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Enligt Mölndals miljömål, antagna av fullmäktige i april 2014, ska de lokala miljömålen följas upp 

vart tredje år, vid utgången av 2016, 2019 och 2022. Utöver dessa fördjupade uppföljningar sker 

uppföljning och bedömning av miljömålen i samband med stadens halvårs- och helårsredovisning.  

Denna rapport är framtagen under hösten 2016-mars 2017 och beskriver nuläget utifrån de nyckeltal 

och bedömningar som finns tillgängliga vid utgången av 2016.  

Bedömningarna i rapporten följer det nationella miljömålssystemet. För bedömning av måluppfyllelse 

anges någon av de tre nedanstående symbolerna: 

 
Det lokala miljömålet är uppnått eller kommer att kunna nås med stor säkerhet 

 
Det lokala miljömålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås 

 

Det lokala miljömålet nås inte och kommer inte att kunna nås med befintliga insatser 

eller beslut 

 

För bedömning av utvecklingen för det lokala miljömålet används någon av nedanstående symboler:  

 

Utvecklingen för det lokala miljömålet är positiv. Insatser sker som bedöms gynna målet 

och/eller det går att se en positiv utveckling i miljötillståndet. 

 
Utvecklingen för det lokala miljömålet är svagt positiv.  

 

Det går inte att se någon tydlig riktning i för miljömålet. Inga insatser av betydelse har 

skett och/eller det går inte att se någon tydlig utveckling för miljötillståndet. Alternativt 

tar positiva och negativa utvecklingar ut varandra.  

 

Utvecklingen för det lokala miljömålet är negativ. Skeenden i samhället motverkar 

miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en negativ utveckling i miljötillståndet. 

 

Frågor om Mölndals miljömål och denna uppföljning kan ställas till miljösamordnaren på 

stadsledningsförvaltningen.  
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Miljömål: Till år 2022 ska… Bedömning Trend 

1. växthusgasutsläppen i Mölndal uppgå till högst 2,9 ton CO2- 
ekvivalenter/invånare och år 

 

 

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

  

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

  

4. förekomsten av farliga ämnen i barns vardag minimeras 
  

 

5. samtliga idag kända potentiellt förorenade områden av 
riskklass 1 (mycket stor risk) och riskklass 2 (stor risk) vara 
riskbedömda och vid behov åtgärdade 

  

6. nettotillskottet av övergödande ämnen inom kommunens 
gränser till Mölndalsån högst uppgå till 2,7 ton fosfor och 33 
ton kväve, och till Lindomeån högst uppgå till 1,6 ton fosfor 
och 31 ton kväve 

  

7. ytterligare 300 fastigheter vara anslutna till kommunalt VA 
 

  

8. samarbetet mellan olika aktörer inom vattenområdet stärkas 
för att förbättra arbetet med att uppnå god kemisk och god 
ekologisk status i sjöar och vattendrag 

  

9. samtliga idag kända större grundvattenförekomster vara 
bedömda och vid behov skyddade 

  

10. insatser ha genomförts för att höja medvetenheten kring 
dricksvattenkvalitet hos samtliga fastighetsägare med 
enskilda brunnar 

  

11. våtmarker ha nyskapats, återskapats eller restaurerats som 
reningsmetod, flödesutjämnare eller som naturvårdsinsats 

  

12. nya biotopskyddsområden ha bildats 
 

  

13. andelen död ved och ädellövträd i produktionsskogen ha ökat 
 

  

14. 180 ha eller 25 % av jordbruksmarken i Mölndal brukas 
ekologiskt 

  

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

  

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

  

17. De bostäder som omfattas av stadens bulleråtgärdsprogram 
ha åtgärdats 

  

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

 

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

  

20. Samarbetet mellan olika aktörer inom naturvårdsområdet 
stärkas 
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Begränsad klimatpåverkan 

Till 2022 ska växthusgasutsläppen i Mölndal uppgå till högst 2,9 ton CO2- 

ekvivalenter/invånare och år. 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Utöver det lokala miljömålet om växthusgasutsläpp, följer denna rubrik även upp målsättningarna i 

Energi- och klimatplanen: 

Till år 2022 ska fördelningen av bränsle vid Riskulla kraftvärmeverk vara minst 80 

procent förnybart och maximalt två procent olja av total tillförd energi 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

Till år 2022 ska produktionen av förnybar elenergi inom kommunen öka 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

Till år 2022 ska i princip all olja för uppvärmning vara utbytt 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

Till år 2022 ska ytterligare 400 000 m2 av det uppvärmda byggnadsbeståndet vara 

anslutna till fjärrvärmenätet jämfört med 2012 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

Till år 2022 ska körsträckan med personbil vara maximalt 550 mil/invånare & år 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

Till år 2022 ska genomsnittsutsläppen av koldioxid från personbilar vara max 90 g/km 

– detta delmål har inte kunnat följas upp! 

 



5 

 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2010 2011 2012 2013 2014

to
n

 k
o

ld
io

xi
d

ek
vi

va
le

n
te

r 

Växthusgasutsläpp från olika sektorer 2010-2014 

Avfall och avlopp

Jordbruk

Produktanvändning

Arbetsmaskiner Tot

Transporter

Industriprocesser

Energiförsörjning

Indikatorer Tidigare värde Tidigare värde Senaste värde 

Växthusgasutsläpp per invånare 4,55 (2012) 4,29 (2013) 3,67 ton (2014) 

Andel förnybara bränslen i 

Riskulla kraftvärmeverk 
  92 % (2016) 

Fjärrvärmeansluten uppvärmd 

fastighetsyta 
2 831 900 m

2
 (2012)  3 049 795 m

2
 (2016) 

Energinyckeltal stadens 

byggnader 
168 kWh/m

2
 (2014) 170kWh/m

2
 (2015) 173 kWh/m

2
 (2016) 

Körsträcka/invånare 603 (2015) 610 (2015) 617 mil (2015) 

Olja för uppvärmning 1800 m
3
 (2013) 1500 m

3
 (2014) 1300 m

3
 (2015) 

Installerade solcellsanläggningar i 

Mölndal Energis nät 
  32 (2016) 

Körsträcka stadens bilar 266 000 mil (2014) 274 700 mil (2015) 304 130 mil (2016) 

 

Analys 

Enligt den officiella nationella databasen för 

luftföroreningar, som presenteras av RUS, 

Regional samverkan för miljömålsuppföljning, 

uppgick utsläppen inom Mölndals stads 

gränser till 231 200 ton år 2014. Antalet 

invånare 2014-12-31 var 62 927, vilket ger 

3,67 ton per invånare. Utsläppen är högre än 

vad som tidigare redovisats, främst beroende 

på ett förfinat sätt att redovisa trafikens 

utsläpp. För Mölndals del innebär det att vi 

inte längre kan göra rättvisande jämförelser 

med utsläppsdata, före 2010, där trafikens 

utsläpp ingår.  

76 % av de totala växthusgasutsläppen i 

Mölndal härrör från trafiken. Det utvecklade 

sättet att beräkna utsläppen utgår från 

trafikmängder både på statliga och på 
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Växthusgasutsläpp per 
invånare 

kommunala vägar. Av trafikens utsläpp är det 

71 % som kommer från personbilar, 10 % från 

lätta lastbilar, 15 % från tunga lastbilar och 4 

% från bussar. Trafikens utsläpp minskar 

långsamt i Mölndal. För att nå målnivån 2,9 

ton/invånare behöver omställningen i 

transportsektorn gå snabbare. Samtidigt ser vi 

att bilar registrerade i Mölndal kör allt längre 

sträckor.  

