
kap 4 - sid 15

Planens huvuddrag

Antagandehandling  2006Översiktsplan 2006 - Mölndals stad  

Kapitel 4.  Planens huvuddrag - sammanfattning
Planering under 1990-talet
I det pågående översiktliga planerandet har sedan 1990, och inför översyn av över-
siktsplan 1990, fl era översiktliga dokument tagits fram. Till exempel kan nämnas mål 
och handlingsprogram inom miljö respektive folkhälsa, ett nytt kulturmiljövårdspro-
gram, en naturvårdsplan,  ett grönstrukturprogram samt en ny energiplan.

Ett antal fördjupade översiktsplaner har utarbetats för geografi skt avgränsade delar 
av kommunen, se karta 4, Plantekniska markeringar. 

Under 1990-talet har stora utredningar startats och pågår för utveckling av trafi k-
strukturen såväl för huvudvägnätet som för lokalvägnätet, liksom för järnvägar samt 
kollektivtrafi k. Handlingsprogram eller planer för kommunens olika service och om-
sorger utarbetas kontinuerligt av ansvariga förvaltningar.

En handelsutredning om detaljhandelsstukturen har utförts. Nya bostadsförsörj-
ningsprogram och ett näringslivsprogram har upprättats.

Kommunen har upprättat mål för frågor om jämställdhet, mångfald och folkhälsa 
samt en handikappolitisk plan.

Vid översyn av översiktsplanen utgör ovanstående dokument och förändringar i lag-
stiftningen underlag för avgöranden om den fysiska planeringen. Översiktplanen är 
inte enbart en plan som redovisar hur mark och vatten skall användas utan även en 
integrerad del i kommunens miljöpolitik.  
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Huvuddragen i markanvändningen 

Bebyggelse
Huvuddragen i Mölndals kommuns översiktsplanering är att fortsätta den struktur 
som fi nns med tätortsbildningar utmed de större trafi klederna. Utmed lederna fi nns 
även goda kollektivtrafi kförbindelser och förutsättningar fi nns att dessa kan utveck-
las. 

En viktig fråga i kommunens utbyggnadsstrategi blir att avväga hur stor satsning 
som skall göras på att bygga ut nya områden i de olika kommundelarna eller att fi nna 
möjligheter till förtätningar i befi ntliga områden.

Trafi k
Befi ntliga bostadsområden är planerade med förutsättning att de fl esta har tillgång 
till bil. För att minska miljöstörningar och belastningen på olika trafi kleder är det av 
avgörande betydelse att ny bebyggelse lokaliseras med utgångspunkt från att miljö-
anpassade allmänna kommunikationer får en  god tillgänglighet och framkomlighet. 
Det är av stor vikt att hålla öppet för nya lösningar inom transportsektorn. Genom 
goda lösningar i stadsplaneringen som prioriterar fotgängare och kollektivtrafi krese-
närer åstadkommer vi en bättre miljö. 

Grönområden och kulturmiljöer
Betydelsen av grönområden och kulturmiljöer i vår miljö lyfts fram i det hållbara 
samhället. En sammanhängande grönstruktur och värdefulla kulturmiljöer lyfts 
fram i översiktsplanen och föreslås integreras i markanvändningen.

Hållbart samhälle
För att åstadkomma mångfald i livsmiljön och en socialt uthållig och levande stad är 
det viktigt att inrymma ett varierat utbud av bostäder och arbetsplatser samt tillgång 
till service och kultur inom varje del av kommunen. Detta ger även möjlighet att 
minska resor mellan bostäder och arbetsplatser.
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Översiktsplanens strukturella uppbyggnad visar följande

Stadsbyggd
Områden som domineras av bebyggelse för i huvudsak boende och verksamheter 
liksom gator, parker, torg och andra allmänna platser.

Omland  
Området utanför stadsbyggd som skall hållas fri från bebyggelse eller annat som 
förvanskar upplevelsen av landsbygd eller natur.

