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Kapitel 19.  Byggnadsordning
Kunskap om Mölndals olika karaktärer och kännetecknande stads- och landskaps-
bilder skall tjäna som vägledning när samhället skall förändras, förnyas och utveck-
las. Nedanstående karaktärsdrag har nedtecknats för att bidra till en diskussion om 
hur befi ntliga värden och områdenas särart kan tillvaratas samtidigt som stadsbyg-
den utvecklas.

Översiktsplanen avser att vara vägledande för beslut gällande vilken huvudinrikt-
ning de estetiska kraven skall ha i mer detaljerade program och detaljplanearbeten 
samt i bygglovsprövning. Rekommendationerna skall ge underlag för tillämpningen 
av plan och bygglagens regler om hänsyn till stads- och landskapsbild, natur och 
kulturvärden, byggnader egenart och helhetsverkan samt miljömässiga värden. 

Beskrivningar och förhållningssätt

Stadslandskapet
Stadslandskapet består av bebyggelse i dalgångarna, med trafi kstråk utmed dalgång-
ens mitt eller utmed vattendragen. Omgivande höjdområden utgör starka landskaps-
element, 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.

Dalgången utmed Mölndalsån omges av branta sluttningar i stort sett är obebyggda. 
Där Fässbergsdalen möter Mölndalsåns dalgång har staden brett ut sig med Fässberg 
kyrka som ett riktmärke på sin kulle. Gröna kullar fi nns i dalgångens mitt som om-
ges av i huvudsak skogsklädda väggar. Den äldre bebyggelsen i östra Mölndal, t ex 
Kvarnbyn klättrar på sluttningarna till de större höjdpartierna

Kållereds stationssamhälle har successivt brett ut sig i dalgångarna öster och väster 
om Kålleredsbäckens dalgång. Bebyggelsen ligger  utmed trafi klederna och är om-
given av skogsklädda höjder.

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. Det ”nya” centrumläget 
ligger öster om de stora trafi kstråken med förankring i en tätare bebyggelse. Lin-
dome kyrka ligger markerat på en höjdrygg utanför centrumområdet.

Naturlandskapet
Naturlandskapet består av ett nästan rätvinkligt system av sprickdalar i nordsydlig 
och östvästlig riktning omgivet av höjdpartier. Berggrunden i Mölndal stad domine-
ras i östra delen av sydvästra Sveriges äldsta gnejser och i väster dominerar bergarter 
i komplexet Åmål-Kroppefjäll-Askim-Frölunda graniterna. I nord-sydlig riktning lö-
per en förkastningslinje, som givit upphov till Mölndalsåns dalgång. Fässbergsdalen 
är en fl ackare dalgång ut mot havet. Såväl Fässbergsdalen som Lindomeåns dalgång 
odlas fortfarande i olika omfattning. Båda dalarna utgör en viktig del av kommunens 
kulturhistoriska och miljömässiga värde.Lindome 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. 

Vatten 
De stora åarna Mölndalsån och Lindomeån med sina bifl öden utgör kommunens hu-
vudsakliga vattensystem.  Vattendragen som kommunikationsleder och energikällor 
har varit de främsta förutsättningarna för mänsklig verksamhet. Åarna med sina 
lägen i de lerfyllda sprickdalarna utgör ett typiskt inslag i den västsvenska naturen. 
Vid planering bör vattendragens betydelse som miljöskapande element stärkas.
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Inom kommunen fi nns ett stort antal sjöar som bildar olika typer av vattenrum som 
präglar såväl natur som stadslandskapet. Vatten som miljöskapande element bör tas 
till vara i den bebyggda miljön likaväl som att sjöars värde i den orörda naturen skall 
skyddas.

Trafi kstråk och trafi kplatser
Kommunen delas av de stora trafi kstråken E6 och Västkustbanan i nordsydlig rikt-
ning. Stråken följer i stort dalgångens botten. I öst-västlig riktning går Söderleden 
genom den fl acka Fässbergsdalen även här i dalens lågpunkt. Trafi kstråken och dess 
platser påverkar stads- och landskapsbilden mycket drastiskt genom att utgöra barri-
ärer och genom att ge upphov till störande zoner. För att lindra effekterna av vägtrafi -
ken och bryta tidigare samhällsmönster föreslås gestaltningsåtgärder vid utformning 
av trafi kleder och trafi kplatser 

Tätortsbebyggelse och siluett
De fyra tätortsbildningarna Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker har helt oli-
ka stadslandskap och siluetter. Vid mötet med Mölndal är det en kompaktare bebyg-
gelsemassa med några enstaka genombrott  (Fässbergs kyrka och Mölndals sjukhus 
)som observeras. Stadens siluett är karaktäriseras av en relativt enhetlig höjdskala 
med anpassning till omgivande topografi .

Kållered består i huvudsak av låg bebyggelse och samhällets siluett utgörs av bygg-
nadernas taklandskap.

Även Lindome har i huvudsak låg bebyggelse med en skala som underordnar sig 
omgivande vegetation och höjdpartier. Hällesåker har en bebyggelse anpassad till 
landskapet och naturligt inbäddad i vegetation eller integrerad i landskapets kontur.

Offentliga platser 
I den äldre bebyggelsen utgör gatan den offentliga platsen för möten. Lindome och 
Kållered har få väl utformade platser för offentliga möten. I Mölndal präglas stadens 
mönster av gatans utformning och funktion samt av kvarterens form och bebyg-
gelsens höjd. Skilda årtionden ger olika miljöer i de offentliga rummen. Trafi kut-
vecklingen under 1900-talets senare hälft förvanskade gaturummen genom ökade 
trafi kytor. Åtgärder för att återskapa miljövärden i de offentliga rummen och berika 
vardagslivet pågår. 

Centrumbildningarna i de tre tätorterna behöver stärkas och de lokala torgen utveck-
las. Genom att kommunen upprustar i den offentliga miljön startar det en miljöupp-
rustning som även omfattar verksamheterna vid torgen. Förutom estetiska värden är 
det viktigt att öka tillgänglighet, säkerhet och trygghet i den offentliga miljön. Även 
genom lokalisering av kommunala institutioner till de handelslägen man vill stödja/
utveckla kan man skapa nya mötesplatser och offentliga rum. 

