landskap. Husen är byggda i trä,
ofta med stående träpanel, sadeltak och fönsterdetaljer i
annan kulör än fasaden.

kategorier
Bebyggelse i landsbygd
Kvartersstad
Trädgårdsstad

”Tätt och lågt”

Bebyggelsen är väl anpassad till terrängen, ofta i kanten
av åkermarken, i samlade bybildningar kring gamla
vägar eller utspridd i dalsluttningar och skogsbryn. Stora
tomter och till varje tomtbildning hör oftast flera byggnader av olika storlek och hushöjd, t.ex. förråd, garage eller
andra komplementbyggnader. Ofta gles bebyggelse med
mycket natur och jordbruksmark runt.

Nymodernism

Kvalitéer

Funktionsintegrerade kvarter

•

Tomternas omsorgfulla placering med hänsyn till
kringliggande bebyggelse, dess placering samt natur
och jordbruksmark. Friliggande bebyggelse och
förråd.

Kvalitéer

•

De kvalitéer som är karaktäristiska, tidstypiska eller med
speciellt värde för området och bebyggelsen beskrivs.
Dessa kvalitéer är viktiga att bejaka och ta hänsyn till när
ett område utvecklas eller förändras.

Bebyggelsen helhetsintryck; den tradition som finns
i trakten beträffande gaturum, detaljer, fönstersättning samt takutformning.

Utveckling

Egnahemsvillor
Funktionalism
Grannskapsenheter
Rationalism och Miljonprogram

Institutionsbebyggelse
Industriområde

Förtätning bör ske med hänsyn. Ny bebyggelse kan passas in i den befintliga miljön genom att välja tomtplats
på liknande sätt som av tradition skett i trakten. Husens
utformning kan variera efter funktion och dagens gestaltningsideal, men ta hänsyn till områdets helhetsintryck
och skala.

Utveckling
Det beskrivs hur varje område bör utvecklas utifrån sina
förutsättningar och de kvalitéer som identifierats. Detta
beskriver Mölndals visioner gällande bevarade och
utveckling för varje bebyggelsekaraktär.

Exempel i Mölndal

Bebyggelsestrukturen i siffror

Hällesåker. Landsbygden har länge varit väldigt viktig
för Mölndal och stora delar av bebyggelse är fortfarande
av denna karraktär

Karaktären beskrivs även kort och översiktligt utifrån
mätbara faktorer. Detta är ett generella och övergripande
värden, men beskriver ändå strukturernas huvuddrag.
Exploateringsgrad, täckningsgrad, rymlighetstal och höjd
beskriver tillsammans bebyggelsens täthet.

Bebyggelsestrukturen i siffror
Bebyggelse i landsbygden brukar vara glesa och låga
strukturer. Exploateringsgraden ligger ofta mellan ??-??
samt en täckningsgrad på under 5%.

Exploateringstal (e) är ett mått som ofta används vid
beskrivning av täthet och ges av förhållandet mellan
bruttoarean BTA och markytan inom det givna området.
Ett område som är till en tredjedel bebyggt med trevåningshus genererar alltså ett exploateringstal på 1,0.
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Kvartersstaden är en tät bebyggelsestruktur med medelhög- hög bebyggelse. Den brukar vanligtvis ha en
exploateringsgrad på1,0-2,3 samt en täckningsgrad på
35-50%.

Ideal
Stenstaden, även kallat kvartersstaden, var ett planeringsideal som uppkom på slutet av 1800-talet i och med
urbaniseringen och industrialiseringen. Stenstaden ett
vanligt förekommande ideal i äldre stadskärnor eller
centrumbildningar, ofta med bebyggelse från flera byggnadsår och med olika gestaltningsideal. Bebyggelsen
har växt fram successivt, äldre hus har bytts ut mot nya,
fasader har förändrats, ut- och påbyggnader har skett.

Egnahemsvillor
Planeringsepok: 1890-1940-talet.
Ideal
Egnahemsrörelsen var en reaktion mot industrialismens
undermåliga mörka bostadsförhållanden. Vilket innebar en förändrad syn på staden där varje familj skulle
äga ”ett eget hem”, alltså en villa omgiven av en grön
trädgård.