Centrumbildningar
De delar av stadsbygden som innehåller handel eller annan service, viss sällanköps-
handel och kulturutbud. Platsen utgör en naturlig mötesfunktion i stadsbygden och 
utgör en bytesplats för kollektivtrafi ken

Grönområden och länkar
Större sammanhängande områden värdefulla för natur, kultur och friluftsliv samt 
viktiga förbindelselänkar mellan dessa områden av betydelse för rekreation och bio-
logisk mångfald.

Värdefulla landskapsrum
Öppna marker eller odlingslandskap med så stora värden att de inte får förvanskas 
på sådant sätt att upplevelsen av naturkaraktär eller de kulturhistoriska värdena går 
förlorad.

Utredningsområden
Områden där inga åtgärder får göras som kan försvåra en framtida förändrad mark-
användning.
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Strukturer och estetik
Den struktur som råder med de tre tätortena Mölndal, Kållered och Lindome och 
mellanliggande landskap i form av öppna dalgångar eller skogsområden är styrande 
för var tillkommande bebyggelse lokaliseras, var grönstråk och grönområden för-
stärks och var trafi knätet kompletteras.

Bebyggelse
Men hänsyn till att bebyggelsen i kommunen liksom i Göteborgsregionen är relativt 
gles är det många som använder bilen för att förfl ytta sig vid sina dagliga resor. Det 
krävs en mycket medveten planering och lokalisering av ny bebyggelse om detta 
mönster skall gå att förändra. För att utnyttja befi ntlig infrastruktur är det angeläget 
att fi nna områden att förtäta i befi ntlig stadsbebyggelse. För att tillmötesgå framtida 
önskemål om bebyggelse är det även nödvändigt att bygga vidare i stadens ytterom-
råden. Mölndal, som är sammanvuxet med Göteborg är fortfarande ej fullt utbyggt i 
den västra och södra delen, vilket gör det naturligt att dessa delar utgör kommunens 
kommande utbyggnadsområden. Grönstrukturens kilar in i bebyggelsen är viktig att 
bevara och förstärka.

Planeringen under de senaste femtio åren har varit inriktad mot att lokalisera verk-
samheter och bostäder i skilda områden förutom i centrum.  Industriområden har 
lokaliserats utmed de större trafi klederna. I dagens samhällsplanering förespråkas 
en ökad samlokalisering mellan bostäder och verksamheter. Avsikten är att möjlig-
göra att bo och arbeta med korta resavstånd, ge möjligheter till ett rikt samhällsliv i 
varje stadsdel och stärka den lokala samhörigheten och identiteten. Ur dessa aspekter 
är det väsentligt att nya områden får ett varierat innehåll med såväl bostäder, arbets-
platser som service och andra funktioner.

Heljered

Mölndalsåns dalgång

Ingemantorp,Fågelsten och
Skäggered 

Västra Balltorp

Näringslivsutvecklingen går mot en inriktning med mer kontorslika arbetsplatser, 
fl er små eller mellanstora arbetsställen som kan lokaliseras i en bebyggelsestruktur 
med ett varierat innehåll. För att erbjuda bra arbetsplatslägen behöver vi dels förtäta 
i befi ntliga verksamhetsområden, dels komplettera med arbetsplatser i olika delom-
råden och dels bygga nya arbetsplatser i närhet till bostadsbebyggelse. 

På markanvändningskartan framgår var ny bebyggelse redovisas. I princip kan ny be-
byggelse tillkomma genom att utbyggnad sker i anslutning till befi ntlig stadsbyggd, 
genom kompletteringar i den byggda miljön eller genom omvandling av befi ntliga 
miljöer.
 
Utmed E6/E20 föreslås i Mölndalsåns dalgång att inom befi ntliga kvarter medges 
en ökad bebyggelse genom kompletterande bebyggelse eller genom att tillåta högre 
bebyggelse. Inom vissa områden föreslås ändrad markanvändning så att det tillåts 
med kontorsbebyggelse inom industriområden samt i vissa fall bostäder nära arbets-
platser. Även inom de olika stadsdelarna kan fi nnas möjlighet till ny bebyggelse med 
beaktande av de värden som fi nns i bebyggelsen och grönstrukturen.