Målnivån för 2022 sattes i förhållande till 

tillgängliga utsläppsdata från 1990 och 2000-

2010. 2,9 ton per invånare innebär totala 

utsläpp på 203 000 ton totalt under 

förutsättning att indikatorn till Vision Mölndal 

2022, 70 000 Mölndalsbor, uppnås. Det nya 

och förfinade sättet att beräkna 

transportsektorns utsläpp innebär att målet nu 

är längre bort än vid tidigare uppföljningar. 

För att målet ska nås behöver trafikens utsläpp 

minska med ca 13-15 % samtidigt som 

befolkningen ökar till 70 000 invånare. Med 

tanke på Sveriges målsättning att ställa om 

hela transportsektorn till fossiloberoende 

senast 2030 är det dock inte otänkbart.  

Utsläppen från energisektorn har minskat rejält 

sedan 1990. 2014 var utsläppen från 

energisektorn särskilt låga, beroende på en 

mild vinter. Den stora omställningen inom 

sektorn i ett lite längre perspektiv är Riskullas 

biobränsleeldade kraftvärmeverk som var i 

produktion 2009, och som ersatte det 

oljeeldade värmeverket. En stor punktkälla 

som upphört är Papyrus pappersindustri. Även 

den privata uppvärmningen har ställt om och 

utsläppen har minskat i takt med att oljepannor 

och direktverkande el har bytts ut mot 

biobränsle och mer energieffektiva lösningar. 

På Riskulla fortsätter omställningen då 

Mölndal Energi fasar ut den sista torven och 

siktar mot en helt fossilfri produktion.  
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Sedan 2012 har ytterligare 218 000 m2 

fastighetsyta anslutits till fjärrvärmenätet från 

Mölndal Energi. Att använda fjärrvärme som 

uppvärmningskälla i Mölndal gör en stor 

klimatnytta. Fjärrvärmen kommer från 

Mölndal Energis kraftvärmeverk som är en 

mycket resurseffektiv energifabrik då el och 

fjärrvärme produceras samtidigt.  Genom 

samproduktionen tar man tillvara på så gott 

som all energi som finns i bränslet.  

Bränslena som används är rester från 

skogsbruk och returträ. Det gör att elen och 

fjärrvärmen från Mölndal Energi till största 

delen är återvunnen och förnybar med låg 

miljöpåverkan. Den nordeuropeiska 

elmarknaden är sammankopplad över 

landsgränserna. Det gör att Mölndal Energis 

verksamhet ger effekt även utanför Sverige.  Ju 

mer förnybar el som produceras i Mölndal 

desto mindre fossil el behöver produceras i 

andra länder. Fjärrvärmen kan också ersätta 

uppvärmningsalternativ med större miljö- och 

klimatpåverkan. Enligt Mölndal Energis 

klimatbokslut 2015 bidrog verksamheten  med 

en koldioxidbesparing på 152 000 ton genom 

att ersätta el och värme som har sämre 

klimategenskaper. Under förutsättning att det 

finns en fortsatt efterfrågan på fjärrvärme har 

Riskulla kraftvärmeverk en stor kapacitet för 

att fortsätta göra klimatnytta i många år 

framöver.  

Mölndals stad har under ett stort antal år 

målmedvetet arbetat med att ersätta oljepannor 

i stadens skolor, förskolor och andra 

byggnader med mer miljövänliga 

uppvärmningskällor. Sedan år 2003 har staden 

bytt ut oljepannor i närmare 40 olika 

byggnader. Under hösten 2016 ersattes den 

sista oljepannan och därmed är uppvärmningen 

av stadens byggnader numera fossilfri. 

Byggnaderna värms nu i stället med 

fjärrvärme, värmepumpar drivna med förnybar 

el samt i några fall med träpellets. På detta sätt 

har kommunen även möjliggjort att fler 

bostäder har kunnat få tillgång till fjärrvärme.  

Den årliga oljeanvändningen har under 

perioden minskat från hela 430 m³ 

(kubikmeter), motsvarande 200 villors 

årsförbrukning, till noll. Lite förenklat kan man 

säga att detta motsvarar en minskning av de 

årliga koldioxidutsläppen med ungefär 1 100 

ton. 
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Frisk luft 

Till år 2022 ska halten kvävedioxid vid bostäder, skolor och förskolor i Mölndal 

inte överskrida 60 μg/m3 luft fler än 175 timmar per år eller 20 μg/m3 luft som 

årsmedelvärde 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Till år 2022 ska halten (PM10) vid bostäder, skolor och förskolor i Mölndal inte 

överskrida 15 μg/m3 luft som årsmedelvärde eller 30 μg/m3 luft som 

dygnsmedelvärde 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Analys 

Under hösten 2016 gjorde miljöförvaltningen i 

Göteborg beräkningar av kvävedioxidhalterna i 

Mölndal som ett led i arbetet för att ta fram ett 

åtgärdsprogram för att klara miljökvalitets-

normerna för kvävedioxid.  De beräknade 

värdena skiljer sig åt från de värden som 

uppmätts längs de två sträckor där vi sedan 

lång tid tillbaka har kontinuerliga mätningar. 

Vid utvärderingen av miljömålet har de 

uppmätta värdena använts, eftersom de bedöms 

vara mer tillförlitliga.  

Gällande förskolor och skolor är det troligt att 

miljömålsgränsen för årsmedelvärde klaras. 

Däremot är det troligt att det finns ett fåtal 

bostäder i Mölndals innerstad där 

årsmedelvärdena är högre än miljömålet på 20 

mikrogram. När det gäller timmedelvärdet 

visar de uppmätta värdena att vid några 

bostäder i Mölndals innerstad överstigs det 

lokala miljömålet. Det är även osäkert om 

miljömålet för timmedelvärde nås vid 

Kvarnbyskolan.  

 

För partiklar bygger bedömningen på 

spridningsberäkningar som genomfördes på 

uppdrag av Göteborgsregionens luftvårds-

program 2012. Generellt kan vi säga att det är 

svårt att klara partikelmålen. Partikelhalterna 

är högst i närheten av tätt trafikerade vägar. I 

gaturummen strax söder om Mölndals bro och 

på Göteborgsvägen mellan Tempelgatan och 

Knarrhögsgatan var de beräknade värdena 

högre än miljömålet. Vid Kvarnbyskolan 

visade beräkningarna också årsmedelsvärden 

över miljömålet. Detta var också fallet vid 

Sahlins terrass samt vid Bifrostleden ner mot 

Lackarebäcksrondellen.  

Det kommer att göras nya beräkningar 

gällande partikelhalter på ett antal gaturum 

under 2017. Fortsättningsvis ska dessa 

beräkningar göras vart tredje år. 