Karaktär
Bebyggelsen består av 3-5 våningar höga flerbostadshus,
med en stadsmässig karaktär. Kvarteren är slutna, täta
med kringbyggda gårdar och breda gator. Ofta med ett
gemensamt torg eller en grönstruktur som bryter av rutmönstret. Bebyggelsen ligger hela vägen till tomtgräns,
tätt mot gaturummet. Kvarteren är fyllda med blandade
funktioner och verksamheter i bottenvåningarna.

Karaktär
Tidig egnahemsbebyggelse är mindre villor på små tomter, men kom senare att bli allt större. De har ofta en traditionell arkitektur med avskalad utformning. Typiskt för
egnahemsbebyggelse är sadeltak och träpanel, vanligtvis
locklistpanel. Eller blandat puts med trä. Fönsterformen
är ofta tvåluftsfönster eller enluftsfönster.

Kvalitéer
Det karaktäristiska gatumönstret, gatubredd, kvartersindelning och hushöjder skapar kvartersstadens
struktur och karaktär. Den rätvinkliga stadsplanen
gör det lätt att orientera sig med tyngdpunkter i
öppna platser med viktiga byggnader.

•

Funktionsblandningen, av bostäder och verksamheter, skapar stadsliv och aktiva fasader.

•

Gröna gårdar, offentliga gröna parker och torgbildningar är ett viktigt inslag.

M Ö L N D A L

Bebyggelsestrukturen i siffror

Kvarterstad
Planeringsepok: Den första kvarterstaden (Stenstaden)
byggdes sent 1800 - tidigt 1900-tal, men kvartersstaden
har också byggts senare (i Mölndal på 1940-talet).

•

F Ö R

Fasadmaterial och färg kan variera (samt vissa tillbyggnader och komplementbyggnader) men byggnadsform,
tomtstorlek och placering är enhetlig. Husens placering i förhållande till gatan är lika, med grön häck eller
buskage mot gaturummet. Villorna är typhus av trä med
standardiserade byggnadselement, för att underlätta
självbyggeri.
Kvalitéer

Utveckling
Komplettering kan ibland tillåtas på redan exploaterad
mark som inte har så hög exploatering. Ny bebyggelse
ska då planeras med en liknande struktur och samverka
med befintlig bebyggelse i fråga om skala och volym.
Öppna gaturum bör bevaras, balkonger och takterasser
mot gata bör undvikas. Verksamheterslokaler i bottenvåning bör uppmuntras och inte omvandlas till bostäder.

•

Det karaktäristiska gaturummet med mycket grönska, med häckar eller buskage mot gata.

•

Bebyggelsens enhetliga uttryck och storlek. I småhusområdet bör färgsättning och fasadmaterial väljas
med hänsyn till husgruppens helhetsintryck.

Utveckling
Ibland kan planändring och ny tomtindelning vara aktuell, med hänsyn till att det oftast har begränsad betydelse.
Exempel i Mölndal

Befintlig bebyggelse bör behålla sin arkitektoniska
stil och tidstypiska utryck (genom färg, fasadmaterial,
fasadindelning, takform) för att behålla kvartersstadens
karaktäristiska variation.

Eduard Boyes gata.
Bebyggelsestrukturen i siffror
Egnahemsområden är i regel låg bebyggelse, där täckningsgraden kan varier mellan 5-30%, beroende på om
det är gles bebyggelse, tät eller sammanlänkad. Exploateringsgraden kan därför variera men ligger vanligtvis
mellan 0,1-0,3.

Exempel i Mölndal
Krokslätts torg. Mölndal var länge ett jordbrukssamhälle och liten andel stadsmässig bebyggelse uppfördes
under det tidiga 1900-talet. Det finns därför mycket lite
rutnätsstad byggd från denna tidsperiod, och ingen så
kallad stenstad. Men ett mindre kvartersområde, uppförd
på 40-talet, kan hittas vid Krokslätts torg.

Trädgårdsstad
Planeringsepok: tidigt 1900-tal eller 1980-tal.
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Ideal

Exempel i Mölndal

Detta planideal har återkommit i senare tidsepoker och
trädgårdsstäder planeras än idag, men var vanligare på
80-talet. Skillnaden från 1900-talets ideal är att området
inte innehåller alla stadsfunktioner som tidigare tänkt,
det är alltså inte en helt självständig stadsdel. Samt en
större uppdelning mellan privata och offentliga ytor.