I Västra Balltorp som idag är obebyggd planeras en ny stadsdel. Fullt utbyggd kan 
den innehålla ca 2-3000 bostäder i blandade upplåtelseformer och visst inslag av 
verksamheter. I Heljered planeras nya bostäder på båda sidor av Ävabäcken. Områ-
det kan inrymma ca 500 lägen i huvudsak småhus. I områdena närmast Ekenleden 

Kompletteringar utmed  Göteborgsvägen Verksamheter nära bostäder
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föreslås verksamheter. I Ingemantorp –Fågelsten – Skäggered föreslås ca 500 nya 
bostäder mestadels som  småhus  men även fl erbostadshus i områdets norra del. Även 
här föreslås viss ej störande verksamhet.  

Omvandling av fritidshusområden till helårshus pågår i kommunen. De fl esta områ-
dena har ursprungligen planerats för fritidshus men har alltmer kommit att användas 
för helårsboende. För att nå en långsiktig och hållbar lösning fodras en utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp i de områden som ligger i anslutning till övrig sam-
hällsbildning. Detta måste ske etappvis i samband med detaljplaneläggning och kan 
även innebära att en komplettering med nya tomter är möjlig.

Bebyggelsen i Mölndal har kommit att utvecklas kring huvudvägar eller arbets-
platser och så småningom byggts samman till en sammanhängande tät bebyggelse. 
Detta ger en viss struktur i bebyggelsen som kan vidareutvecklas och utnyttjas för 
att ge stadsmiljön högre värden. Olika stråk i stadsbebyggelsen kan kompletteras 
med medveten utformad grönska, offentliga platser eller med bebyggelse som bidrar 
till att människor möts och blandas. Då kommunen delas i två delar av trafi kstråk 
är det viktigt att utveckla tvärförbindelser mellan de västra och östra delarna så att 
kommundelarna hålls samman. Därför föreslås att utmed huvudgångstråken i öst-
västlig riktning som går genom centrumbildningarna lokaliseras bebyggelse som har 
mycket besök, såväl bostäder som verksamheter och handel. Dessa stråk leder även 
till pendeltågstationerna eller andra kollektiva färdmedel. Stråken bör utformas så 
att de inbjuder till att vi rör oss till fots eller utnyttjar kollektiva färdmedel. För att 
göra stråken attraktiva, trygga och säkra är den fysiska utformningen viktig. Genom 
att dessa stråk innehåller mycket grönska fungerar de som sammanbindande länkar 
i grönstrukturen. 

Utvecklingen inom varje kommundel Mölndal, Kållered, Centrala lindome och Häl-
lesåker beskrivs i delområdesbeskrivningarna i kapitel 10-13.

Viktiga tvärförbindelser

AstraZeneca                   Ark Wingårdhs

Bebyggelsen skall utformas och placeras på ett medvetet sätt i förhållande till befi nt-
liga miljöer och kvaliteter. Kulturhistoriska bebyggelsemiljöer eller bebyggelse med  
betydelse för stadsbilden skall bevaras och får inte förvanskas.

En av de viktiga tvärförbindelserna 
fi nns i Kållered. Stråket behöver 
förstärkas för att minska barriäre-
fekterna mellan östra och västra 
Kållered 

Kulturmiljövårdsprogram
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Trafi k
Det krävs en god regional tillgänglighet till såväl arbetsplatser som attraktiva bo-
stadsmiljöer för att gå mot ett mer hållbart samhällsbyggande. För att nå uppsatta 
miljömål måste transportsystemen förändras. I översiktsplanen föreslås att trafi ksys-
temet förstärks avseende huvudvägnätet ( E6/E20 och E6.E20 Söderleden) och dess 
trafi kplatser. Förutom att E6/E20 ingår i riksvägnätet fungerar den också för lokal 
trafi k inom kommunen.