Gröna rum och stråk
Mölndal har en rik tillgång till gröna miljöer. Grönstrukturen är ett väsentligt inslag 
i stadslandskapet. Omgivande större grönområden, parker i centrumområden och 
närgrönområden i bostadsområdena är viktiga faktorer för att erhålla en god stads-
bebyggelse. Genom att sammanbinda dessa områden med gröna stråk attraktiva för 
kommunikation och möten skapas en långsiktigt hållbar miljö. Med väl utformade 
gång och cykelstråk i en vacker och trygg omgivning kan vi bidra till ett ökat gående, 
vilket kan bidra till att öka folkhälsan.

Ljus och mörker
För all bebyggelse i Mölndal är det möjligt att uppleva dygnets olika ljussättning. 
För vissa områden på sluttningar och i de öppna dalgångarna kan såväl gryning 
som solnedgång upplevas. Nattetid domineras de tätbebyggda områdena av gatube-
lysningen. Belysningsfrågor börjar uppmärksammas som en del av gestaltningen i 
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stadsbebyggelsen. Belysning av gatumiljöer, trafi kleder och offentliga rum kan ge 
betydande miljövinster. Fasadbelysning bör utnyttjas för att uppmärksamma offent-
liga byggnader och för att annonsera miljöer. 

Bebyggelse och färgskalor
Stadens färgskala är oftast knuten till olika utbyggnadsepoker. I östra delen av Möln-
dal 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 fi nns väl representerade både på fasader och i detal-
jer. Knutpunkt Mölndalsbro tar upp båda färgerna och ger ett signum för centrum. 
Eklanda trädgårdsstad domineras av ljusa fasadfärger ofta med gult och rött som 
grundfärg. Kållered har gult och rött tegel i den tätare bebyggelsen och fl er olika 
färger i den blandade villabebyggelsen. I Lindome dominerar en ljus färgsättning 
bland såväl tätare bebyggelse som villa bebyggelse.
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God estetik i stads- och landskapsbild
I plan- och bygglagen fi nns inskrivet vikten av att bebyggelsen utformas estetiskt 
tilltalande. Betydelsen av en god estetisk i stadsbyggandet som helhet har lyfts fram 
som en viktig faktor för vårt välbefi nnande och vår hälsa. För att förstå de väsent-
liga värdena i den befi ntliga 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 
kommun. Karaktärsdrag som är viktiga att beakta vid förändringar och nybygg-
nad framhålls i de olika stadstyperna. Genom att sprida kunskap om arkitektur och 
stadsbyggnadskonst kan vi tillsammans värna om en god miljö och en estetiskt till-
talande stads- och landskapsbild.

Med stadsbyggnadskaraktär eller stadstyp menas hur staden är organiserad det vill 
säga förhållande mellan gator, kvarter, byggnader och grönytor. Hur olika verksam-
heter är lokaliserade i bebyggelsen påverkar också stadsbyggnadskaraktären.

Inom Mölndals kommun kan vi huvudsak fi nna följande stadstyper: Trädgårdsstad, 
villastad, småhusområde, radhusområde, stenstad (rutnätsstad ), storgårdskvarter, 
smalhusområde, funktionalistisk stad ( grannskapsplanering ),  verksamhetsområ-
den och institutioner

Stadsbyggnadskaraktärer
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Olika stadsbyggnadskaraktärer i Mölndal Exempel
Storgård:  Bifrost
Smalhus: Hagåkersgatan, Knarr högsgatn 
Institution Mölndals sjukhus
Verksamhets-
område: Lackarebäck
Stenstad: Tempelgatan
Villastad: Toltorp
Radhus: Lekevallsgatan

Storgård: Våmmedal
Institution: Sagåsen, Fagered
Veksamhets-
område: Bangårdsvägen
Villastad: Backen
Radhus: Hallenområdet

Storgård: Dotegården
Institution: vid Sagbäcksvägen
Veksamhets-
område: Elementvägen
Radhus: Skånhällaområdet

Hus i landsbygd: I Hällesåkersdalen
Bybildningar:  Runt vägskäl, kyrkor eller dyl
Fritidshus: Ligger i skogsområden utan       
för odlingslandskapet
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Trädgårdsstad

Bakgrund
Defi nition: Den svenska trädgårdsstaden är infl uerad av idéer från England. Stadsty-
pen karaktäriseras av villabebyggelse som placeras med god anpassning till terräng-
en men samtidigt medvetet utmed gator eller allmänna platser så att fi na gaturum och 
mötesplatser uppstår. Vegetation och grönska utnyttjas till att skapa rumsbildningar i 
utemiljön. Grundtanken var att skapa nya stadsbildningar utanför stenstaden som på 
slutet av 1800-talet hade brister i levnadsmiljön. En trädgårdsstad skulle ha både den 
täta bebyggelsens sociala kvaliteter och samtidigt landsbygdens hälsosamma ute-
miljö. Sol , ljus och grönska var några av trädgårdsstadens slagord.

Historik
Bebyggelsen i Mölndal (gamla Mölndals stad) vid slutet av 1800-talet och första 
hälften av 1900-talet bestod till stor del av villabebyggelse som byggde på trädgårds-
stadens grundidéer.

Husen byggdes till stor del på den plana marken i dalarnas botten eller på slutt-
ningar, medan de mer kuperade naturområdena och bergen lämnades obebyggda. 
Byggnaderna uppfördes i trä oftast i en våning med inredd vind och källare. Husen 
grupperades i olika kvarter som låg åtskilda från varandra och bildade öar i odlings-
landskapet, Toltorps by, Krokslätt och Solängen. Det fanns ingen kärna som staden 
växte runt.  Inom de olika ”stadsdelarna” anpassades hus och gator efter landskapet. 
Stora trädgårdar präglade stadsbilden och gatunäten utformades ofta i mönster och 
med trädplanteringar. Häckar och ibland alléer formade gaturummen och fungerade 
som sammanbindande länkar. Huvudvägarna Göteborgsvägen och Frölundagatan 
utgjorde stomme i vägnätet och sammanfogade de olika bybyggelseområdena. 

Stora delar av centrala Mölndal fi ck en detaljplan redan år 1928 som lade fast be-
stämmelser för utformning av stadsbebyggelsen med villa kvarter, gatunät, allmän-
na platser och grönytor. Detaljplanen med dess förslag till byggnadskvarter och gator 
samt förslag till allmänna platser och planteringar har lagt grunden till den karaktär 
som präglar Mölndals utformning.

