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1.1 Inledning

Mölndals innerstad  - gestaltningsprinciper

1.2 Bakgrund
1.2.1 Historia

Under 1920-talet växte ett centrum fram vid Mölndals 
bro. 1925 kom ”nya” torget till mellan gamla torget 
och Mölndals bro. På 1960-talet byggdes Folkets Hus, 
nuvarande kulturhuset Möllan samt stadshuset längs med 
Göteborgsvägen. Trafiksituationen omöjliggjorde för 
centrum att växa öster ut. I samband med motorvägens 
tillkomst på 1970-talet beslutades att utveckla centrum 
väster ut. Flera handelsbyggnader byggdes och 1984 
invigdes torget 

1.1.1 Gestaltningsprogrammet

Gestaltningsprogrammet behandlar de principer som ska 
styra utformning och gestaltning av gator, torg, platser 
och kvarter som tillsammans bildar Mölndals innerstad. 
Förutom generella riktlinjer är detta dokument en bilaga i 
vissa detaljplaner. Gestaltningsprogrammet utgör underlag 
för kommande projektering och bygglovshantering.

Programmet ska ge riktlinjer angående utformning och 
kvalitéer så att visionen om Mölndals innerstad kan 
förverkligas i den byggda miljön.

1.1.2 Förutsättningar och metodik

Arbetet med att ta fram dessa riktlinjer har skett under hösten 
2013 och våren 2014 och styrts av en gestaltningsgrupp 
under ledning av Mölndals stad. Gruppen har bestått av 
representanter från berörda förvaltningar samt planerare, 
arkitekter och landskapsarkitekter. Ett antal tidigare 
utredningar, samt brett förankrade visionsarbeten, har legat 
till grund för gestaltningsidéer och ställningstaganden.

Gestaltningsprogrammet innefattar en huvuddel med tre 
bilagor:

Gestaltningsprogrammets huvuddel beskriver över-
gripande gestaltningsprinciper för Mölndals innerstad. 

Bilaga 1 redovisar gestaltningsförslag för olika delområden 
på allmän platsmark. 

Bilaga 2 redovisar gestaltningsförslag för innerstadens 
kvartersmark. 

Bilaga 3 beskriver övergripande belysningsprinciper i ett 
belysningsprogram.  

1.2.2 Stadsbild - Stadens karaktär och 
olika skalor

Den centrala delen av Mölndal verkar visuellt på tre nivåer:
Storskaligt och skultpturalt mot motorvägen, en mellanskala 
längs stadsgatorna och under bron och småskalig och intim 
miljö i stadskärnan vid gågator, torg och i Stadshusparken. 

Mot motorvägen – stort och skulpturalt
Från motorväg E6/E20 ska stadens siluett vara avläsbar 
på långt håll och i hög hastighet. Här är byggnadernas 
skulpturala uttryck och helheten det viktiga. Belysningen 
ska stödja och förhöja intrycket och visa Mölndal utåt. De 
byggnader och kvarter som byggs längs de stora vägarna 
och järnvägen kan med fördel ha större volymer, dels för 
att synas utåt men också för att skydda bakomliggande 
bebyggelse mot buller och risk.

Under bron och längs stadsgator – en mellanskala
Under bron är det en relativt hård trafikmiljö med gator 
och parkeringar. Det är en bullrig miljö som riskerar att bli 
mörk och otrygg. Undermiljön måste utformas med stor 
omsorg om detaljer och det är av stor vikt att människor 
vill röra sig här och att platsen upplevs som trygg och 
attraktiv. Belysning och materialval  är avgörande för 
upplevelsen. Om en byggnad uppförs under bron ska 
denna fungera som en solitär; en lykta och en målpunkt 
med en verksamhet som har öppet så stor del av dygnet 
som möjligt. 