Förtätningen i Mölndals centrala delar kan 

försvåra möjligheten att nå våra lokala 

miljömål eftersom förtätningen sker i områden 

där luftkvaliten i många fall är sämre än våra 

lokala miljömål. Samtidigt sker positiva 

förändringar, då åtgärder är på gång som kan 
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underlätta möjligheten att nå målen i 

framtiden. Det som bedöms komma att 

påverka luftkvaliten i en positiv riktning är att 

det just nu pågår ett arbete med att ta fram ett 

åtgärdsprogram för att minska kväve-

dioxidhalterna. Vissa av de åtgärder som kan 

komma att ingå i åtgärdsprogrammet kan också 

att ha positiv effekt på halten partiklar. 
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Giftfri miljö 

Till år 2022 ska förekomsten av farliga ämnen i barns vardag minimeras 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Indikatorer 
Tidigare värde 

2014 

Tidigare värde 

2015 

Senaste värde 

2016 

Uppföljning, Friska miljöer i förskolan:  

Total andel ja-svar i enkäten 
 

  

79 % 

Andel ekologiska livsmedel i staden 11,5 % 28,3 % 26,7 % 

 

Till år 2022 ska samtliga idag kända potentiellt förorenade områden av 

riskklass 1 (mycket stor risk) och riskklass 2 (stor risk) vara riskbedömda och 

vid behov åtgärdade. 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Analys 

För att minimera barns utsatthet för farliga 

ämnen verkar Mölndals stad framför allt inom 

de egna verksamheterna. Alla förskolor i 

Mölndal arbetar med Friska miljöer enligt en 

guide som togs fram 2015 och förskolechefer 

och miljöombud i förskolan har fått utbildning 

i Giftfri förskola. Arbetet med guiden har följts 

upp i en enkät. Generellt visar enkätsvaren att 

materialet har haft effekt. Man har framför allt 

kommit långt när det gäller att rensa ut 

plastleksaker och lekelektronik. Avfallsrutiner 

och kemiska produkter har man också kommit 

långt med. Det finns rutiner för hygien, 

städning och inköp av miljövänliga produkter 

som fungerar bra. Områden som kan utvecklas 

ytterligare är rensning bland skapande 

material, rutiner för rengöring av leksaker och 

hantering av mat och plast. Under 2015 byttes 

alla äldre sovmadrasser ut mot nya med mindre 

risk för skadliga ämnen, och ett centrum för 

giftfritt återbruk i skapande verksamhet 

startades.  

Inom måltid och lokalvård arbetas med 

kemikalie- och inköpslistor inom måltid och 

lokalvård och utbyte till parfymfria och 

miljömärkta produkter och material som är 

bättre ur miljö eller hälsoaspekt. 

Handledningen ”Kembanta köket” har 

lanserats till alla kök, med fokus på olika 

material i köksutrustning, tallrikar etc.  
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Andelen ekologiska livsmedel i staden har ökat 

sedan fokus först sattes i det dåvarande 

miljömålsprogrammet 2007. Ökningen har 

framför allt skett de senaste åren, i 

kombination med insatser mot minskat 

matsvinn och ökad andel vegetabilier i kosten. 

2016 var 26,5  % av alla livsmedel som 

inhandlades till Mölndals stads verksamheter 

ekologiska, en svag minskning jämfört med 

toppnoteringen 2015 på 28,3 %.  

2015 deltog Mölndals stad i 

projektet/förstudien Giftfria offentliga rum 

som leddes av Västra Götalandsregionen. 

Syftet med förstudien var i första hand att 

identifiera nuläge och faktorer som är av 

betydelse för att göra förbättringar inom de 

olika produktområdena vid om- och 

nybyggnationer, eventuellt inom ramen för ett 

samverkansprojekt. För Mölndals stads del har 

förstudien inneburit en nulägesanalys för 

giftfritt byggande och inredning av 

förskolemiljöer.  

I projektet gjorde en konsult en grundlig analys 

av en hemvist på den nyligen uppförda 

Barnsjövägens förskola i Lindome. Analysen 

visar att Barnsjövägens förskola är byggd och 

inredd med bra material ur ett hälso- och 

miljöperspektiv. följande slutsatser 

presenterades:  

 Det brister i kontinuitet vad gäller 

miljökontroll över byggprocesserna. 

På lokalförsörjningsavdelningen finns 

ingen funktion med ansvar att ställa 

och bevaka miljökrav i bygg-

processerna.  

 Det är varit svårt att få reda på exakt 

vilka byggvaror som använts och 

byggts in. 

 På Barnsjövägens förskola finns ett 

olämpligt val av matta 

 Vattenbaserade målarfärger innehåller 

slentrianmässigt miljö- och hälso-

farliga konserveringsmedel, trots att de 

flesta är miljömärkta enligt EU-

blomman.  

 Inköp av inventarier görs i första hand 

från upphandlat sortiment. Man utgår 

från att den centrala upphandlings-

funktionen har ställt krav på att det 

inte ska finnas olämpliga kemikalier i 

produkterna, och ställer sällan 

ytterligare krav. 

 Andra inventarier med tveksamma 

material är leksaker, vaxdukar, mm 

som är äldre eller skänkta.  

Efter förstudien har kunskapshöjande åtgärder 

gjorts på lokalförsörjningen inför ny- och 

ombyggnation av skolor och förskolor. 

Detta sammantaget ger ändå att det inte går att 

säga att farliga ämnen i barns vardag har 

minimerats. Staden fortsätter att arbeta internt i 

våra verksamheter med barn, men en stor del 

av barnens vardag utgörs av hemmen.  
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Förorenad mark 

I 2012-års lista över potentiellt förorenade 

områden (EBH-listan) i Mölndal fanns tre 

objekt med riskklass 1 och 29 objekt med 

riskklass 2. Av dessa är fyra åtgärdade eller 

omklassade enligt miljömålet 

2016 fanns i listan fem objekt med riskklass 1 

och 25 med riskklass 2. Tre objekt har 

tillkommit sedan 2012 års lista och några 

objekt har fått en högre riskklass vid en 

förnyad bedömning, framför allt kemtvättar. 

Flera av dessa objekt är under utredning 

och/eller åtgärd. Totalt har därmed nio objekt 

av riskklass ett eller två bedömts och åtgärdats 

sedan 2012.  

Flera av de objekt som berörs av miljömålet 

kommer inte vara aktuella för exploatering 

utan miljöförvaltningen behöver driva 

processen vilken i många fall är komplicerad 

med ansvarsutredningar och i vissa fall 

ansökningar om statliga medel för att i ett 

första steg kunna genomföra undersökningar. 

För att uppnå miljömålet till 2022 skulle det 

under närmaste åren behöver avsättas minst en 

heltidstjänst för att jobba med objekt med 

riskklass 1 och 2.  

Utöver områden med riskklass 1 och 2 har 

även flera objekt med branschklass 1 och 2 

åtgärdats. Det handlar t ex om bensinstationer. 

Även andra förorenade områden som av olika 

anledningar ej funnits med i EBH-listan har 

åtgärdats, t ex Stallbacken. Omvandlingen av 

Forsåkersområdet från industri till 

bostadsområde är ett stort objekt med 

undersökningar, anmälningar, etc som kommer 

att pågå många år framöver.  

Arbetet präglas också av oförutsedda 

händelser. Ett exempel är Stensjön, där 

deponigas påträffats i samband med 

efterbehandling och byggnation. Under våren 

2016 avstannade arbetena helt i avvaktan på 

ytterligare utredningar i och i närheten av det 

gamla deponiområdet. 