Några villaområden eller småhusområden i Mölndal som Solängen och Åbyäng .... 
byggdes ut genom privata insatser, lån i banken och kommunen som borgenär. Det 
blev en form av egnahemskoloni.  Genom egnahemsrörelsens satsningar på markupp-
låtelser och fi nansieringshjälp tillkom även områden som Enerbacken och Brännås.

Småhusområden 
I stadsdelar som Solängen, Åbyäng, Enerbacken och Brännås byggdes, ofta med stor 
del självbyggeri, typiserade småhus/egna hem med en utpräglat enhetlig karaktär. 
Varje gata karakteriseras av hus i samma storlek och höjd och med samma placering 
i förhållande till gatan.  

Andra områden som Bosgården och Toltorpsdalens villaområden har utformats med 
påverkan av de ideal som förespråkas i trädgårdsstaden, men kan även karaktäriseras 
som villastad, se nedan.

Även i Kållered och Lindome utgjorde bebyggelsen till en början av villabebyggelse 
uppförd i trä. Här tillkom också egnahem i form av småhusområden med ”typhus” 
som byggdes i olika områden med enhetlig karaktär. Både Kållered och Lindome är 
stationssamhällen där bebyggelsen delvis startade nära järnvägsstationen eller ut-
med riksvägen som gick genom samhället. Där låg husen i rad utmed riksvägen. 

Eklanda trädgårdsstad från väster
Foto: Lars Bygdemark 2004
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Eklanda
På 1990 byggs Eklanda som en ny stadsdel i Fässbergsdalen runt Eklanda by. Ut-
byggnaden pågår fortfarande. Utformningen av stadsdelen och bebyggelsen har den 
engelska trädgårdsstaden som förebild. Här eftersträvas en tät bebyggelse som for-
mas utmed gaturum och anpassas efter landskapets former och omgivande odlings-
landskap. En rest av bebyggelsen  i Eklanda by påminner om en tidigare epok.

Karaktärsdrag

En sammanhållen gatubild är viktig att bevara
Ett sammanhållet gaturum är särskilt viktigt samt friliggande hus i grönska och följ-
samhet mot terrängen. Husens placering mot gatan och i tydliga mönster är avgö-
rande, ofta med tätare bebyggelse kring små torg eller öppna platser. En medveten 
placering av byggnaderna gör att de offentliga ytorna bildar avgränsade rum. I de 
befi ntliga småhusområdena är det ej lämpligt med förtätningar med hänsyn till ba-
lansen mellan bebyggelse och natur samt att tomterna oftast är för små. 

Utformning av nya byggnader på trädgårdsstadens villkor
Den typiska karaktären med hus som är friliggande i grönska bör eftersträvas. Tät-
heten i området skall vara måttlig. Hushöjden bör i genomsnitt vara två våningar. 
Komplementbyggnader bör placeras och utformas så att en sammanhållen gatubild 
kvarstår. Garage, carportar och uthus bör vara små, friliggande och indragna från 
huslivet, framför allt mot gatan. Stadsbildens helhetsverkan skall beaktas vid för-
ändringar. 

Bebyggelsens tidstypiska prägel
Husen kan ändras om deras proportioner, färg, fasader och tak bibehålls med en tids-
typisk och sammanhållen prägel. Tillbyggnader, takkupor och terrasser eller andra 
mer påtagliga förändringar utförs helst mot insidan med höjd, volym och utförande 
som underordnas den ursprungliga byggnaden. En tidstypisk prägel bibehålls på fa-
sadfärg och tak samt på byggnadsdetaljer som fönster, entréer, räcken, staket och 
trädgårdsgrindar. 

Envånings småhus i enhetliga, samverkande grupper byggs inte på till två våningar.

Gaturummets tydlighet och vegetationsprägel
För att hålla samman gaturummets gröna prägel är det viktigt att häckar, träd eller 
grön förgårdsmark sparas mot gatan. Olika gatutyper förekommer, huvudgator och 
lokalgator. Gaturummen gestaltas efter gatutyp. Väl avvägda proportioner och en 
sammanhållen vegetation är viktig.

Husen i Eklanda anpassades till 
landskapet. Vatten och grönska 
fi nns nära bebyggelsen

Radhus med inspiration från 
England

Affär i bottenvåning av husen 
utmed gata eller vid torg 
eftersträvas för att göra området 
trivsamt

Ett gestaltningsprogram ger 
riktlinjer för utformninga av 
bebyggelsen
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Villaområde

Bakgrund
Defi nition: Villaområden kännetecknas av stora villor på stora tomter. Husen ligger 
långt in på tomten och inte i bestämda raka linjer utmed gatan. Oftast fi nns någon 
form av verksamhet eller butik i några av villorna. De stora tomterna bands samman 
med oregelbundna gatusystem. Det blev möjligt att bygga villaområden för perma-
nentboende i perifera lägen eftersom utbyggnad av järnvägen förbättrade kommuni-
kationerna in till staden och arbetsplatserna. 

Historik
Längs riksvägen och järnvägen in till Göteborg uppstod bebyggelse dels runt järn-
vägsstationerna men också runt större arbetsplatser/industrier. Kållered och Lindome 
var stationssamhällen som alltefter de byggdes ut blev självständiga municipalsam-
hällen. Här byggdes under 1900-talets första hälft styckvis utpräglat individuella hus 
utan samordning av läget gentemot gatulinjen. Stora trädgårdar gav också förutsätt-
ningar för mycket grönska. I Mölndal och Kållered fanns även fl era större handels-
trädgårdar med växthus som påverkade stads- och landskapsbilden.

På sluttningarna i Mölndalsåns dalgång, vid Mölndals Bro och runt sjukhuset växte 
villaområden upp med trähus på stora tomter. På östra sidan av dalgången i kvarteren 
Trädgården ligger husen mer fritt placerade i terrängen. På den plana marken väster 
om Göteborgsvägen grupperades husen utmed gatorna som har ett tydligt rutnäts-
mönster. Detta stadsbildsmönster lever kvar än idag. Stadsbebyggelsen präglas här 
av rektangulära kvarter som har i stort sett jämna hushöjder. Endast specifi ka bygg-
nader som sjukhuset och kyrkan sticker upp över övrig bebyggelse. På östra sidan ser 
vi en mer heterogen bebyggelse med olika bebyggelsetyper och varierade hushöjder 
som delvis har stöd i omgivande topografi . 

Krokslätts villabebyggelse har liknande karaktär som villabebyggelsen i östra Möln-
dal.