Eklanda. På 90-talet byggdes Eklanda i Fässbergsdalen
som en ny stadsdel utanför centrumbebyggelsen. Området har ett tydligt planeringsideal; som en trädgårdsstad
fritt placerad i landskapet. I Eklanda finns bostadsbebyggelse i form av småhus och parhus samt en skola,
förskolor, idrottsplatser, äldreboende och en del kommersiell service.

Karaktär
Trädgårdsstäder ligger i regel utanför stadskärnan, ofta
som ett avskilt område lokaliserad i ett tidigare odlingslandskap. Trädgårdsstaden innehåller funktioner så
som bostäder, skola, service och kyrka. Bebyggelsen är
småskalig och måttligt tät, bestående av villor, rad- eller
kedjehus samt parhus. Med en visuellt sammanhållen
utformning.

Bebyggelsestrukturen i siffror
Trädgårdsstaden består av låg bebyggelse. Husen ligger
ofta tätt men med mycket grönska som kan resultera i
varierad täckningsgrad, allt mellan 10-?? %.
Funktionalistisk bebyggelse
Planeringsepok: 1920-1950-tal.

Trädgårdsstaden är präglad av sol, natur och grönska.
Bebyggelsen har god anpassning till terräng och landskap, där den mest kuperade terrängen gestaltas som
park- eller grönområde. Karaktäriseras av ett sammanhållet gaturum, med ett mjukt utformat gatunät. Överordnad stadsgata (ofta med fondmotiv) med bostadsgator
som säckgator. Bebyggelsen är placerad utmed slutna gaturum och med tätare bebyggelse runt allmänna platser.

Ideal
Funktionalismen var ett ideal som förspråkade ljus,
grönska, öppenhet och hälsa. Det byggdes enkla geometriska byggnadskroppar, ofta i form av smala lamellhus,
placerade efter vädersträck för optimalt ljusinsläpp. I
planidealet ingick zonering för att skilja bostadsområden
från föroreningar från dåtidens tunga industrier. Industri
och arbetsplatser byggdes för sig, bostäder för sig och
rekreationsområden för sig.

Kvalitéer
Den karaktäristiska grönskan, trädgårdarna och
naturen samt de friliggande, småskaliga husen.

•

Gaturummens utformning och grönska med staket, häckar, träd eller grön förgårdsmark mot gata.
Olika gatutyper, som huvudgator och lokalgator, har
gestaltats efter sin typ med väl avvägda proportioner
och vegetation.

•

Bebyggelsens enhetlighet och karaktär. Färg, fasader, tak och detaljer har en sammanhållen prägel.

•

Torgbildningar och servicefunktioner ger karaktären
av en självständig stadsdel.

M Ö L N D A L

fasader, tak, entréer och detaljer behålls med en tidstypisk och sammanhållen prägel. Komplementbyggnader
bör göras små, indragna från husliv och gata samt med
samma karaktäristiska uttryck som resten av bebyggelsen, för att bevara gaturummets karaktär, utseende och
grönska. Tillbyggnader, takkupor och terrasser eller andra mer påtagliga förändringar bör utföras mot baksidan
samt underordnas den ursprungliga byggnaden i höjd,
volym och utförande.

Trädgårdsstaden är ett stadsbyggnadsideal som växte
fram tidigt 1900-tal. Det svenska planidealet har hämtat
influenser från det engelska idealet om trädgårdsstad.
Tanken var att skapa ett bostadsområde med mycket
natur, grönska och social kvalitéer, som en motreaktion
till den trångbodda centrumbebyggelsen. Med tanken att
fylla alla stadens funktioner, kommersiella som kommunala.

•

F Ö R

Karaktär
Idealet var likformiga och anonyma byggnader med
enkla fasader utan dekor. Karaktären präglas av ett rent
formspråk och saklighet. Byggnaderna var gestaltade
som en volym, i ljusa kulörer, med putsad fasad och
flacka tak. Fönster över hörn, runda fönster, räcken i målat smide och rundade balkonger var vanliga detaljer. Detaljerna hade antingen liknande ljus kulör som fasaderna
eller en mörkare starkare färg som kontrast.
Flerbostadshus

Utveckling

Bebyggelsen är placerad fritt i terrängen, ofta som ”hus i
park” eller med mycket öppna grönytor. Gårdar är därför
inte definierade utan mer som grönska mellan husen. Gaturummen präglas även de av öppenhet, ljus och grönska.
Trafiken är integrerad och parkering sker i gatunätet eller
genom sidoparkering i markplan. Flerbostadsområdena
har inget centrum, det förekommer istället lokaler och
andra verksamheter i bottenvåning längs gaturummet.

