Hållbarhetsbedömning

Ny ÖP
Bostäder
Övervägande del av bostadsutvecklingen ska ske inom tätorterna i
stationssamhällena Mölndal, Kållered och Lindome
En variation av bostäderna ska eftersträvas i alla områden
I Hällesåkers centrala delar kan en utveckling ske.
Funktion för en levande landsbygd premieras
Vid förtätningar inom tätort ska anpassning ske till befintliga strukturer
och bebyggelse. Gröna stråk är viktiga och ska beaktas.
Bästa möjliga ljud- och luftmiljö bör eftersträvas
Näringsliv
Näringslivets mål för utveckling ska finnas med vid planering av nya
områden
Mölndals potential på kontorsmarknaden ska stärkas
Verksamhetsområden i centrala lägen i tätorterna omvandlas till
blandstad
Centrumfunktionerna stärks i alla tätorterna
Företagande för en levande landsbygd uppmuntras
Besöksnäring
Bevara, levandegör och utveckla natur- och kulturmiljöer
Utveckla och förbättra tillgängligheten till viktiga och attraktiva platser
vid planering runt om i kommunen
Utveckla inbjudande mötesplatser i hela kommunen i samverkan med
näringslivet
Utveckla möjligheterna för besökare att övernatta i kommunen
Offentlig service
Erforderlig offentlig service ska säkerställas
Tillgängligheten till service i närområdet bör beaktas vid förtätning.
Arkitektur och gestaltning
Staden ska växa hållbart och med kvalitet.
Mölndal ska bygga vidare på och stärka platsernas kvaliteter.
Nya gatunät knyts ihop med befintliga strukturer
Avstånd till grönområde bör som mest vara 300 meter.
Omvandla vägar/barriärer till stadsgator.
Det offentliga rummets arkitektur ska studeras utifrån sociala
hållbarhetsfrågor.
Använd nya gröna urbana koncept
Idrott, kultur och fritid
Främja och planera för fler idrotts- och kulturanläggningar runt om i hela
kommunen
Arbeta med samverkan mellan kommuner, och inom regionen, kring
behovet av idrott-, kultur-, och fritidsanläggningar
Tidig reservation av yta för stora anläggningar
Ta fram en kultur- och fritidsplan
Socialt samanhållen stad
I planeringen ska inkludernade, tillgängliga och trygga platser, för olika
grupper i samhället, alltid eftersträvas
Mölndalsbor ska ha möjlighet att bidra med kunskap i frågor som rör
deras vardag.
Sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser skall, men
hänsyn till planens omfattning, tas fram tidigt i planeringen
Trafik
Mölndal prioriterar gång-, cykel-, och kollektivtrafikvid förtätning i
stadskärnan och i stationssamhällena samt förbättrar förutsättningarna
för gång- och cykeltrafik i kommunen
I all planering inom stationsområdet i Mölndal ska en station på
Götalandsbanan beaktas
Mölndal fokuserar på hållbar trafikplanering.
Mölndal planerar för att minska störningar från trafiklederna
Klimat
Samordna arbetet kring klimatfrågorna i staden, mellan berörda
förvaltningar
Klimatfrågorna, och ytor för klimatanpassning, ska hanteras tidigt i
planprocessen
Byggandet i kommunen ska sträva efter långsiktighet, smarta
energilösningar och miljöanpassade materialval
Energifrågor ska ses i ett helhetsperspektiv i planeringen, där olika
system kan samordnas för synergiefekter
Att återvinna i kommunen skall vara enkelt och tillgängligt
Arbeta vidare med nationella, regionala, och Mölndals egna, miljömål.
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster beaktas i planeringen.
Tillförande av ekosystemtjänster bör övervägas i befintliga miljöer.
Stadens grönska
Vid förtätning i tätorterna ska stadens övergripande grön- och
blåstruktur vara sammanhängande
Viktiga ekosystemtjänster pekas ut tidigt i planeringen och tas tillvara.
Grönytefaktor ska finnas med som en planeringsförutsättning tidigt i
planeringen och som en förutsättning vid markanvisningar.

Grön färg = planeringsprincipen gynnar målen.
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Vit färg = innebär att principen inte bedömts ha någon påverkan alls på det aktuella målet.
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