På stadsgatorna rör sig olika trafikanter; bilister och bussar 
ska samsas med cyklister och gående. Det är viktigt att 
miljön utformas så att den upplevs som trygg och signalerar 
tydligt var olika trafikanter ska röra sig. Korsningar 
och övergångar ska markeras. Arkitekturen kan vara 
storskalig med abstraherat uttryck i den övre våningarna. 
Mot gatorna krävs dock en högre detaljrikedom för 
att skapa ett attraktivt gaturum i mänsklig skala. Långa 
byggnadskroppar utformas med en vertikal indelning så 
att gående och cyklister i gångfart upplever variation och 
en sekvens av händelser i gaturummet. Målpunkter som 
butiker, verksamheter, gemensamhetslokaler och entréer 
till trapphus är viktiga dels för att befolka gaturummen 
men också för upplevelsen av trivsel där den som rör sig 

Småskaligt 
intimt

Stadsgator
mellanskalan

Stor skala
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på gatan upplever att det finns människor som ser en. 
Hörnlägen bör ges särskild omsorg. Inslag av grönska i 
fasader, på tak, gårdar och i gatumiljön mjukar upp och 
ger ett mer livfullt intryck. Med rätt utformning kan 
grönskan även reducera buller, ge en bättre luftkvalitet i 
gaturummet och bidra till biologisk mångfald. 

Stadskärnan och Stadshusparken - småskaligt och intimt
Stadskärnan utgörs av gågator, gångfartsgator och torg. 
Här karaktäriseras gator och platser av att det är en lungnare 
miljö där människor rör sig i ett långsammare tempo. 
Man flanerar, dröjer sig kvar och somliga slår sig ner på 
en bänk eller blir stående en stund då de möter bekanta. 
Miljön ska upplevas som trivsam och skalan återspeglas 
i byggnadernas volymer och fasadernas utformning. 
Markbeläggningen på gågatorna är mer påkostad och har 
en hög kvalitet. I gatumiljön och på torgen ska det finnas 
sittplatser. Stadshusparken blir en oas med ett innehåll 
som tilltalar olika målgrupper och som har dragningskraft 
under årets olika årstider. 

Fasaderna i stadskärnan har en stor omsorg om detaljerna 
i gatunivå och i de större kvarteren är fasaderna uppbrutna 
med en vertikal indelning som ger variation, rytm och en 
stadsmässig karaktär. Materialen karaktäriseras av att de 
åldras värdigt och miljöerna ska hålla över tid. Byggnaderna 
och gaturummen samspelar och man upplever en 
kontakt mellan ute och inne. Tidvis kan en restaurang 
eller ett café ha uteservering på gatan alternativt öppna 
upp fasaden mot gatan. I gatunivå finns en omsorg om 
detaljer. Belysningen är väl genomtänkt och det finns ett 
samspel mellan byggnadernas upplysta skyltfönster och 
gatubelysningen. Byggnaderna kan vara stora och ändå 
upplevas som småskaliga.
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Mölndals innerstad - snedbild från norr. Fotograf: Flygare Palmnäs 2012-05-25
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1.2.3 Upprustning av centrum - processen

2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012    2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022

Vision 2004 Gestaltningsprogram 2011

Mölndals centrum står inför stora förändringar. Nya och 
ombyggda kvarter samt upprustning av gator, torg och 
platser kommer att förändra dagens stadsbild. Särskilt 
viktigt blir då att peka ut vilka värden vi vill ha med oss 
in i det nya och vilka värden vi vill lägga till. Tanken med 
programmet blir därför att redovisa de visioner, tankar 
och idéer som ska utgöra den röda tråden och arbeta fram 
en målbild för Mölndals innerstad och dess platser, gator 
och kvarter. Målbilden ska vara så gedigen att den kan 
accepteras av alla, såväl gamla som unga mölndalsbor, 
samt vara attraktiv och lockande för de nya mölndalsbor 
som kommer i framtiden.

Tidigare

Nutid

Framtid
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Vision 2022

19 september 2013 antog kommunfullmäktige 
”MÖLNDAL VISION 2022”. Den beskriver en 
gemensam framtidsbild och en inriktning om hur 
Mölndal ska utvecklas fram till 2022. Visionen 
har utarbetats tillsammans med mölndalsbor, 
företag, föreningsliv och grannkommuner. Den 
ska genomsyra alla verksamheter i Mölndals stad, 
inte minst den strategiska och fysiska planeringen. 
De folkvalda sätter upp mätbara mål för att 
visionen ska genomföras. Kontinuerlig uppföljning 
återrapporterar hur arbetet mot den gemensamma 
visionen fortskider.