Trädgårdsstaden är ofta inte passande för förtätning. På
grund av sin täta karaktär och enhetliga bebyggelse. Ska
förtätning ändå ske bör det göras med hänsyn till befintlig karaktär och struktur med stor anpassning till naturen.
Tätheten bör vara måttlig och hushöjden bör hållas låg (i
genomsnitt 2 våningar).
Befintliga hus kan ändras om deras proportioner, färg,
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Stadsplanen utgörs ofta av parallellställda lamellhus eller
punkthus, på lika avstånd till varandra, utan tydlig frameller baksida. Lamellerna är ofta i 3-4 våningar, har ett
husdjup på 7-10 m och 2-3 trapphus. Medan punkthusen
är centrerade kring ett trapphus. Alltid med god anpassning till naturen.

Tät småhusbebyggelse. Består av sammanlänkade
småhus, radhus eller kedjehus. En tät och låg bebyggelsestruktur med täckningsgrad mellan 15-30%.
Fristående småhusbebyggelse. Något glesare låg bebyggelse, där täckningsgraden brukar ligga mellan 5-15%.

Funktionalismens småhusbebyggelse bestod av fristående villor och radhus. Villabebyggelsen placerades oftast
längre in på tomten, i orörd vegetation. Men eftersom
dessa områden ofta byggdes på tidigare åkermark så saknas ofta den växtligheten som önskades. Gatunätet var en
rationell och enkel rutnätsplan med raka gator.

Grannskapsenhet
Planeringsepok: 1940-1950-tal.
Ideal
Grannskapsenheten var ett stadsplanideal som uppkom
som en utveckling av modernismen och en del av folkhemsbygget. Idén var att bygga självständiga stadsdelar
med kommersiell service och kommunala funktioner
samlade i ett lokalt torg. Det innebär att allt för det dagliga livet ska finns i stadsdelen, som bostäder, butiker,
skolor, kyrkor, parker med mera. Delvis som reaktion
mot funktionalismens upplösta kvarter och otydliga
gårdsrum.

Kvalitéer
Det karaktäristiska öppna bebyggelsemönstret,
med fritt liggande byggnader. Med den ljusa, gröna
prägeln och det öppna sambandet mellan gaturum,
bostadsgårdar och parkmiljö.

•

Bebyggelsens tidtypiska enkelthet och detaljer som
fönster, entréer, balkonger och räcken.

•

Verksamheter i bottenvåningarna bör stimuleras
eftersom de är betydelsefulla för bostadskvarterens
och gaturummens liv och rörelse.

M Ö L N D A L

helt öppna eller halvt öppna strukturer, och täckningsgraden brukar ligga mellan 8-25%

Småhusbebyggelse

•

F Ö R

Karaktär
Till skillnad från den funktionalistiska stilen blev formspråket nu mjukare, exempelvis genom färgsättning eller
indragna partier för skuggverkan. Fasaderna var ofta i
ljus puts eller i mörkare tegel. Men det förekom även
blandning av fasadmaterial, som puts, tegel eller trä. Nya
material introducerades som eternitplattor och glasbetong i entrédetaljer. Taken var flacka sadeltak, ofta klätt
i rött tegel eller svartmålad plåt, med något utstickande
takfot.

Utveckling
Ny bebyggelse bör ske restriktivt i linje med områdets
karaktär och skala. Förtätning bör ske med hänsyn till
befintlig bebyggelse, så att inte boendekvalitéerna och
stadsplaneintentionerna om öppenhet, ljus och grönska
försämras. Ny bebyggelse bör inte läggas mot park,
grönyta eller utsikt så den stänger utblick för andra hus i
omgivningen.

Flerbostadshus

Ny bebyggelse och kompletteringar bör gestaltas med
en sammanhållning i materialkaraktär och taklandskap.
Enkelheten i formspråket och de tidstypiska detaljerna
är viktiga element att bevara. Större kompletteringar i
stadsbildsmässigt känsliga lägen undviks.