Villabebyggelsen i Toltorpsdalen byggdes i början av arbetarklassen med egenhän-
digt uppförda trähus efter egna idéer, ofta med material från förpackningar. Idag 
är dalgången i stort sätt fullt utbyggd. Genom tomtdelningar har bebyggelsen kon-
tinuerligt förtätats. I stora delar är tomterna fortfarande generösa och med mycket 
grönska, normal tomtstorlek ca 1000 m².

Kolla

Villabebyggelse i Kållered och Lindome byggdes först upp runt järnvägsstationen 
och riksvägen. De senaste 50 åren har egnahem byggts framför allt som typhus eller 
grupphusbebyggelse.

Villaområden i Kållered fi nns framförallt norr om Streteredsvägen och i sluttningen 
väster om Kållereds kyrka. I Lindome fi nns villaområden framför allt runt järnvägs-
stationen, medan de senast byggda egnahemsområdena i huvudsak defi nieras som 
småhusområden.

I fl era villaområden pågår genom tomtdelningar en kontinuerlig förtätning. Tillkom-
mande hus har ofta ny karaktär och inte alltid en medveten anpassning till området. 

Under 1960- och 70-talen byggdes allt färre villaområden och istället kom täta 
grupphusområden med radhus och kedjehus, som till exempel i Mölndal vid Lam-
mevallsgatan, Axgatan, Christinedal, Glasberget mfl   I Kållered Hallenområdet och 
Livered samt i Lindome områdena i Valås och Kyrkängen. Utnyttjandet av marken 
höjdes genom att bilda små tomter och göra gemensamma ytor för parkering och lek 
och grönska. 

Villa  fritt placerad på tomten
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Karaktärsdrag

Kompletterande bebyggelse
Balansen mellan bebyggelse och natur som ger karaktären av fritt liggande hus i 
trädgårds- eller naturlandskap bör bibehållas. Detta kan upprätthållas genom att be-
hålla en grön förgårdsmark mot gatan. I några äldre detaljplaner tillåts verksamhe-
ter, som inte är störande i bostadsområdena. Detta förhållningssätt är lämpligt att 
uppmuntra och tillåta i fl er områden med hänvisning till våra miljömål.  Där så är 
lämpligt kan bostäderna kompletteras med icke störande kontor, hantverk och ibland 
mindre butiker

Nya byggnader anpassas till tomter och naturmark 
En förtätning genom avstyckning och nybyggnad kan ibland tillåtas om hänsyn tas 
till gaturummets prägel och uppvuxen vegetation. Nya byggnader bör anpassas till 
topografi n. Omfattande utfyllnader, stödmurar, och förändring av naturmark bör 
undvikas. Flera tomtutfarter intill varandra bör undvikas. 

Förändringar på befi ntlig bebyggelse
Val av färg och material samt utformning av tillbyggnader och komplementbyggna-
der är beroende av den enskilda byggnadens stadsbildsmässiga eller kulturhistoriska 
värde. Vissa områden med högt kulturhistoriskt värde fi nns medtagna i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram. I detta har förhållningssätt och rekommendationer speci-
ellt utformats för att ge vägledning vid förändringar av bebyggelsen. Komplement-
byggnader som garage, carportar och uthus bör utformas så att de inte dominerar 
över ursprungshus och gatubild.

Sammanhållna grupphusområden med helhetsinverkan
I sammanhållna grupper av radhus och kedjehus tas särskild hänsyn till helhets-
verkan vid förändringar. Vindsinredningar, små tillbyggnader, glasade uterum och 
små komplementbyggnader bör göras som ett led i en samlad omvandling eller där 
effekten för husgruppens helhet är positiv. I fl era av dessa områden kan en planänd-
ring vara nödvändig. Detta bör kunna göras med enkelt planförfarande med hänsyn 
till att det oftast har en begränsad betydelse. Färgsättning bör göras med hänsyn till 
husgruppens helhetsintryck.

Villabebyggelse i 
Toltorpsdalen

Helhetsverkan är viktigt vid 
förändringar på sammanhållna 
grupper av kedjehus
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Stenstad/Kvarterstad/Storgårdskvarter 

Bakgrund
Defi nition: Stenstaden är en tät kvartersstad med hus i tre, fyra eller fem våningar. 
Bottenvåningarna innehåller i regel butiker eller andra verksamheter. Planmönst-
ret är oftast ett rutnät med väl tilltagna gatubredder. I 1928 års stadsplan förutsat-
tes planteringar i gatumiljön, torgbildningar och parker, samt offentliga byggnader 

i för stadsbilden markanta lägen. Bebyggelsen i storgårdskvarter består av tre –fem 
vånings tegelbebyggelse placerade kring rektangulära gröna gårdar. Inga uthus på 
gårdarna. Ofta är parkeringen separerad från grönytor och lekytor

Rutnätsindelad kvartersstad
Denna typ av bebyggelse fi nns framförallt i västra Mölndal, väster om Göteborgsvä-
gen. Planmönstret karakteriseras av slutna jämnhöga kvarter i tre-fem våningar med 
gator i ett rätvinkligt gatunät, som ibland bryts av en genomgående gata, av ett torg 
eller ett grönområde. Utmed gatorna fi nns ordnade gatufasaderna. Den inre delen av 
kvarteret är idag oftast en grön gård ibland med inslag av parkeringsytor. Denna typ 
av bebyggelse har uppförts först vid slutet av 1940-talet och inte genomgått några 
större förändringar fram till idag.

Storgårdskvarter i friare planmönster
Under 1960- och 70-talen byggdes enklaver i ett friare mönster, t ex i Bosgården ( 
1959-1961) och Enerbacken (-1964) i Mölndal. Utmed Häradsgatan fi nns dels punkt-
hus i parkmiljö nära en torgbildning och putsade tegelhus i olika kvartersformer. 
Entréer vätter oftast mot gård eller trädgårdssidan. Ljus och öppenhet präglar miljön. 
Området är exempel på ett stadsbyggnadsideal med hus i park.
Flerbostadshus i friare mönster på tidigare obebyggda höjdpartier fi nns i Enerback-
en. Planmönstret har en varierad form anpassad efter terrängen. Byggnadssättet kän-
netecknas av fl erbostadhus i tegel i öppna kvarter. Byggnaderna präglas av enkelhet, 
takutformningen spelar en viktig roll och bidrar till att skapa en helhet i arkitektu-
ren.   