Detta dokument är den övergripande styrningen 
av gestaltningsprogrammet och ligger som grund 
för helheten. Mölndals innerstad med stadskärnan 
kommer att spela en viktig roll för Mölndals 
identitet och självbild. 

Gestaltningsprogram 2011

Fram till 2011 skedde omfattande planeringsarbeten 
där fastighetsbolaget Steen & Ström samt ett 
bostadskonsortium med bl. a Riksbyggen, PEAB 
och SKANSKA, ville utveckla centrum och bygga 
köpcentrum, bostäder och lokaler i mycket stor 
omfattning. Planerna var omvälvande och storslagna 
och beskrivs i gestaltningsprogram för såväl 
allmän platsmark ”GESTALTNINGSPROGRAM 
gator, torg och stråk i Mölndals Centrum” samt 
”GESTALTNINGSPROGRAM byggnader & 
bostadskvarter i Mölndals Centrum”. 

Samarbetet mellan Mölndals Stad och Steen & 
Ström avbröts i maj 2011 och hela utvecklingsarbetet 
stoppades.  

Vision Mölndals centrum 2004

2001 påbörjades ett brett förankrat visionsarbete som 
drevs av en projektorganisation under ledning av en 
politisk styrgrupp.  I ett tidigt skede tog man fram ett 
antal visionsbilder som kommunikationsmaterial.  
Hösten 2002/vintern 2003 hölls en seminarieserie 
samt möten med fastighets- och butiksägare. 
Dessutom anordnades ett utställningstillfälle under 
arrangemanget ”Upptäck Mölndal”. 
 
Under processens gång gjordes ett antal 
delstudier, bl. a. en miljöpsykologisk studie över 
centrum, lokaliseringsstudie samt elevarbeten från 
Fässbergsgymnasiets Natur och kulturlinje ÅK3.

Tidigare gestaltningsdokument

Sedan Mölndals Centrum byggdes på 70-talet har 
det funnits ett antal styrdokument och riktlinjer för 
staden. Mycket av den utformning som går att avläsa 
i dag härrör från perioden 70-80 tal. Ett antal tillägg 
kom till på 90-talet, bl. a annonspelare med skyltar 
”Mölndals centrum”. Dessa finns med i dokumentet 
”Mölndals Centrum KVALITETSPROGRAM”,
från 1996.

Mölndals innerstad - gestaltningsprinciper



2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012    2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022

Kommunikationsplattform -  
Mölndals innerstad, 

Vision 2022,
Gestaltningsprogram 2014
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Kommunikationsplattform - 
Mölndals innerstad

I samband med att arbetet med att förnya och 
omvandla Mölndals centrum gått in i ett skarpare 
skede har Mölndals stad tillsammans med 
inblandade aktörer valt att ta fram ett styrdokument 
som benämns Kommunikationsplattform. Denna 
ska ge gemensamma och tydliga riktlinjer för hur 
projektet ska kommuniceras med målgruppen. I 
detta arbete har man studerat styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. 

Fokus har legat på att formulera varumärket och 
positionering av centrum ur ett kommersiellt och 
upplevelsemässigt perspektiv.  Man har dessutom 
formulerat en “Vision för Mölndals innerstad” som 
beskriver vad man vill att Mölndals innerstad ska 
vara om 5-10 år:

Mölndals stadskärna ska vara en självklar mötesplats för 
mölndalsborna. En spännande blandning av små lokala 
affärer och stora kedjebutiker på en plats. Mölndals mest 
populära stadsdel att bo i, med närhet till offentlig service, 
butiker, matställen och kultur.

Grundtanken är att det som är dagens Mölndals 
centrum ska stärkas och omvandlas till en riktig 
stadskärna i ordets fulla bemärkelse. Fullvärdig, 
ståtlig och gemensam för alla mölndalsbor. Man 
beskriver ett antal kärnvärden:

Stadskänsla – förtätad stadskärna med levande och 
befolkade gator, torg och platser.