Denna bebyggelse runt centrumbildningar består av
flerbostadshus där byggnadskropparna är placerade så att
olika form av gårdsrum bildas kring gårdar och öppna
grönområden. Antingen i form av lamellhus som är
placerade runt gården eller som öppna kvartersformer.
Byggnaderna är placerade i naturlandskapet med god terränganpassning. Områdena har breda gator med ett grönt
intryck av förgårdsmark mot gata och gatuparkering med
trädplantering. Trafikseparering enligt SCAFT-princip
med lokalgator och matargator till bostadsområdena,
samt skilda gång och cykelstråk och en bilfri innergård.

Det öppna bebyggelsemönstret gör att ingen tydlighet
mellan privata och offentliga rum skapas. Rumsligheten
blir även flytande och torgbildningar saknas. Förtätning
kan därför ske för att skapa definierade gårdsrum och
offentliga platser genom ny bebyggelse, om stadsmässighet eller verksamhetsunderlag önskas.
Exempel i Mölndal

Flerbostadshusen har få detaljer, med några undantag
till sexkantiga fönster eller burspråk. Balkonger hängdes
utanpå eller var indragna, klädda i korrugerad plåt. Vanligast var ospröjsade tvåluftsfönster, med centrerad eller
asymmetrisk mittpost. Entréerna var ofta markerade, för
att uppfattas som välkomnande.

Krokslätts parkgata. Längs den övre delen av Krokslätts
parkgata ligger det parallellställda lamellhus i typisk
funktionalistisk stil med grönska mellan byggnaderna.
De innehåller bostäder med några mindre verksamheter
på kortsidorna mot gatan.

Småhusbebyggelse

Bebyggelsestrukturen i siffror

Utanför flerbostadshusen placerades ibland småhusområden. Oftast i form av radhus eller kedjehus, men även

Flerbostadshus. Den funktionalistiska lamellhusplanen är
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mindre andel villor som förtätning i befintliga områden.
Gaturummen skulle vara småstadsmässiga och bebyggelsen placeras nära gatan. Med större sammanhängande
gemensamma grönytor inne i kvarteren. Huskropparna
kan ha nya experimentella former i flera volymer, som en
följd av 50-talets designglädje.
Det öppna planmönstret och karaktären av fritt liggande byggnader i naturlandskap är viktigt.

•

Byggnadernas placering kring gårdar och öppna
grönytor ger områdets karaktäristiska struktur och
upplevelse av grönska.

•

Gaturummets utformning och naturprägel med öppen, grön förgårdsmark mot gata samt grönytornas
utformning, vegetation och markmaterial.

•

Självständigheten i området och utbudet av service
är en kvalité och karaktärskapande del.

•

Tidstypiska materialval, fasadutryck och ett helhetsintryck, samt detaljer som fönster, entréer, balkonger
och räcken.

M Ö L N D A L

som en del av det stora bostadsprojektet kallat Miljonprogrammet (mellan 1965-1975). Rationella system
och byggnadsstandarder utvecklades vilket resulterade i
många enhetliga bostadsområden.
Precis som tidigare funktionalistiska ideal så eftersträvar
planeringen ljus, luft och grönska, med bebyggelse kring
stora gemensamma grönytor. Men dessa områden skiljer
sig från tidigare funktionalistiska planmönster genom sin
storskalighet och trafikseparering.

Kvalitéer
•

F Ö R

Karaktär
Det rationella byggandet är vad som utmärker rationalismen. De nya byggnadsteknikerna fick prägla utformingen av husen och även dess placering.
Flerbostadshus
Storskalig, likartad, högre bebyggelse ofta i 3-5 våningar, men ibland upp till 10 våningar. Det användes
prefabricerade betongelement med fasadskivor av olika
ytskikt. Proportioner och mått på elementen styrdes av
måtten på rummet innanför och vise versa. Tegel, plåt
och betongelement med ballast (småsten) som ytskikt
var fasadmaterial som användes och ofta blandades de
i samma fasad. Fönsterband och indragna balkonger av
plåt var vanliga detaljer.

Utveckling
Förtätning bör ske med hänsyn till bebyggelsens uttryck
och placering. Komplettering kan ske med enstaka hus
inordnade i planmönster och stadsbild och utan påtagliga
intrång i omgivande grönstråk. Med terränganpassning
och sammanhållen materialkaraktär och taklandskap.