Gång- och cykelvägnätet kompletteras och görs attraktivt för att inbjuda till att vi rör 
oss till fots och cykel och undviker onödiga bilresor. 

Spårbunden kollektivtrafi k ges möjlighet att utvecklas genom att plats bereds för 
utbyggnad av järnvägen (Västkustbanan) och Kust till Kustbanan. Reservat  för ut-
byggnad av spårbunden kollektivtrafi k föreslås behållas  i  Fässbergsdalen. Mölndal 
Knutpunkt är en viktig omstigningsplats mellan lokal och regional kollektivtrafi k. 
Bebyggelseplaneringen skall hålla öppet för en framtida  trafi kförsörjning. 

Grönska
Grönstrukturen i kommunen växlar till innehåll och karaktär. Närheten till natu-
ren med skogar, sjöar och vattendrag är en stor tillgång för kommunens invånare. 
Tillgängligheten till dessa områden skiftar beroende på var man befi nner sig i kom-
munen. Det är av stor vikt att park- och grönområden i tätorterna håller en god kon-
takt med omgivande grönområden. I vissa delar av kommunen behöver kontakten 
förbättras mellan tätorterna och omgivande natur för att underlätta för människor 
att på ett naturligt sätt nå närliggande rekreationsområden och för att förbättra de 
ekologiska spridningskorridorerna. En viktig grundprincip är att alla kommundelar 
skall vara länkade till den övergripande grönstrukturen vid lokalisering av parker 
och närnatur eller vid anspråkstagande av naturmark till bebyggelse. Viktiga grönst-
råk som föreslås utvecklas och bevaras framgår av grönstrukturplanen se även Natur 
och Kulturkartan.

Inom stadsbebyggelsen är det även viktigt att utveckla gröna stråk för lokala rö-
relser med fordon eller till fots. T ex utmed Göteborgsvägen/Ga Kungsbackavä-
gen i nordsydlig riktning samt utmed en tväraxel från Eklanda till östra Möln-
dal och vidare mot Gunnebo. I Kållered föreslås ett utvecklat stråk från väster 
till öster utmed Labackavägen samt förbättrade förbindelser mot köpstaden och 
kommande bebyggelse i Heljered. Även i Lindome förslås miljöförbättringar 
på gång- och cykelstråk i östvästlig riktning samt nya stråk från Fågelsten/Ing-
emantorp mot pendeltågstationen och centrum.

Områden med specialfunktioner
Mölndals centrum skall fungera som en samlande punkt för kommunens invånare 
för både kommersiell och kommunal service samt kollektivtrafi k. Mölndals Cen-
trum har även en regional funktion . 

Områden för större ytkrävande och till viss del störande verksamheter är lokalisera-
de i Kållered, här fi nns t ex Sabema. Omgivande marker medger viss nylokalisering. 
Behov av renodlade industriområden bedöms dock minska.

Inom de fl esta verksamhetsområdena pågår en omvandling till mer kontorslik verk-
samhet. Nya verksamhetsområden föreslås kunna innehålla såväl industri som kon-
torsverksamheter. Vissa verksamhetsområden kan även i viss mån kompletteras med 
bostäder t ex i Fässbergsdalen.

Kållereds köpstad fungerar som ett regionalt handelsområde. Kompletterande verk-
samheter föreslås i närområdet så att området får en bredare funktion. Området har 
möjliget till goda kollektiva förbindelser och kan på sikt komma att inordnas bättre i 
tätortsbebyggelsen och få karaktären av ett stadsnära handelsområde. 