Mötesplats – för både planerade och spontana möten.

Spännande och varierat utbud – Stora affärskedjor samt 
små charmiga butiker, offentlig service, kultur och 
nöjen.

Hållbar – socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Visionen beskriver tre fokusområden:

”En modig stad med tydlig historia”, ”Mölndal 
förstärker Västsverige” samt ”En hållbar stad där vi 
växer och mår bra”.

Under rubriken ”En modig stad med tydlig historia” 
beskriver man en målbild för den fysiska miljön.

Vägen dit sammanfattas i tre punkter:

Dessa punkter utgör riktlinjer för gestaltnings-
programmet.

Gestaltningsprogram 2014

Framtagandet av denna handling.

Framtiden

Under kommande processer, projektering och 
byggskeden kommer detta gestaltningsprogram 
vara vägledande för att vi ska nå den gemensamma 
målbilden om en levande och attraktiv stadskärna.

• Vi utvecklar en tät, vacker och sammanhållen 
stadskärna som består av Mölndals centrum, 
Forsåker och Kvarnbyn. Med en modern 
känsla i gestaltning och uttryck som knyter 
an till vår historia skapar vi ett Mölndal som 
speglar vår identitet.

• Vi utvecklar gemensamma mötesplatser där 
alla är välkomna och kan uppleva ett livaktigt 
kultur- och fritidsliv. I våra stadskvarter 
skapar vi ett blandat utbud av bostäder, 
handel och nöjen som gör det trivsamt att 
vistas i Mölndal.

• I dialog med mölndalsborna skapar              
 vi en livskraftig utveckling av Mölndal        
 som stärker vår gemensamma identitet       
och stolthet.

MÖLNDALS INNERSTAD 
GESTALTNINGSPROGRAM FÖR OFFENTLIGA RUM OCH BYGGNADER I MÖLNDALS INNERSTAD 
GRANSKNINGSHANDLING 2014-10-14
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1.3.2 Stadens komponenter

Mölndal innehåller flera av de viktigaste komponenterna 
som behövs för att få ihop pusslet om en tydlig stadskärna. 
Dessa behöver förstärkas och lyftas fram för att ge en 
komplett helhet. Bland dessa ”pusselbitar” kan nämnas:

1.3 Målbild - koncept

1.3.1 Målbild Mölndals innerstad

Den övergripande målbilden för Mölndals innerstad är att 
stadskärnan ska stärkas i sin roll som samlande stadsrum 
för mölndalsborna. Det ska kännas som en riktig stad och 
tillmötesgå alla de krav på utbud, stadskänsla och innehåll 
som krävs för att fylla rollen. Mölndals innerstad behöver 
alla de olika komponenter som en riktig stad förväntas 
innehålla.
 
Vad är då en stad? Storleken är inte alltid avgörande. 
Viktigare kan vara en väldefinierad stadsmässig bebyggelse 
med ett kontrasterande, glesare, omland. Många mindre 
städer i glesbygd får en tydlig stadsmässighet och spelar 
tydliga roller på grund av den omgivande glesbygden 
och avstånd till konkurrerande orter. Mölndal är starkt 
kopplad och mycket nära sin större granne Göteborg 
och får därför hård konkurrens i utbud, roll och identitet. 
Detta ställer högre krav på tydlighet och innehåll i det vi 
kallar för Mölndals innerstad.

• Stadshus - Stadshuset och stadshusplan
• Torg - Mölndals torg
• Köpgata - Brogatan, Nygatan, Medborgaregatan
• Station - Mölndalsbro och knutpunkten
• Kyrka - Fässbergs kyrka
• Stadspark - Stadshusparken
• Stadshotell - Hotell Scandic 

Utöver dessa är en av de viktigaste komponenterna 
omlandet. Här utgör Stadshusparken och ”Det böljande 
landskapet” viktiga sekvenser. Det sistnämnda är 
grönytorna samt vägar och cirkulationsplatser norr och 
söder om centrum. Dessa öppna ytor, omlandet, tydliggör 
mötet med det täta stadsbebyggelsen.
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STADSPARK STADSHUS KYRKA

KÖPGATA

TORG

STATION

STADSHOTELL

?