Det var renodlade bostadshus med kommersiell service
och kommunala funktioner i områdets inre bilfria del,
vilket var mer rationellt och ekonomiskt än småbutiker
i bostadsområdena. Områdena byggdes ofta på tidigare åkermark i stadens utkant för enkel exploatering.
Det är vanligt med stora parkeringsytor som entrémotiv till bebyggelsen. Samt med trafikseparering enligt
SCAFT-principen, med lokalgator och matargator till
bostadsområdena samt skilda gång och cykelstråk

Husen kan förändras under förutsättning att de behåller
en tidstypisk prägel på såväl helhetsmiljö som detaljer
och material. Inglasning av balkonger, takkupor i flacka
takfall och andra påbyggnader som förändrar stadsbilden bör undvikas. Bevara den gröna gatubilden. Undvik
därför staket mot trottoarer och gångvägar samt nya
hårdgjorda ytor för parkering på naturmarken.

Enfamiljshus
En tredjedel av bebyggelsen som uppfördes under
Miljonprogrammet i Sverige var småhus, i form av
villor, radhus, parhus och kedjehus. Trafiken hanteras i
dessa områden i breda matargator med säckgator in till
bostadsområdena. Tegel och mexitegel var det dominerande fasadmaterialet, även här blandades de ofta med
träpanel i mörka kulörer. Fönsterband, ospröjsade fönster
och sadeltak var vanliga detaljer.

Lokalt butikstorg i området är en grundläggande del för
karaktären och viktig att bevara.
Exempel i Mölndal
Bosgården. En liten grannskapsenhet med centrumbildning hittar vi vid Bosgråden och Jungfruplatsen.
Bebyggelsestrukturen i siffror

Kvalitéer

Täckningsgrad 15-25% (alt. 15-35%)

•

Gårdsrummen, grönytor och gaturummens utformning är viktiga för karaktären. Genom sin öppenhet,
storlek och trafikseparering är gårdarna bra miljöer
för rekreation och lek för barn.

Ideal

•

Tidstypisk fasadgestaltning, detaljer och material.

Industriernas tillväxt och urbaniseringen efter andra
världskriget ledde till en väldig bostadsbrist. Därför
behövdes nya bostäder uppföras snabbt och billigt. Stora
områden planerades och byggdes snabbt och rationellt

Utveckling

Rationalism och Miljonprogram
Planeringsepok: 1960-1970-tal.

Komplettering kan ibland tillåtas på redan exploaterad
mark som inte har så hög exploatering. En samverkan
med omgivningen i fråga om skala och volym bör ef-
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tersträvas. Olika karaktärer kan däremot erhållas genom
varierad täthet, gestaltning och funktionsblandning.

F Ö R

M Ö L N D A L

löpte smala vägar för gång- och cykeltrafik. De offentliga
ytorna (så som gångbanor, lekplatser, parkeringsplatser etc.) förlades på gemensamt ägd tomtmark mellan
bebyggelsen, som en privat innergård.

Nya balkonger och terrasser mot gata bör därför undvikas för att bevara de karaktäristiska gaturummen. Inom
vissa kvarter finns en tidtypisk prägel på fönster, entréer
och andra detaljer värda att behålla.

1½-plansvillor utan källare är det vanligaste våningsantalet i dessa områden. Många småhus byggdes i trä med
träpanel i varierande färgsättning eller hårdbränt tegel
som fasadmaterial. Det var även vanligt att blanda dessa
två material; tegel och träpanel. Detaljer var oftast också
i trä. Mörka kulörer av brunt, rött och grönt var vanligt
och taken hade betongpannor i svart eller brunt. Med
brant takfall och kraftigt taksprång. Radhuslängorna
färgsattes i samma kulör, medan de fristående småhusen
kunde variera i olika starka färger.

Stora parkeringsytor ligger ofta som entrémotiv till de
rationalistiska områdena. På dessa platser kan ofta förtätning ske. Detta leder till högre exploatering och även till
en mer attraktiv miljö som entré till området.
Exempel i Mölndal
Bifrost. Typiskt Miljonprogramsområde med tydlig
trafikseparering och parkering vid infarten till området.
Husen är storskaliga bostadsområden med stor gård och
kommersiella och kommunala funktioner separat i
områdets inre del.