Ett annat exempel är Skäggered där det 

sommaren 2017 upptäcktes höga halter av 

lösningsmedel i dricksvattnet, till följd av en 

gammal kemtvätt som legat där. En stor insats 

gjordes för att åtgärda och för att informera de 

boende. 
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Ingen övergödning 

Till år 2022 ska nettotillskottet av övergödande ämnen inom kommunens 

gränser till Mölndalsån högst uppgå till 2,7 ton fosfor och 33 ton kväve, och till 

Lindomeån högst uppgå till 1,6 ton fosfor och 31 ton kväve 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Indikatorer 
Tidigare värde 

2009-2013 

Tidigare värde 

2010-2014 

Senaste värde 

2011-2015 

5-årsmedelvärden för 

Mölndalsån, kväve (ton) 
48,0 56,8  62,6 

5-årsmedelvärden för 

Mölndalsån, fosfor (ton) 
2,84 3,24 3,14 

5-årsmedelvärden för 

Lindomeån, kväve (ton) 
36,1 38,5 40,4 

5-årsmedelvärden för 

Lindomeån, fosfor (ton) 
1,78 1,69 1,7 

 

Till år 2022 ska ytterligare 300 fastigheter vara anslutna till kommunalt VA  

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Indikatorer 
Tidigare värde 

2014 

Tidigare värde 

2015 

Senaste värde 

2016 

Totalt antal nyanslutningar sedan 2014 14 106 130  

 

Analys 

Värdena ovan avser tillskottet av 

näringsämnen tillåarna inom Mölndals gränser. 

Transporten av kväve fortsätter att öka i både 

Mölndalsån och Lindomeån. Med ökad 

nederbörd kan transporten av kväve och fosfor 

påverkas negativt. Värdena på tillförda 

näringsämnen varierar därför med årsflödena. 

Därför används femårsmedelvärden används 

för att ge mer tillförlitliga siffror.  

I Lindomeån bedöms de mest betydelsefulla 

källorna i ett examensarbete från 2008 vara 

åkermark, enskilda avlopp samt golfbanor. Ett 

ökat antal djur i avrinningsområdet ökar 
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transporten av kväve och fosfor genom att 

trampa upp marken intill ån och på så sätt öka 

erosionen. Den stallgödsel som produceras 

behöver tas om hand och användas effektivare 

för att undvika läckage av kväve och fosfor.  

I Mölndalsån är det främst dagvatten och 

läckage från enskilda avlopp som bidrar till 

övergödningen. Även bräddningar från VA-

ledningar kan bidra till näringsläckage.  

Anslutning av nya fastigheter till kommunalt 

VA är viktiga åtgärder som på sikt kommer att 

ge resultat, likaså framtagandet av en 

dagvattenpolicy. Under 2016 har VA byggts ut 

längs Annebergsvägen. Det innebär att ca 30 

fastigheter har försetts med anslutningspunkt 

för vatten och avlopp. Totalt har ca 130 

fastigheter anslutits sedan 2014.  

Tidplanen för vatten och avlopp i 

omvandlingsområden håller på att ses över. 

Sammanfattningsvis kommer alla planerade 

anslutningar behöva skjutas 1-2 år framåt i 

tiden. Detta beror främst på att man inte 

lyckats hålla den prognosticerade 

utbyggnadstakten, att det blivit förseningar i 

detaljplaner och att staden vill prioritera upp 

Kjellbergsvägen (Skäggered) för att kunna 

erbjuda dricksvatten permanent i där det 

sommaren 2016 hittades föroreningar. Målet 

bedöms ändå kunna nås.  

Ett stort anläggningsprojekt under 2016 har 

varit ombyggnation av Ågatans pumpstation 

som kommer att minska tidigare problem med 

breddningar av stora mängder spillvatten.  

Miljöförvaltningen har tillsyn på hästgårdar 

och på enskilda avlopp. Uppföljande tillsyn av 

enskilda avlopp har genomförts under 2016, 

vilket medverkar till att innehavarna till 

reningsverken sköter sina verk bättre och 

utsläppen till recipient minskar. Tillsyn på 

hästgårdar har påbörjats, och kommer framför 

allt att genomföras under 2017. 
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Levande sjöar och vattendrag 

Till år 2022 ska samarbetet mellan olika aktörer inom vattenområdet stärkas för 

att förbättra arbetet med att uppnå god kemisk och god ekologisk status i sjöar 

och vattendrag 

Bedömning: 
 

 Utveckling: 
 

 

 

Analys 

Samverkan sker idag på flera nivåer. En intern 

grupp inom staden hanterar frågor kring 

dagvatten. I samverkansgruppen för Rådasjöns 

vattenskyddsområde deltar både berörda 

kommuner och andra aktörer. I 

vattenvårdsförbunden och Mölndalsåns 

vattenråd representeras kommunen av tre olika 

förvaltningar och politik. I frågor kring 

naturvård och vattenvård samverkar framför 

allt miljöförvaltningen med 

Vattenmyndigheten och länsstyrelsen. 

Kalkning hanteras inom Göteborgs-regionens 

kommunalförbund. Det sker även viss 

samverkan med Sportfiskarna om fiskevatten. 

Däremot finns ingen generell samordning 

kring vattenfrågor i kommunen och det är 

oklart hur åter-koppling sker från externa 

samverkansfora.  

Specifika insatser görs också. Exempelvis fick 

Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund bidrag 

från VattenÅtgärdsAnslaget för att under 2016 

genomföra åtgärder för att förbättra 

vandringsmöjligheter för fisk. 

Status i Mölndals sjöar och vattendrag 

Vattendirektivet (ramdirektivet för vatten) är 

EU:s gemensamma lagstiftning för att skydda 

sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. 

Det handlar främst om att förbättra 

vattenrelaterat miljöarbete, bland annat att 

minska föroreningar, främja hållbar 

vattenanvändning, förbättra tillståndet för 

akvatiska ekosystem samt reducera effekterna 

av översvämningar och torka. Enligt direktivet 

ska ländernas vattenförvaltning utgå 

från avrinningsområden, dvs naturens egna 

vattengränser, för att åtgärda brister i 

vattenmiljö och vattenkvalitet. Det 

systematiska planeringsarbetet ska ske under 

6-åriga förvaltnings-cykler, efterföljt av 

åtgärdsarbete. Det övergripande målet är att 

alla vattenförekomster ska uppnå de beslutade 

miljökvalitetsnormerna till år 2015, eller senast 

till år 2027. 

2015 hade endast fyra av 26 ytvatten i Mölndal 

god status. Dessa är Sisjön, övre delen av 

Lindomeån, samt två vattendrag som mynnar i 

Lindomeån. 21 vattenförekomster klassades Figur 1 Klassning av sjöar och vattendrag i Mölndal 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96versv%C3%A4mning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torka
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avrinningsomr%C3%A5de
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som måttlig status och en (Finnsjön) som 

otillfredsställande status.  

Mölndalsåns avrinningsområde 

I Mölndalsån leker både havsvandrande lax 

och öring. Inom Mölndal är avrinningsområdet 

betydligt påverkat. Flera sjöar används som 

vattentäkter och hela avrinningsområdet ett 

viktigt rekreationsområde för ca en halv miljon 

människor i och omkring Göteborg.  

Försurning har sedan 1970-talet varit ett stort 

problem, men på senare tid främst i de övre 

delarna av vattensystemet. Hela Mölndalsån 

ovan Stensjön ligger inom åtgärdsområdet för 

kalkning. Fjorton vattenförekomster har 

problem med försurning. De flesta ligger 

utanför Mölndal.  

Då stora delar av ån är reglerad finns stora 

problem med fysisk förändring. Två sjöar och 

flera vattendrag har problem med vattenståndet 

och flödet regleras så att växt- och djurlivet 

försämras. I ungefär hälften av 

vattenförekomsterna är kontinuiteten 

försämrad och i en tredjedel är flödet 

försämrat.  

Markanvändningen domineras av skog och 

tätort. Årligen läcker cirka två ton fosfor ut i 

vattnet, utöver det naturliga läckaget. Störst 

påverkan har dagvatten och läckage från 

enskilda avlopp. Läckage från jordbruket är 

relativt litet. 