Storgårdskvarter i strikta former
Bifrostområdet ( 1967-1971) och Åbyområdet ( 1964-68) är bebyggelse som tillkom 
under miljonprogrammets dagar. 1965 bestämde Sveriges Riksdag att det skulle byg-
gas en miljon lägenheter inom 10 år (storstadssatsningarna ).  Båda områdena är en 
medveten satsning på fl erbostadshus i olika upplåtelseformer med trafi kseparering 
(bilfria utomhusmiljöer ) och kommersiell service  och kommunala institutioner i 
områdets inre bilfria del. Parkstråk och grönytor är väl samlade i områdets inre de-
lar. Bebyggelsen är enhetlig med viss variation och fondmotiv i några punkter. Våm-
medalsområdet i Kållered har en liknande uppbyggnad liksom Dotegården, norr om 
Lindome centrum.

Storgårdskvarter i Våmmedal

Storgårdskvarter i Lindome

Kvartersstad Mlndals centrum

Bifrostområdet, med gula tegellamellhus. Byggnaderna är karaktärsmässigt lika 
grupperade i u-formade öppna gårdar

Svängda lamellhus Enerbacken
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Karaktärsdrag

Stenstad/kvartersstad
Gatumönster, kvartersindelningar, hushöjder och gatubredder har ett värde för iden-
titeten av området. Kvartersstadens mångsidighet med blandning av bostäder och 
verksamheter är viktigt att slå vakt om. Rutnätet av gator och anslutningar/fasader 
till Göteborgsvägen samt öppna platser i stadsplanestrukturen bidrar till att skapa 
Mölndals karaktär. Bebyggelsen har vuxit kring sina industrietableringar/arbetsplat-
ser utmed tillfartsvägen till Göteborg. Affärslägen och handel uppstod i korsnings-
punkter mellan huvudvägar och utmed frekventerade stråk. 

Nybebyggelse i kvartersstaden
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-
tersträvas. Olika karaktärer kan erhållas genom varierande täthet, gestaltning och 
funktionsblandning. Tillgång till grönytor i närmiljön är en kvalitet värd att bevara.

Stadsbildens sammanhållna helhet bibehålls
Den befi ntliga bebyggelsens proportioner, färg, fasadmaterial, fasadindelning, tak-
form och takbeklädnad bibehålls. 
Inom vissa kvarter fi nns en tidstypisk prägel på fönster, entréer och andra detaljer 
värda att behållas. Nya balkonger och takterrasser mot gaturummen bör undvikas. 
Vindsinredningar med lämpligt utformade takkupor är ofta möjliga, utom där det 
innebär förvanskning av kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader eller miljöer. 
Helheten i området bör beaktas.

Gator, torg och parker rustas upp
Den fysiska miljön på gator och torg i centrumbildningarna föreslås, förnyas. Cen-
trala parker, planteringar på huvudgator och andra gatuplanteringar bör förnyas och 
kompletteras. Levande gatufasader med butiker och publika lokaler i bottenvåning-
arna eftersträvas i rutnätskvarter. Gatumiljön skall inbjuda till att människor går och 
cyklar och ge möjlighet till möten.

Den fysiska miljön vid allmäna 
platser är viktig. krokslätts torg 

Tempelgatan, med röda tegel-
hus i fyra våningar
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Smalhus

Bakgrund
Defi nition: Smalhus ligger ofta nära naturen. Bebyggelsen har öppna kvarter och 
uppförs i tre – fyra våningar. I bottenvåningarna fi nns lokaler för butiker och andra 
verksamheter.

I Sverige kom bostadsplaneringen under tiden efter första världskriget att domineras 
av krav på ljus, renhet och enkelhet. Funktionalismen bygger på enkla geometriska 
grundformer, släta och hela ytor, fl acka tak och stora fönsterytor. På 1930-talet bör-
jade smala lamellhus byggas i förorterna i öppna och parallellställda planmönster. 
Byggnaderna är friliggande i tre till fyra våningar med genomgående lägenheter och 
ett husdjup på sju till tio meter. Markbehandlingen karakteriseras av respekt för den 
ursprungliga naturen, som ofta sparats ända fram till huset. Bebyggelsen placerades 
ofta i höjdlägen, gärna omgiven av natur. Gaturummen präglas av öppenhet och 
gröna gräsmattor eller planteringar. I Mölndal kom en typ av smalhusbebyggelse i 
form av parallella lamellhus på 1950-talet vid Knarrhögsgatan. Dessförinnan upp-
fördes parallellställda trähus i Krokslätt efter liknande idéer. En större utbyggnad av 
fl erbostadshus kom senare under 1960-talet i Bosgården i Mölndal. I Kållered fi nns 
något enstaka smalhus. I Lindome kom en typ av smalhus först på 1970-talet...?

Grannskapsenheter
Det moderna stadsbyggandet kan sägas ha kommit till Mölndal på 1950-talet. Med 
förebilder från engelsk planering utvecklades grannskapsenheter med torgbildningar 
och service. Till att börja med grupperas lamellhus så att de tillsammans bildar rum. 
Små grannskap med centrumbildningar skapades senare t ex i Bosgården/ Härads-
gatan och vid Jungfruplatsen.  

I Bosgården är stadsbilden varierad med lägre trevånings lamellhus som formar del-
vis slutna gårdsrum omväxlande med mer markanta höghus utmed Häradsgatan. Be-
byggelsen har omsorgsfullt utformade detaljer och materialen hög kvalitet. Här har 
fram till idag funnits tre mindre butikscentrum.

Hagåkersgatan består av smalhus med markerade entréportiker och bostadsentréer 
som ofta vetter in mot gården.   
Enerbacksområdet är exempel på friliggande lamellhus i ett högt läge och med myck-
et grönska och omgivande friområden.

Smalhus Hagåkersgatan

Smalhus Häradsgatan

Detaljer som är tidstypiska 
är viktiga för helheten, t ex 
dörrpartier.
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Karaktärsdrag

Smalhusområdenas karaktär bevaras och utvecklas
Det öppna planmönstret och karaktären av fritt liggande byggnader i naturlandskap 
är särskilt viktigt. Byggnadernas placering kring gårdsbildningar och öppna grön-
områden ger områdets struktur.