Göteborgsregionen, 
bebyggelse och vägnät

Övergripande grönstruktur

Tre föreslagna sträckningar för 
Kust-till-kustbanan

Mölndals Centrum

Eken Centrum
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Blixåsbanan

Ytkrävande anläggningar
Fritidsanläggningar, golfbanor och större naturområden är huvudsakligen lokalise-
rade i utkanten av stadsbygden och i relativt  lättillgängliga lägen. Nya anläggningar 
med frekvent användning bör lokaliseras i lägen med god kollektivtrafi k. Nytt läge 
för motocrossbana förslås i södra Skäggered och delvis in i Kungsbacka kommun 
alternativt i östra Lindome, utanför tätorten.

Omland
Omgivningarna närmast utanför tätorterna är oftast skogsklädda höjdområden. Mel-
lan höjdpartierna utbreder sig öppna odlingslandskap. En tydlig avgränsning mellan 
bebyggda delar och natur eller jordbrukslandskap bör eftersträvas. Gröna stråk mel-
lan tätorterna bibehålls.

Områden med samlad bebyggelse
I plan och bygglagen fi nns ett begrepp ”samlad bebyggelse”. Detta betecknar en be-
byggelsegrupp bestående av 10-20 hus där de bebyggda tomterna gränsar till var-
andra eller åtskiljs endast av väg, parkmark eller dyligt. Med hus menas inte bara 
bostadshus. Dessa bebyggelsegrupper ligger utanför tätorterna och innehåller olika 
bebyggelsetyper. I dessa områden gäller bygglovplikt

Estetik och identitet
Estetiska värden i den fysiska miljön från stadens struktur till detaljer i den enskilda 
byggnaden påverkar oss dagligen. Arkitektur och stadsplanering är viktiga ingre-
dienser för vår upplevelse och vårt välbefi nnande. Kvalitet och estetik har fått en 
större betydelse i den fysiska miljön under de senaste tio åren. Genom en ändring i 
plan och bygglagen 1998 klargörs att estetik i stadsbyggandet räknas till ” allmänna 
intressen”.  

Genom att upprätta ett nytt kulturmiljövårdsprogram Kulturmiljöer i Mölndal, Kål-
lered & Lindome inför översynen av översiktplanen har vi ett bra underlag för att 
lyfta fram miljöer som speglar kommunens kulturhistoriska utveckling. Viktiga ka-
raktärsdrag i miljöerna tydliggörs som underlag för framtida förändringar. I över-
siktsplanen redovisas dessa miljöer på särskild natur och kulturkarta samt på be-
stämmelsekartan. 

Bebyggelsemiljö ska utvecklas som ett samspel mellan bevarande och nyskapande 
så att man får en historisk förankring i byggden samtidigt som ny bebyggelse skall 
tala om vid vilken tid den tillkom. Respekt skall tas till befi ntlig bebyggelsestruktur 
liksom hänsyn till kulturhistoriska värden i den del där åtgärden utförs. Vid såväl 
förändring i befi ntlig bebyggelse och offentlig miljö som vid nyskapande skall en hög 
estetisk kvalitet eftersträvas.

I översiktsplanen kommer följande begrepp att användas: Riktlinjer och förhållningssätt. Med 
riktlinje menas en relativt precis beskrivning av vad som gäller för ett område eller åtgärd med 
anledning av vad som föreskrivs i planlagstiftningen. Med förhållningssätt menas en mer gene-
rell rekommendation av hur kommunen vill att en kvalitet bör värnas eller uppnås alternativt en 
beskrivning av hur något bör genomföras.

Riktlinjer för framtida bygglovsprövning redovisas under kapitel 18-20.

Krokslätts fabriker nytt och gam-
malt

Exempel på förhållningssätt i kultur-
miljövårdsprogrammet

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID 
FRAMTIDA ÄNDRINGAR

REKOMMENDATIONER
Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt, så att 
bebyggelsens karaktärsdrag bevaras. 
Här spelar tak-, fasad-, och fönsterut-
formning en viktig roll. Vid ändring av 
fönster bör ursprunglig utformning vara 
vägledande.

Öppet jordbrukslandskap omgivet 
av skogsklädda höjdpartier

Knutpunkt Mölndalsbro