Längs Mölndalsåns nedre delar har det sedan 

mitten av 1800-talet bedrivits industriell 

verksamhet, med stora vattenutsläpp. Både 

vattnet och sedimenten har varit kraftigt 

påverkade av olika kemiska ämnen, men 

genom nedläggningar och förbättringar inom 

industrin och muddring av sediment är 

situationen bättre idag. Detta har lett till att lax 

numera vandrar upp i ån och leker nedanför 

Mölndals Kvarnby. Den största påverkan är 

fortfarande förorenade områden, läkemedels-

företag och kraftvärmeverk med användning 

av eller utsläpp av prioriterade farliga ämnen. 

Ingen av vatten-förekomsterna har god kemisk 

status om kvicksilver tas med i bedömningen. 

Undantas kvicksilver uppnås god kemisk 

status, men med risk att inte nås framöver.  

Kungsbackaåns avrinningsområde 

På 1970- och 1980-talen var Kungsbackaåns 

avrinningsområde märkbart försurnings-

påverkat. Kalkningsverksamheten i avrinnings-

området är fortsatt mycket omfattande och 

många sjöar, vattendrag och våtmarker kalkas.  

Fysisk påverkan är ett av de större miljö-

problemen inom Kungsbackaåns avrinnings-

område. Det är sedan många år tillbaka starkt 

påverkat av kraftverk och dammar som skapar 

vandringshinder för fiske, samt utdikningar, 

rensningar och rätningar som orsakar flödes- 

och morfologiska förändringar.  

Tre vattenförekomster inom området bedöms 

ha problem med övergödning. Det totala 

läckaget av fosfor är ca 7.8 ton/år och kommer 

främst från jordbruk enskilda avlopp och 

reningsverk.  

Stora källor till miljögiftläckage är industrier, 

förorenade områden och dagvatten inom 

avrinningsområdet. Flertalet vattenförekomster 

uppnår inte god status på grund av miljögifter. 
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Grundvatten av god kvalitet 

Till år 2022 ska samtliga idag kända större grundvattenförekomster vara 

bedömda och vid behov skyddade 

Bedömning: 
 

 Utveckling: 
 

 

 

 

Till år 2022 ska insatser ha genomförts för att höja medvetenheten kring 

dricksvattenkvalitet hos samtliga fastighetsägare med enskilda brunnar 

Bedömning: 
 

 Utveckling: 
 

 

 

Analys 

Information om drickvatten har skett i 

samband med att höga halter av lösningsmedel 

upptäcktes i dricksvattnet i närheten av en 

nedlagt kemtvätt i Skäggered. Då 

kommunicerade staden med berörda 

fastighetsägare och hade mycket kontakter 

med omkringboende. Ett informationsmöte 

anordnades för de boende i som har enskilt 

vatten i detta område.  

Inom Mölndals kommungränser finns fyra 

grundvattenförekomster: En i Kallebäck 

(största delen ligger i Göteborgs kommun), en 

som sträcker sig mellan Eklanda och Frölunda, 

en i Sinntorp (Lindome) och en i Hällesåker. 

Alla grundvattenförekomster uppnår god 

kemisk och kvantitativ status, förutom 

Sinntorp som klassas som otillfredsställande 

kemisk status.  

I Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ingår att 

uppdatera vattenskyddsområdet för Sinntorp 

och att sanera efter en tidigare 

färgeriverksamhet. Staden har dock beslutat att 

grundvattentäkten i Sinntorp inte kommer att 

tas i bruk för vattenförsörjning. I nuläget gäller 

därför det skyddsområde som beslutats, men 

insats för uppgradering av området och 

föreskrifterna planeras inte. 

När det upptäcktes att drickvattnet var 

förorenat blev det stor massmedial 

uppmärksamhet och på så vis ökade 

allmänhetens medvetande om dricksvatten-

kvalitet i enskilda brunnar. Bedömningen är att 

artiklarna i tidningarna och stadens sätt att 

hantera kommunikationen med omkringboende 

har ökat medvetandegraden mer än om 

informationsinsatser i allmänhet hade 

genomförts.  
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Myllrande våtmarker 

Till år 2022 ska våtmarker ha nyskapats, återskapats eller restaurerats som 

reningsmetod, flödesutjämnare eller som naturvårdsinsats 

Bedömning: 
 

 Utveckling: 
 

 

 

Analys 

Under 2015 och 2016 har Sagsjön restaurerats 

genom ett LONA-projekt i samarbete med 

Jehander, med syfte att förbättra för fågellivet. 

Sedan tidigare har Skogssällskapet anlagt en 

våtmark för kommunens räkning mellan 

Sisjöns skjutfält och Hills golfbana. En 

planerad våtmark vid Herkulesgården 

(Gunnebo) genomfördes inte, då andra 

naturvärden riskerades att förlora.  

Dialog pågår inom staden angående lämpliga 

lokaliseringar av våtmarker. Ett förslag på 

våtmark vid Rådasjön har presenterats vid den 

skogliga referensgruppen, men fler alternativ 

behövs innan ställningstagande. Samtidigt 

satsas på bättre skötsel av befintliga våtmarker.  

 

  

Figur 2 Våtmarker i Mölndal, inklusive den anlagda våtmarken vid Sisjön/Hills golfbana och Sagsjön 
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Levande skogar 

Till år 2022 ska nya biotopskyddsområden ha bildats  

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Indikatorer 
Tidigare värde 

2014 

Tidigare värde 

2015 

Senaste värde 

2016 

Antal biotopskyddsområden 2 2 2  

 

Till år 2022 ska andelen död ved och ädellövträd i produktionsskogen ha ökat 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Analys 

Stadens skogsinnehav är indelat i avdelningar 

som är klassas utifrån syfte med skötseln. NO 

står för att innehavet syftar till naturvård och 

ska lämnas orört. NS står för att innehavet 

syftar till naturvård, med viss skötsel/uttag. PF 

står för att innehavet syftar till produktion, men 

särskild fördjupad hänsyn tas. PG står för att 

innehavet syftar till produktion, där hänsyn tas 

enligt lagstiftning och FSC-certifiering.  

Mölndals stads skogsinnehav är sedan 2006 

certifierat i de båda skogscertifieringssystemen 

FSC och PEFC. Certifieringarna innebär ett 

hållbart skogsbruk med hänsyn till miljö och 

sociala värden. De garanterar bland annat att 

biologisk mångfald och de värden som är 

knutna till den bevaras och att rättigheter för 

arbetare och urfolk garanteras. Konkret betyder 

en certifiering i Sverige bland annat att minst 5 

% av skogsinnehavet avsätts för naturvård, att 

naturvärdesträd och död ved sparas, lövträd 

gynnas och att skyddszoner sparas mot sjöar, 

vattendrag, etc. Enligt FSC ska man ha samråd 

kring åtgärder som kan vara av intresse för 

allmänheten. Budgeten för varje år tas upp i 

samråd med referensgruppen för skogsbruk. 

Mölndal är ganska unikt för att arbeta på det 

viset.  

Det är Skogssällskapet som sköter skogen för 

stadens räkning. Under 2016 har ett ha 

ädellövskog (blandning av ek och bok) 

planterats när det tidigare varit gran. Nästa år 

skapas ytterligare ett ha ädellöv. Detta är 

punktinsatser utifrån miljömålen, som  inte 

generellt görs efter avverkningar. Man 

använder sig av karteringar för var markerna är 

blöta för att undvika körskador vid 

avverkningarna. 