Kompletteringar av bebyggelse anpassas till Smalhusområdets skala och ka-
raktär
Kompletteringsbebyggelse kan ske med enstaka hus inordnade i planmönster och 
stadsbild och utan påtagliga intrång i omgivande grönstråk. Nya hus anpassas till 
terrängen. Sammanhållning i materialkaraktär och taklandskap är väsentlig.

Bebyggelsens värdefulla sammanhållna helhet bibehålls
Husen kan ändras under förutsättning att de behåller en tidstypisk och sammanhållen 
prägel på såväl helhetsmiljö som detaljer som fönster, entréer, balkonger och räcken. 
Materialval är viktigt. Påtagliga förändringar mot gatan bör undvikas. Inglasning 
av balkonger, takkupor i fl acka takfall och andra påbyggnader i stadsbildsmässigt 
utsatta lägen bör undvikas.

Sambandet mellan bebyggelse och natur upprätthålls
Bevara gatubildens naturprägel, ofta med grön förgårdsmark mot gatan. Nya, stora 
hårdgjorda ytor för parkering på naturmark undviks liksom staket mot trottoarer och 
gångvägar.

Punkthus Häradsgatan

Foto: Lars Bygdemark 2004
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Stationssamhälle

Bakgrund
Defi nition: Samhällsbildning som uppstått utmed järnvägen med bebyggelse samlad 
kring järnvägsstationen. Oftast låg tidigt en villabebyggelse utmed huvudvägen. I 
samband med att en station byggdes kom etablering av affärsbebyggelse med bostä-
der nära stationen. Kållered har större prägel av stationssamhälle än Lindome.

Historik
De tre tätorterna Mölndal, Kållered och Lindome har utvecklats till samhällen be-
lägna utmed riksvägen och järnvägen in till Göteborg. Handel och verksamheter har 
etablerat sig  utmed vägar och stationer. Mölndal med sina stora industrier blev tidigt 
stad 1921 medan Kållered och Lindome förblev municipalsamhällen. Bostadsbebyg-
gelsen i Kållered och Lindome kunde öka i och med att förbindelse in till Göteborg 
blev bättre. Kållered kom att bygga upp sitt centrum vid järnvägstationen medan 
man i Lindome planerade ett nytt centrum i slutet på 1960-talet. 
Idag är karaktären av stationssamhälle i Kållered och Lindome inte längre märkbar. 
Kållereds centrum som tillkom  under 1960-70 talet har tillfört centrumområdet en 
torgbildning påverkad av idéerna kring ”förortstorg”. Senare trafi komläggningar har 
ytterligare bidragit till att splittra stadsbilden. I Lindome  har de naturliga etable-
ringarna runt stationen försvunnit i och med att ett nytt centrum byggdes upp längre 
österut. 

Karaktärsdrag

Ny bebyggelse och offentlig miljö
I stationssamhället ligger bebyggelsen i rad utmed huvudgatan. Bebyggelsen är of-
tast fristående och formar gaturummet. Bostadshusen innehåller oftast verksamheter 
i bottenvåningen. Ny bebyggelse kan tillkomma efter samma mönster. Förändringar 
i skalan kan tillåtas efter samhällets behov av utbyggnad.

I Kållered fi nns ett behov att förnya centrumområdet och återskapa en attraktiv mö-
tesplats. Vid nybyggnad och upprustning av området är det väsentligt att placera 
byggnader i ett planmönster som skapar rum av den offentliga miljön. Här kan ka-
raktären av ett stationssamhälle som fi nns hos delar av den befi ntliga bebyggelsen 
behöva framhållas och kombineras med nya gestaltningsidéer hos tillkommande be-
byggelse. 

Lindome stationsområde innehåller en pendeltågstation och ligger på den öst-väst-
liga gång- och cykelförbindelsen som går till Lindome centrum. Ny bebyggelse i 
detta centrala läge bör ges ett innehåll och gestaltning som ger stadsbilden en täthet 
och medvetet formar den offentliga miljön mellan byggnaderna. Området innehåller 
tomtmark som ger rätt att bygga fristående byggnader. Tillkommande byggnader 
kan med fördel ges hög kvalitet och tilltalande yttre gestaltning med förebild från 

stationssamhället för att ge området en attraktiv miljö. 

Hus utmed gamla riksvägen

Affärshus utmed huvudgata

Hus utmed Ga Riksvägens
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Landsbygd

Bakgrund

Historik och karaktär
Hus i landsbygd förekommer framför allt i Lindome men även till viss del i östra Kål-
lered. Traditionellt förekommer hus av fl era olika karaktärer på landsbygden, lant-
brukets byggnader med mangårdsbyggnader, ekonomibyggnader, lador mm, skolor, 
fritidshus, butiker, villabebyggelse, kyrkans byggnader mm. Fram till 1950-talet var 
oftast byggnaderna uppförda med en enhetlighet i material, former och färg. Bebyg-
gelsen var oftast väl anpassad till terrägen och lokaliseringen vald omsorgsfullt. I od-
lingslandskapet låg oftast byggnaderna i kanten av åkermarken, eller på mer öppen 
mark samlade i bybildningar. I dalsluttningar eller skogsbryn ligger bebyggelsen mer 
utspridd. Till varje tomtbildning hör oftast fl era olika byggnader av olika storlek och 
hushöjd, t ex förråd, garage eller andra komplementbyggnader. Hustyper i landsbyg-
den varierar men traditionen i byggandet ger ofta  en helhet genom liknande detaljer, 
fönstersättning, takutformning och färgsättning.

Ny bebyggelse anpassas till traktens tradition
Genom val av tomtplats på liknande sätt som av tradition skett i trakten kan ny be-
byggelse inpassas i den befi ntliga miljön. Husens utformning kan variera efter funk-
tion och dagens gestaltningsideal. För att erhålla en helhet i landskapet och dess be-
byggelse är det av vikt att planera tomten efter den princip som fi nns i omgivningen, 
med friliggande hus och förråd, att anpassa bebyggelsen efter terrängen samt att i 
huvudsak följa den tradition som fi nns i trakten beträffande detaljer, fönstersättning 
samt takutformning. Fasadmaterial och färgsättning är företrädelsevis trä samt ljusa 
färger. 

I Lindomeåns dalgång fi nns möjlighet till ny bebyggelse  efter ovan nämnda prin-
ciper. Inom vissa områden är bebyggelsetrycket högt och befi ntlig bebyggelse om-
fattande. Detta gör att ny bebyggelse i anslutning till dessa områden oftast kräver 
detaljplan t ex i Hassungared, Greggereds by och Hällesåker.