Kvalitéer
•

Det karaktäristiska uttrycket och sammanhållna
helhet, genom fasadmaterial, byggnadsform och
omsorgsfulla detaljer.

•

Områdets gemensamma trädgårdsmiljö och inre
gång- och cykelstigar är ett viktigt element för bebyggelsens karaktär.

Utveckling
Förtätning inom dessa områden görs med hänsyn till
bebyggelsens uttryck och skala. I sammanhållna grupper
av radhus och kedjehus tas särskild hänsyn till helhetsverkan vid förändring. Komplettering och förändring
bör göras som ett led i en samlad omvandling eller där
effekten för husgruppens helhet är positiv.
Exempel i Mölndal
Kyrkängen i Lindome
Bosgården. Ett tidigt exempel av en tätt och lågt-struktur
är det homogena radhusområdet vid Bosgårdsskolan.
Enhetligt radhusebebyggelse i hårdbränt tegel och
trädetaljer. Förgårdsmark mot gata och en gemensam
privat trädgård innanför radhuskropparna. OBS! 50tal

Andra exempel med flerbostadshus är Kållereds centrum/Våmmedal och Hallen för småhusen.
Bebyggelsestrukturen i siffror
Exploateringsgrad 0,6-1,2
Täckningsgrad 15-25%
Tätt och lågt/täta radhusområden
Planeringsepok: 1950-1980-tal.
Ideal
Det fanns en stor efterfrågan och brist på småhus. Hela
småhusområden växte fram i utkanten av den centrala
staden. De fick en tät och låg karaktär. Lågbyggda hus
och trånga gator, på små tomter med grupperade hus i
gator eller gränder.
Karaktär
Bebyggelsen är antingen sammanbyggd eller med mycket små avstånd mellan, 2-4 m. Områdena är ofta trafikseparerade med gemensam parkeringsplats. Mellan husen
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Bebyggelsestrukturen i siffror

F Ö R

M Ö L N D A L

karaktär. Attraktiva närmiljöer som grönska och vatten
samt utsikten till dessa är viktigt bör inte byggas bort
eller skymmas.

Bebyggelsen är låg (1-2 våningar) och med en täckningsgrad på mellan 15-25% och exploateringstal på
0,15–0,40.

Exempel i Mölndal
Projekt Stiernhielm. I korsningen mellan Bifrostgatan
och Toltorpsgatan ligger ett bostadsområde från 2014.
Det är öppna kvarter och punkthus i kvartersformen i
nymodernistiskt stil. Husen är gestaltade som olika
volymen med balkonger mot de öppna gårdarna.
Fasaderna är klädda med vitmålad betong eller mörk
tegel och detaljer i oljat trä.

Nymodernism
Planeringsepok: 1990 och framåt.
Ideal
Nymodernismen kom som en motreaktion på postmodernismen och började istället gå tillbaka till de modernistiska idealen. Utsikter ut till omkringliggande miljöer
och ljusinsläpp blir viktigare. Nymodernistisk arkitektur
innefattar ofta mycket glas, stora fönsterpartier och
öppenhet.
Karaktär
Under 1990-talet började stadsplanen öppnas upp från
den slutna kvartersformen, och kvarten fick nya öppnare
former. Det byggs för utsikter, som vatten och natur,
vilket nu är lika viktigt som gaturummets utformning.
Skulptural arkitektur och design som präglades av enkla
raka linjer, kombination av kubformade volymer, platta
tak, obefintlig sockel och asymmetrisk fönstersättning.
Karaktäristiska drag för nymodernismen var okonventionell fönstersättning, färgsättning och uppbrutna volymer
med modernismen som inspirationskälla. Ofta fasader
i puts och i vitt eller svart med oljad träpanel eller svart
stående träpanel.

Bebyggelsestrukturen i siffror
Öppna kvarter med ett exploateringstal på ungefär
1,0–2,0.

Flerbostadshus
Flerbostadshusen är av stadsmässig karaktär. Husen är
vanligtvis 5-8 våningar, med enstaka högre byggnader
för arkitektonisk effekt. Öppnare form av kvartersstruktur med väl planerade gårdsrum och närmiljöer. Trafiken
är integrerad i gatunätet, med parkering i garage eller
som markparkering.