Vid en vanlig avverkning är grundkonceptet 

hänsynsnivåerna i FSC, dvs  all död ved ska 

lämnas (om inte färsk), minst 3 högstubbar  

skapas per hektar och minst 10 

”naturvärdesträd” (ex gamla träd, kantzoner, 

lövträd) sparas. Eftersom skogsbruket under 

lång tid har inneburit att allt rensas, innebär 

certifieringen i sig att död ved och ädellövträd 

ökas, även utan punktinsatserna. Eftersom 40 

% av Mölndals stads skogsinnehav är klassat 

som NS och NO, dvs naturvård som främsta 

syftet, kommer även gamla skogar i Mölndal 

att bli vanligare.  
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Hyggesfritt skogsbruk innebär att skogen 

brukas utan kalavverkning. Det är ett skonsamt 

sätt att sköta skogen som ger en bibehållen 

skogskänsla och goda förutsättningar för 

biologisk mångfald, genom att det hela tiden 

finns träd i olika storlekar i skogen. Enligt 

Skogssällskapet sköts 26 % (324 ha) av 

Mölndals skog hyggesfritt. 

För att gynna tjädern vid Djursjön har 

kontinuitetsskogsbruk bedrivits i praktiken. 

Alla NS-bestånd funkar ungefär som 

kontinuitetsskogsbruk. I områden som är mer 

känsliga kan man med fördel börja tänka mer 

på småskaliga skogsbruksmetoder. I ett område 

vid Peppared ska man under 2017 hugga 

skogen manuellt för att undvika körskador i ett 

område med björk.  

Stadens naturvårdsplanegrupp samverkar kring 

frågan om biotopskyddsområden. Under 2016 

har inga ytor identifierats som möjliga 

biotopskyddsområden. Det finns idag två 

biotopskyddsområden i Mölndal. Det är 

naturskogsliknande gransumpskog söder om 

Västra Ingsjön vid gränsen till Marks kommun. 

Inga nya biotopskyddsområden har inrättats i 

Mölndal sedan de lokala miljömålen antogs 

2014. 

  

Figur 3 Två biotopskyddsområden i stadens söder om Västra Ingsjön 
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Ett rikt odlingslandskap 

Till år 2022 ska 180 ha eller 25 % av jordbruksmarken i Mölndal brukas 

ekologiskt 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Indikatorer 
Tidigare värde 

2013 

Tidigare värde 

2014 

Senaste värde 

2015 

Total jordbruksmark i Mölndal 817  778  758  

Andel ekologiskt brukad mark 

(även under omställning) 
10 % 10 % 9 % 

 

Analys 

Andelen jordbruksmark, både åker och 

betesmark, som brukar ekologiskt i Mölndal 

har legat relativt konstant krig 10 % sedan 

2010. Men samtidigt har den totala 

jordbruksarealen minskat, liksom arealen 

ekologiskt brukad mark. 2010 fanns ca 900 ha 

jordbruksmark i Mölndal, 2015 var det 758 ha. 

Av dessa brukas 78 ha ekologiskt. 

Målsättningen till 2022 kommer med största 

sannolikhet inte att nås.  

Det har också visat sig svårt för Mölndals stad 

att aktivt verka för detta miljömål. Det staden 

har rådighet över är planläggning av tidigare 

brukad mark, samt utarrendering av mark som 

ägs av staden.  

Hur brukas mark som staden arrenderar 

ut? 

Totalt upplåter staden c:a 160 ha åker- och 

betesmark. Av dessa uppskattas c:a 70 ha vara 

betesmark/rasthagar och c:a 90 ha åkermark. 

Av åkermarken så är c:a 35 ha belägna vid 

Lunnagården, där det ska planläggas för 

kontorsändamål, så detta avtal är inte 

långsiktigt.  
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Åker- och betesmarken är spridd över hela 

kommunen, men finns främst i Lindome, följt 

av Kållered. Det är mestadels små skiften.  

Generellt löper merparten av stadens avtal med 

arrendatorer på ett år i sänder. Detta beror på 

att marken inte är planlagd och i praktiken 

fungerar som stadens markreserv. Ettåriga 

avtal gör det svårt för arrendatorerna att ha en 

långsiktighet i brukandet av marken.  

Odlingskooperativet Tillsammans arrenderar 

c:a 2 ha åkermark som brukas ekologiskt. I 

övrigt är det tillåtet att använda 

bekämpningsmedel på åkermark som 

arrenderas av kommunen.  
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God bebyggd miljö 

Regionala avfallsplanen, A2020 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Indikatorer 
Tidigare 

värde 

Tidigare 

värde 

Tidigare 

värde 

Senaste 

värde 

Totala mängder restavfall  
13099 ton 

(2013) 

13 044 ton 

(2014) 

12 671 ton 

(2015) 

11 986 ton 

(2016) 

Totala mängder matavfall 

som samlas in 
 

1 440 ton 

(2014) 

1 673 ton 

(2015) 

2 178 ton 

(2016) 

Andel av stadens byggnader 

med full källsortering 
 45 % (2014)  50 % (2016) 

 

Analys 

Den regionala avfallsplanen, A2020 har 

målsättningar för en total minskning av 

hushållsavfallet, att materialåtervinningen ska 

öka och minst hälften av matavfallet samlas in, 

samt att material med producentansvar, 

elektronikavfall och farligt avfall i det 

brännbara avfallet ska halveras.  

I Mölndal är det både staden och externa 

entreprenörer som hämtar avfall. Det 

brännbara restavfallet som kommunen enligt 

lag ska hämta minskar och matavfallet som 

även det faller under kommunens ansvar ökar. 

En bidragande anledning är införandet av 

fastighetsnära insamling, vilket underlättar för 

boende i enbostadshus att källsortera. Det är 

även troligt att avfallsmängden per person 

minskar, men dessa uppgifter är ännu inte 

kvalitetssäkrade.  

Materialåtervinningen ökar utifrån de mängder 

som tekniska förvaltningen hämtar, men 

statistiken som fås från Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen är osäker. Det kan bero på 

att entreprenörer som hämtar utsorterade 

förpackningar i Mölndal under samma turer 

hämtar även i andra kommuner och vid 

invägningen skiljs inte kommunerna åt.  

Sammantaget kan sägas att avfallsmängderna 

visar en nedåtgående trend och återvinningen 

verkar öka. Utbyggnad av fastighetsnära 

insamling med flerfackskärl fortgår för 

enfamiljshus. Totalt har hittills ca 7 500 av ca 

10 000 villahushåll erbjudits detta system, och 

anslutningsgraden är hög. 

I stadens egna verksamheter har fortfarande 

hälften av stadens byggnader inte full 

källsortering. Av skolorna är det 88 % och av 

förskolorna är det 94 % som har full sortering. 

Det är framför allt idrottsanläggningar och 

gruppbostäder som inte har 

källsorteringsmöjligheter, men även de 

hyresfastigheter som ingår i 

lokalförsörjningens bestånd.  

Inga särskilda medel har varit avsatta till 

utveckling av källsorteringsmöjligheter. 