Bebyggelse i Hällesåker

Fässbergs by med omgivande 
odlingslandskap
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Verksamhetsområden

Bakgrund
Med bilens utveckling kom arbetsplatser att lokaliseras utmed större trafi kleder 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. Med dagens förändrade logistik ser vi en omvandling till 
mer renodlade kontor, minskat utrymme för tunga transporter och ökat utrymme för 
parkering.

Traditionella industri- transport- och lagerområden håller på att fl ytta ut från mer 
centrala lägen. Detta ger ett högre markutnyttjande och mer ordnad bebyggelse i 
de centralt belägna verksamhetsområdena. De områden som fortfarande innehåller 
traditionella industri- och lagerområden har blivit allt mer utformade efter det behov 
av transporter som föreligger.

I Mölndalsåns dalgång fi nns fl era stora arbetsplatser med hög personaltäthet, som 
blir mer och mer kontor. Lackarebäcksområdet genomgår en förvandling år till indu-
stripark och har ambitionen att upprusta den yttre miljön i samband med förädling 
av den byggbara marken. 

Åbroområdet innehåller företag inom medicinsk forskning som präglar hela kvarter. 
En förädlingsprocess pågår inom hela Åbroområdet till en mer kontorslik bebyggel-
se. Fässbergsdalen har planerats för kontor och lätt industri i mer kvarterslika miljöer 
med ordnade gaturum och närhet till bostäder. Kållereds verksamhetsområde utmed 
motorväg och järnväg har mer traditionella industri och lagerverksamheter samt viss 
handel. Tillgängligheten är en viktig faktor vid förädling av området. Lindome har 
fl era små områden med olika innehåll och karaktär.

Karaktärsdrag

Verksamhetsområdena utvecklas efter sina olika förutsättningar
Industri- och verksamhetsområden ges möjlighet att utvecklas med utgångspunkt 
från sitt huvudsakliga innehåll, särart och koppling till omgivning eller närmiljö. 
Framtida utveckling är beroende av tillgänglighet och närhet till god kollektivtrafi k. 

Den offentliga miljön görs attraktiv, lättorienterad och mer anpassad för fot-
gängare
Den yttre miljön rustas upp med trädplantering vid gator, gångvägar och i skydds-
zoner. I mer kontorsintensiva områden kompletteras med service och mötesplatser. 
Parkering och angöring ordnas så att de inte dominerar gatubilden. En samlad in-
fartsskyltning med översikter över området och dess verksamheter bör eftersträvas.

AstraZenecas expansion åt söder

Lackarebäcks industripark

Taklandskap Astra zenecaZ
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Institutioner

Bakgrund

Sjukhusområdet 
Sjukhusområden började byggas i på 1920-talet. När sjukstugan i Kvarnbyn inte 
räckte till planerades för ett lasarett i Bosgården. Sjukhuset skulle få en prägel av 
herrgård. På ömse sidor om tillfartsvägen kom två fl ygelbyggnader och vid Göte-
borgsvägen två grindstugor. Verksamheten vid lasarettet växte till ett centrallasarett 
och utbyggnader i olika tidsskeden. Sjukhusområdet utökades under 1970-talet ge-
nom att lösa in omgivande bebyggelse. Idag fi nns en tät bebyggelse utbyggd i fl era 
olika etapper och med såväl lägre tre-fyra vån bebyggelse som högre sjukhusbygg-
nader i sex-nio våningar. I de inre delarna fi nns en mindre sjukhuspark. Området är 
delvis splittrat av större parkeringsanläggningar. 

Institutionsområden 
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.  

Stretered, vårdanläggning för människor med särskida behov har växt fram under en 
tid av 100 år och innehåller varierande bebyggelse som speglar utvecklingen inom 
vården. Byggnaderna är placerade med närhet till grönska vilket ger området karak-
tär av hus i parklandskap. Det är väsentligt att bibehålla områdets parkkaraktär som 
länkar samman den heterogena bebyggelsen till en helhet.

Fagered, skol- och yrkeshem i Lindome är byggt som skyddshem för ”vanartade” 
barn. Byggnaderna är ett av Göteborgsregionens bäst bevarade exempel på funktio-
nalistisk arkitektur med skolhem, yrkeshem och personalvillor. Bebyggelsen ligger 
fritt i landskapet med stora öppna fält.  Det öppna landskapet är viktigt för helheten. 
Övriga anläggningar är Sagåsen i Kållered, numera migrationsverket och kriminal-
vårdsanstalt i Lindome.

Förhållningssätt

Grundläggande karaktärsdrag bevaras 
De ursprungliga placeringarna av fria byggnader runt gröna områden eller i park och 
de ursprungliga parkanläggningarna har speciellt värde. 

Ny bebyggelse kan ske på institutionsområdenas villkor
En långsiktig utveckling av institutionerna är möjlig inom de begränsningar som 
områdets miljö utgör. I första hand bör komplettering ske på redan tidigare utnytt-
jad mark. Ett medvetet samspel skall eftersträvas mellan nya och äldre byggnader i 
skala, material och detaljering. Inom några områden pågår idag en omvandling och 
förädling av institutionsområdena. Inom Stretered kommer en integrerad bostads- 
och verksamhetsmiljö utvecklas. Sagåsen har förändrats från vårdboende till mot-
tagning av invandrare. Även här kan området kompletteras med bostäder. 

Befi ntlig bebyggelse kan ändras med respekt för kulturhistoriska värden 
Den äldre kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och sammanhållande vegetatio-
nen vårdas. Flera av områdena ingår i kommunens kulturmiljöprogram. 

Parkmiljö och närhet till grönområden 
Parkrummets grönska och anläggningar bör respekteras så att en långsiktigt hållbar 

miljö säkras och områdenas karaktärer bibehålls.

Mölndals sjukhus Höghuset 
dominerar i stadsbilden

Fagered hus i funkisstil

Stretered, hus i park
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Centrumbildningar

Bakgrund
I Mölndals kommun fi nns de tre tätorterna med sina centrumbildningar Mölndals 
Centrum, Kållereds centrum och Lindome Centrum. Dessutom fi nns inom Mölndals 
stad man ett antal mindre centrumbildningar i de olika stadsdelarna vid Krokslätts 
Torg, Jungfruplatsen, Uddängen och vid Häradsgatan. Andra områden har endast en 
mindre butik i lägen som kan utvecklas till viktiga mötesplatser i stadsmiljön. 