Funktionsintegrerade kvartersstad
Planeringsepok: 2010 och framåt.
Ideal
Genom den täta staden vill man istället minska bilberoende, skapa mötesplatser och kontakt med människor.
Tätheten bidrar till social integration, verksamhetsunderlag och underlättar miljövänliga transporter. Planeringen präglas av hållbar utveckling; social, ekonomisk
och ekologisk. Effektivt planrede ytor, stor tillgång till
kollektivtrafik, gång- och cykelvänliga miljöer, gröna
inslag, miljövänliga material som trä.

Småhusbebyggelse
Gatunätet kan ha olika utformning, till exempel rundkörning eller säckgator. Vanligast med egen parkering på
tomt.
Kvalitéer
•

Byggnadernas volym och enkelhet, likaså tidstypiska detaljer som fönster, balkonger, räcken, entréer
och takutformning.

•

Bostadsgårdarnas öppenhet och förhållande till gata.

•

Bebyggelsens terränganpassning och relation till
omkringliggande miljö är ett karaktäristiskt drag.

Karaktär
Blandstaden eftersträvar en tät bebyggelse med en
blandning av bostäder, verksamheter, kontor och andra
funktioner. Högre bebyggelse i kvartersform skapar
stadsgator med aktiva bottenvåningar. Kvarteren är korta
med hög gatukorsningstäthet, vilket ger en genomströmning av människor samt ett ökat underlag för verksamheter. Med intentioner att skapa en levande och trygg stad.
Trafiken är integrerad och koncentrerad vid stadsgator,
med separerade gångstråk inom kvarteren.

Utveckling
Förtätning och komplettering bör ske med hänsyn, så att
stadsplaneintentionerna, kvalitéer och boendemiljöer inte
försämras samt bebyggelsen behåller en sammanhållen
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Kvalitéer
•

F Ö R

M Ö L N D A L

utvecklas med utgångspunkt från sitt huvudsakliga
innehåll, särart och koppling till omgivning eller
närmiljö.

Det finns ett underlag för en bred variation för
service och handel, samt höga förutsättningar för en
stadsmässighet.

Exempel i Mölndal

Utveckling

Riskulla

Fördelaktigt att behålla gamla byggnader, vilket tillför en
bred variation av funktioner.

Åbro

Exempel i Mölndal
Mölndals innerstad. Mölndal nya innerstad (som nu håller på att byggas) är planerad som en funktionsintegrerad
stad, med en stadsgata kantad av butiker i bottenplan och
bostäder ovanpå.
Bebyggelsestrukturen i siffror
Expolateringsgraden är hög, kvarteren är slutna och
bebyggelsen relativt hög.
Institutionsbebyggelse
Institutionsområden präglades oftast av friliggande byggnader i grönska. Sjuk- och vårdinstitutioner planerades
efter olika vårdideologier och idéer om behov av solljus
och grönska samt skyddszoner. Byggnaderna är ofta
placerade med närhet till grönska vilket ger området
karaktär av hus i parklandskap.
Kvalitéer
•

Beakta de grundläggande karaktärsdragen med
placering av fria byggnader runt gröna områden
eller i park och de ursprungliga parkanläggningarnas
speciella värde.

•

Komplettering ska i första hand ske på redan
tidigare utnyttjad mark. Ett medvetet samspel ska
eftersträvas mellan nya och äldre byggnader i skala,
material och detaljering.

Exempel i Mölndal
Migrationsverket i Kållered, Mölndals Sjukhus
Industriområde
Med bilens utveckling kom arbetsplatser att lokaliseras
utmed större trafikleder och allt mer skiljas från bostädernas lokalisering. Bilsamhällets arbetsområden började
byggas ut på 1950-talet. Sedan dess pågår en ständig
förändring av strukturen inom verksamhetsområdena.
Traditionella industri- transport- och lagerområden söker
stora ytor som är lättillgängliga för transporter med bil
och lastbil och lokaliserar sig därför gärna i stadens ytterområden. De mer centralt belägna områdena tenderar att
utvecklas mot kontor och andra verksamheter med högre
personaltäthet och effektivare markutnyttjande. Dessa
verksamheter söker även lägen med god kollektivtrafik.
Kvalitéer
•

Industri- och verksamhetsområden ges möjlighet att
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