Rutiner för avfallshantering på skolor och 

förskolor har uppdaterats under 2015-2016.
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Till år 2022 ska alla invånare i Mölndal ha tillgång till minst ett grönområde 

inom 300 meter 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Indikatorer Senaste värde 2016 

Andel invånare med kvalitativt 

grönområde inom 300 meter 
94,5 

 

Analys 

De allra flesta Mölndalsbor har minst ett 

kvalitativt grönområde inom 300 meter från sin 

bostad. De grönområden som avses är park- 

eller naturområden om minst 0,2 ha och med 

en varierad vegetation. Områdena motsvaras i 

Grönplanen av tätortsnära park- och natur, 

stadsdelsparker, närströvområden, frilufts-

områden och stadsparken. I analysen har 

hänsyn tagits till barriärer, som trafikintensiva 

vägar.  

Det är framför allt i norra delen av kommunen 

som målet med 300 m till närområde inte nås. 

Förutom Stallbacken finns det luckor i 

Krokslätt, Åby och i Stensjö-området. 

Dessutom finns flertalet fastigheter i Kållered 

och Lindome som inte har tillgång till ett 

grönområde inom 300 meter enligt 

kartanalysen, men som ändå ligger i mer 

perifera och lantliga områden. Dessa har ofta 

stora tomter och närhet till skog och mark som 

dock är privatägd, och därmed inte med 

säkerhet tillgänglig. Hällesåker och Hällesås är 

undantagna ur analysen.    

Men trots att målet nås för de flesta 

Mölndalsbor idag så planeras och byggs nya 

områden med tät bebyggelse där grönområden 

inte alltid ryms. Ett exempel är just det 

nybyggda området Stallbacken, där 

målsättningen inte klaras.  

Det regionala miljömålet gäller tillgång till ett 

större grönområde om minst 1 ha inom 300 

meter. I Mölndal har 84,9 % av invånarna max 

300 meter till ett sådant grönområde.
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Figur 3 Alla bostäder inom de blåmarkerade områdena har tillgång till minst ett grönområde om minst 0,2 ha och 

med varierad vegetation inom 300 m. 

 

 

Till år 2022 ska det finnas bostadsnära odlingar i flera tätbebyggda områden i 

Mölndal 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Indikatorer 
Tidigare värde 

2014 

Tidigare värde 

2015 

Senaste värde 

2016 

Antal bostadsnära odlingar  1 2  3  

 

Analys 

Det finns många anledningar att ge boende i 

stadens stadsdelar möjlighet att odla egna 

grönsaker och örter nära bostaden. Stadsodling 

skapar nya mötesplatser i en stad och kan 

främja en social samvaro och en socialt hållbar 

utveckling. Odlingar kan fungera som en 

katalysator för en ekologisk livsstil, en ökad 

social samvaro och en grönare stad. 

Ekologiska odlingar ger inte bara giftfri och 

närproducerad mat, utan också trivsel, grönska 



26 

 

och social gemenskap. Odlingar och 

trädgårdsarbete kan ha positiva hälsoeffekter. 

Att odlingslådorna ligger precis utanför knuten 

ger samma möjlighet till den som bor i 

lägenhet som villaägaren att själv kunna odla 

sin mat. När fler rör sig i området och 

engagerar sig finns stora möjligheter att öka 

tryggheten och trivseln även för de boende 

som inte odlar. Den småskaliga bostadsnära 

odlingen är på många sätt ett praktiskt exempel 

på lokal hållbar utveckling.  

Sedan 2014 har bostadsnära odlingar startats 

upp i Lindome, Kållered och Åby. En 

förutsättning har varit närvaron av 

Samhällsarbete i bostadsområden, som med 

uppbyggda kontakter har kunnat kommunicera 

med hyresvärdar och boende i området. 

Kommande bostadsnära odlingar kommer att 

kräva nya sätt att samverka. 

  

Till år 2022 ska de bostäder som omfattas av stadens bulleråtgärdsprogram ha 

åtgärdats 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Analys 

Buller är den miljöstörning som påverkar flest 

människor i Sverige. Samhällsbuller från 

trafik, grannar, restauranger, fläktar och 

industrier är sällan hörselskadande, men kan 

orsaka en rad andra problem. Några exempel är 

upplevd störning, försämrad talförståelse, 

sömnproblem, försämrad inlärning och 

prestation samt fysiologiska stressreaktioner. 

Mycket starka ljud kan orsaka 

hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus). 

De bostäder som utsätts för bullerstörningar i 

Mölndal ligger i de allra flesta fall nära 

högtrafikerade vägar och det är trafiken som är 

den dominerande bullerkällan. 2015 fanns 

fortfarande 900 bostäder i bullerutsatta 

områden som omfattas av åtgärdsplanen 

avseende trafikens miljöstörningar (här kallad 

bulleråtgärdsplanen). Dessa bostäder har 

bullernivåer på 60 dBA ekvivalent ljudnivå 

eller högre.  

I juni 2015 tog kommunfullmäktige beslut om 

nya och förenklade regler för utbetalning av 

bidrag. Denna förändring, i kombination med 

ett aktivt informationsarbete skulle ge 

förutsättningar för att kunna nå miljömålet att 

alla bostäder ska vara åtgärdade.  

Avsatta medel i budgeten låg dock som 

investering och kunde därmed inte användas 

för bidrag till fastighetsägare. Under 2015 och 

2016 har inga medel funnits i drift. Därför har 

inga fastigheter alls åtgärdas under dessa år. 

Staden har bara vetskap om en fastighet där 

bulleråtgärder gjorts av fastighetsägaren utan 

bidrag från kommunen. 

För 2017 finns 400 000 kr i driftsbudget, och 

staden har gått ut med en förfrågan till de som 

tidigare visat intresse. Konsultstöd ska 

upphandlas för att göra inventering och 

uppföljning av åtgärder. Bedömningen är att 

dessa medel räcker till ca 10 fastigheter. Detta 

innebär att målet om att samtliga bostäder i 

bulleråtgärdsprogrammet ska vara åtgärdade 

till 2022 med största sannolikhet inte kommer 

att nås.   
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Till år 2022 ska ingen bo i flerbostadshus med radonhalter över 200 Bq/m3 luft 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Indikatorer Senaste värde 2016 

Flerbostadshus i miljöförvaltningens fastighetsregister 256  

Godkända flerbostadshus med avseende på radonhalter 97  

 

Analys 

Det är långt ifrån alla flerbostadshus som finns 

med i Miljöförvaltningens register över 

radonmätningar. Av totalt omkring 400 

fastigheter finns 256 i registret, och av dessa är 

97 godkända avseende radonnivåer.  I 38 

flerbostadshus har för höga nivåer uppmätts. 

Dessa fastigheter har krav på åtgärder och 

uppföljande mätning. Omkring 120 fastigheter 

är inte färdigmätta eller har mätresultat som 

ännu inte kontrollerats.  

Det innebär att vi bara med säkerhet kan säga 

att ett av fyra flerbostadshus är ok. Samtidigt 

har ett av tio för höga radonvärden, vilket ska 

åtgärdas. Övriga har antingen inte tillräckligt 

noggranna mätningar eller har inte hunnit 

kontrolleras, alternativt har vi inte koll på dem 

i registret. Miljöförvaltningen ålägger 

fastighetsägare om att utföra mätningar.  

Arbetet löper ändå på enligt plan med att få 

samtliga ägare till flerbostadshus att mäta 

radonhalten enligt myndigheternas 

Strålskyddsmyndighetens riktlinjer. För att nå 

miljömålen inriktar miljöförvaltningen arbetet 

på att de som har höga över 200 bq radonhalter 

i bostäderna ska åtgärda detta, och bedömer att 

tillsyn på samtliga flerbostadshus kommer att 

göras innan 2022. 