Karaktärsdrag
Varje centrum har byggts upp efter olika gestaltnings- och utformningsidéer. 

Mölndals centrum ligger inom kvartersstaden och har ett tydligt rutnätsmönster. För 
att hålla ihop östra och västra Mölndal som har olika stadsbyggnadskaraktär har en 
uppbyggnad av kollektivtrafi kanläggningen Knutpunkt Mölndal bidragit till att ska-
pa en sammanhållande förbindelse över trafi klederna. För Mölndals centrum fi nns 
Visioner om fortsatt utbyggnad och gestaltningsidéer i särskild handling.

Kållereds centrum har karaktär av ett förortstorg och har utformats i samband med 
uppbyggnad av en tät fl erbostadsbebyggelse av storgårdskaraktär samtidigt som cen-
trum ligger utmed huvudgatan genom Kållered med övrig bebyggelse enligt sta-
tionssamhällets principer för placering med hus på rad. För att bygga samman dessa 
båda stadsbyggnadskaraktärer och skapa en torgbildning behöver förbättringar och 
kompletteringar göras av det offentliga rummet. Kompletterande bebyggelse kan till-
föras som ger ny karaktär åt centrummiljön samtidigt som en medbeten utformning 
av grönska och rumsbildande offentliga ytor skapas.

Lindome centrum nyskapades under 1970-talet?? och framåt. Centrumbildningen 
ligger utmed ett centralt gångstråk och huvudprincipen är tät sammanbindande tät 
bebyggelse utmed gågatan. Entréer och butiker vänder sig mot gågatan liksom all-
männa institutioner. Kompletterande bebyggelse kan ske utmed stråket eller som 
rumsbildande byggnader i anslutning till parkeringsytan. Förnyelse av de offentliga 
ytorna och grönytor bör ske kontinuerligt för att öka trygghet och säkerhet samt 
att ge området en god miljö. Gångstråket ner mot Lindome station och pendeltåg-
stationen binder samman olika handelsytor och kan med fördel kompletteras med 
aktiviteter.

Mölndals centrun

Kållereds centrum

Lindome centrum
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Förhållningssätt
• Bebyggelsen i Mölndal skall utvecklas genom såväl nyskapande som beva-

rande. Alla åtgärder i bebyggelsen skall ha som mål att skapa en hållbar och 
tillgänglig stadsmiljö.

• Ny bebyggelse skall utformas med arkitektonisk och konstnärlig kvalitet.

• Förändringar i bebyggelse och offentlig miljö ska utformas med hänsyn 
till estetiska och kulturhistoriska värden som är signifi kanta för den del av 
kommunen där de utförs och med respekt för helheten.

• Utformning av gaturum och övriga offentliga platser skall ägnas särskild 
omsorg för att ge stadsmiljön karaktär och trygghet. 

• Infarter eller entréer till stadsbebyggelse skall ägnas speciell omsorg. Skylt-
ning skall anpassas till stadsbilden och bebyggelsens kulturhistoriska vär-
de.

• Grönområden och naturlandskap skall skyddas så att nuvarande blandning 
av bebyggelse och grönstruktur framhävs och stärks.

• Mölndals karaktärsdrag med bebyggelse i dalgångarna, markanta bergs-
sluttningar samt kilar av grönstråk mellan större grönområden får ej för-
vanskas

• Centrumbildningar skall utformas så att de ger tätorten en identitet och den 
offentliga miljön lättorienterad och attraktiv.

Slutsatser
Såväl stadsbebyggelsens huvuddrag som enskilda byggnader påverkar hur vi upple-
ver staden. Arkitekturen är en viktig del av vår upplevelse och påverkar vår livssitua-
tion och vårt välbefi nnande. Det är viktigt att slå vakt om estetiska värden. 
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Program eller policydokument tillhörande byggnadsordningen
Inom kommunen har tidigare upprättats ett antal program eller policydokument för 
utformning av den fysiska miljön. Det kan gälla bevarande eller förnyelse i olika 
delområden eller mer generella riktlinjer för hela kommunen. Här nedan förtecknas 
de som är aktuella och som överensstämmer med de riktlinjer eller förhållningssätt 
som redovisas i byggnadsordningen. 

Olika gestaltnings eller kvalitetsprogram som framledes kommer att upprättas skall 
på samma sätt kopplas till byggnadsordningen och gälla som underlag för utbyggnad 
i kommunen och vid byggnadsnämndens prövning ab bygglov.

Byggnadsordningen och dess olika dokument är i överensstämmelse med andra do-
kument som reglerar den fysiska miljön t ex kulturminnesvårdsprogram, grönstruk-
turprogram, trafi k- och gatumiljöprogram samt estetiska program för vägar, gator 
och torg.

Mölndal centrum
Kvalitetsprogram för Mölndals centrum, Kommunstyrelsen 1996.
Bebyggelse längs Brogatan. Mål för fasadstruktur. Stadsarkitektkontoret 1996.
Fasadförnyelse på Brogatan 1997 stadarkitektkontoret.
Råd för uteserveringar, Mölndals centrum 1996. 

Skyltpolicy - en vägledning för bygglovsprövning 1995. Byggnadsnämnden.

Bostäder
Miljöprogram för Eklanda,tillhör detaljplanen för Eklanda.
Gestaltning av parkrum, tillhör detaljplanen för Eklanda.
Gestaltningsprogram för Heljered, tillhör detaljplanen för Heljered visst arbete på-
går
Energisparande i kulturhistoriskt intressanta bostadshus. Rådgivning i samband med 
Kulturminnesvårdsprogram 1988.

Vägar
Trafi kstråket i Mölndalsåns dalgång – översiktligt gestaltningsprogram dec 2000.
Göteborgsregionens infarter Designprogram – Samarbetsprojekt mellan Vägverket 
och Ale, Göteborg, Härryda, Mölndal och Partille kommuner år 2003.

Kulturmiljö
Kulturminnesvårdsprogram 1988.
Kulturmiljöer i Mölndal, Kållered och Lindome. Kulturmiljövårdsprogram 2000.
Mölndals Kvarnby – industrimiljön längs forsen. Antagen av fullmäktige 1997
Mölndals Kvarnby – områdesbeskrivning, Råd för underhåll och bebyggelseutveck-
ling, Stadsarkitektkontoret 1998 (Josefi ne Kastberg)