 

Till år 2022 ska andelen personresor som utförs med cykel vara minst 12 % och 

med kollektivtrafik minst 25 % 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Indikatorer Tidigare värde  Senaste värde  

Andel av Mölndalsbornas resor som sker med cykel 6 (2011) 5 (2014) 

Andel av Mölndalsbornas resor som sker med cykel 12 (2011) 14 (2014) 

Egen bil i tjänsten, stadens anställda (mil) 34 000 (2014) 28 700 (2015) 
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Analys 

2014 gjordes en resvaneundersökning i 

Göteborgsregionen inom arbetet med 

Västsvenska infrastrukturpaketet. Sedan förra 

resvaneundersökningen 2011 har cykel i 

Mölndal har minskat med 1 procentenhet och 

kollektivtrafiken ökat med två procentenheter. 

Andelen bilresor har stått still och är 61 %. 

Underlaget för Mölndals del är mycket litet 

och bortfallet stort i undersökningen, vilket ger 

en stor osäkerhet. Resultaten går till viss del 

emot andra mätningar som kommunen 

genomför, som visar på en kontinuerlig 

minskning av antalet bilresor på kommunens 

huvudvägar sedan ungefär 2007, trots ökad 

befolkning och ökat antal sysselsatta. Under en 

period minskade också körsträckan per 

invånare enligt statistik från SCB, men de 

senaste tre åren syns en svag ökning för de 

bilar som är registrerade i Mölndal.  

Samtidigt som antalet bilresor förefaller ha 

minskat så tyder statistik från Västtrafik och 

från kommunens egna cykelräkningar att 

antalet kollektivtrafik- och cykelresor i, till 

eller från Mölndal har ökat med ca 30 % sedan 

2007. Statistiken visar på en ökning av 

cyklandet med ca 20 % även under åren 2011 – 

2014, då resvaneundersökningen tvärtemot 

visar på minskad cykling. En förklaring kan 

vara att cykelräkningarna till stor del ge-

nomförs på pendlingsstråk som korsar 

trängselskattezonen. Även om cyklandet ökat i 

dessa stråk, så behöver det inte betyda att 

andelen cykling som helhet har ökat bland 

Mölndalsborna. Cykelräkningarna fångar 

också upp en ökad cykling hos inpendlare till 

Mölndal, vilket inte syns i Mölndals siffror i 

resvaneundersökningen.  

Oavsett osäkerheten i statistiken, kan man 

konstatera att det kommer kräva mycket stora 

ökningar inom de hållbara resorna om 

miljömålet för andel kollektivtrafik- och 

cykelresor ska nås. Med en befolkning på 70 

000 invånare 2022 skulle målsättningarna 

innebära att antalet bilresor behöver minska 

med 13 %.  

Figur 4 Resvanor från RVU 2011 resp 2014 
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Kollektivtrafik i Mölndal, ur nulägesrapport 

Trafikstrategi  

Mölndals Centrum/Mölndals station är en 

viktig knutpunkt med ett stort resande via buss, 

spårvagn och tågtrafik och resmöjligheter i alla 

riktningar. De tyngsta kollektivtrafikstråken 

med hög turtäthet går i Mölndalsåns dalgång 

med i första hand tåg och spårvagn. 

Belastningen på spårvagnstrafiken är tidvis 

hög, särskilt i de norra delarna in mot 

Göteborg. Viss busstrafik finns också i dal-

gången, men busstrafiken har under de senare 

åren minskat i samband med att 

spårvagnstrafiken blivit tätare. Stombusstrafik 

med hög turtäthet finns mellan Balltorp och 

centrala Göteborg via Åbroområdet och 

Toltorpsdalen.  

I Kållered och Lindome är kollektivtrafiken i 

första hand uppbyggd kring 

pendeltågstationerna, med matning till 

stationerna med buss. Västerut från Lindome 

mot Kungsbacka finns kollektivtrafik endast i 

högtrafik, genom särskilt tillköp av Mölndals 

stad.  

Framkomligheten för kollektivtrafiken är i 

stort sett god i hela kommunen. Den 

spårbundna trafiken går uteslutande på egen 

bana och busstrafikens framkomlighet har 

successivt förbättrats med egna körfält och 

prioritet i korsningar och vid hållplatser, vilket 

har bidragit till att busstrafiken i Mölndal har 

den högsta punktligheten i hela 

Göteborgsområdet. Vissa 

framkomlighetsproblem finns, framför allt i 

anslutning till Lackarebäcksmotet. 

Förutsättning för cykel i Mölndal, ur 

nulägesrapport Trafikstrategi 

Huvudcykelnätet i kommunen är relativt väl 

utbyggd, även om vissa viktiga länkar 

fortfarande saknas. Framför allt är det 

trafikverkets regionala vägar i de södra delarna 

av kommunen som saknar cykelvägar. Den 

största bristen i Mölndals tätort är länken 

mellan Sisjön och Åbroområdet.  

De tyngsta cykelstråken är Göteborgs-vägen, 

Toltorpsdalen samt mellan Eklanda och 

Mölndals innerstad. Bristerna i dessa stråk är 

framför allt att cykelvägarna inte alltid är 

tillräckligt breda och att de är för dåligt eller 

inte alls separerade från gångtrafik. 

Underhållet av cykelvägarna har också brister, 

i form av dålig beläggning. 

Vinterväghållningen har hög prioritet och hela 

huvudcykelvägnätet sopsaltas sedan två år 

tillbaka, vilket oftast innebär goda förhållanden 

för att cykla vintertid. 

 

  

Figur 5  

Utveckling av sysselsatta, 

boende och biltrafik 
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Ett rikt växt- och djurliv 

Till år 2022 ska samarbetet mellan olika aktörer inom naturvårdsområdet 

stärkas 

Bedömning: 
 

 Utveckling 
 

 

 

Analys 

Mölndals stads Naturvårdsplan antogs i 

november 2011. Som ett underlag till planen 

gjordes en naturvårdsinventering som totalt 

redovisar 124 naturvärdesobjekt med betydelse 

för biologisk mångfald. Med stöd av 

naturvårdsplanen kan Mölndals stad bidra till 

att hejda förlusten av enskilda djur- och 

växtarter och bidra till att bevara och restaurera 

ekosystem.  

Efter framtagande av Mölndals Naturvårdsplan 

är fokus på genomförande av åtgärder. 

Naturvårdsplanegruppen arbetar för att hitta 

prioriterade områden att gå vidare med. 

Naturvårdsplanen är också ett stöd vid fysisk 

planering, myndighetsutövning, samverkan 

med andra intressenter, mm.  

Utöver arbetet inom Naturvårdsplanen 

samverkar staden med andra aktörer genom 

Hållbar Utveckling Västs naturvårdsgrupp, 

referensgruppen för åtgärder/förvaltandet av 

den kommunägda skogen och 

Göteborgsregionens kommunalförbund. Som 

exempel på det sistnämnda genomfördes 2015-

2016 ett kommunikationsprojekt för 

grönstråket Sandsjöbackakilen. Syftet var att 

ge medborgarna lättillgänglig information om 

en sammanhängande naturupplevelse från 

Göteborg via Mölndal till Kungsbacka, under 

namnet Tremilaparken.   

Att Mölndals lokala miljömål om bättre 

samverkan nås, innebär dock inte per 

automatik att det nationella miljömålet ”Ett rikt 

växt- och djurliv nås. Både på nationell och 

regional nivå hotas den biologiska mångfalden 

av ett ohållbart mark- och vattenanvändande. 

 