?

Stadens komponeneter “Hur får vi ihop pusslet?” och “Vad krävs för en fullgod innerstad?”
Målbild Mölndals innerstad

o m l a n d e t

“ s t a d s m u r e n ”

Mölndals innerstad - gestaltningsprinciper



1.3.3 Mölndalsån och vattnet

Mölndal, Kvarnbyn och Forsåker har uppstått vid 
Mölndalsån. Vid bron över Mölndalsån började det vi i dag 
kallar Mölndals innerstad växa fram. Vägar och järnvägar 
har uppgraderats allt eftersom och i dag utgör E6 med 
järnvägen en kraftig barriär där själva ån kuverterats längs 
en betydande sträcka. Kontakten med ån har reducerats 
och det är främst under högvatten och de senaste tidernas 
översvämningar Mölndalsån gör sig påmind. 

Som en del i förnyelsen av innerstaden tas det fram 
nya strategier för att hantera höga flöden och dagvatten 
generellt.  

En del i förnyelsen av innerstaden handlar om att 
återkoppla till Mölndalsån och synliggöra vattnet i staden. 
Vattnet, vattenväxter och regnträdgårdar ger karaktär 
och stärker stadens identitet. Tillsammans med effektfull 
ljussättning kommer vattnet utgöra ett starkt tema som 
även återkopplar historiskt till Mölndalsån och dess 
betydelse för staden. 

1.3.4 Trädgårdsstaden

Förr i tiden var Mölndal landsbygd med öppna 
odlingslandskap och pastorala vyer.  Under 1900-talet 
växte det fram mängder med handelsträdgårdar 
som försörjde Göteborg och den allt mer växande 
stadsbefolkningen med frukt och grönsaker. Mölndal 
sas vara en av landets mest handelsträdgårdstäta delar 
och kallades för ”trädgårdsstaden”. Spår av detta går att 
skönja i dagens Mölndal och i förnyelsen av stadsrum 
och parker stärks denna historiska koppling. Fruktträd 
av olika karaktär och sort ska nyplanteras i olika former 
och vara ett karaktärsfullt inslag i innerstadens torg, gator 
och parker. På torg och i gatumiljö kan det vara fruktlösa 
sorter såsom t.ex. dubbelblommande fågelbär.

TrädgårdsstadenÖversvämningar i Mölndal Översvämningar i Mölndal 

Principen är att i stället för att skicka ner dagvatten i 
brunnar och vidare ut i den kulverterade Mölndalsån, 
ska vattnet hanteras öppet i gaturummet och fördröjas. 
På detta sätt kan man hindra att föroreningar hamnar 
i Mölndalsån. Dessutom blir vattnet en tillgång i 
stadsrummet där strandväxter och porlande vatten blir 
ett spännande inslag. För särskilt kraftiga regn och höga 
flöden planeras sekundära vattenvägar där vattnet kan 
rinna längs lågpunkter utan att skada fastigheter och 
egendom.

Mölndals innerstad blir återigen staden vid Mölndalsån.
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1.4 Hållbarhet
1.4.1 Social hållbarhet
God livsmiljö
I Vision Mölndal 2022 står under rubriken En modig stad 
med tydlig identitet: ...”Vi har en tillgänglig, levande stad 
där människor möts och upplever tillit och mångfald.” 
Det kulturella kittet är genomgående i de tre 
hållbarhetsdimensionerna. Kultur följer här Unescos 
definition: Kultur omfattar hela komplexet av de andliga, 
materiella, intellektuella och emotionella egenskaper 
som är utmärkande för ett samhälle eller en social grupp 
och omfattar förutom konst och litteratur, livsstilar, 
samlevandsformer, värdesystem, traditioner och 
trosuppfattningar.

Identitet
Mölndals innerstad ska vara en plats för alla. Den ska 
präglas av lyhördhet för lokal identitet och vara en 
inspirerande livsmiljö med människan som utgångspunkt. 
Mötesplatser och målpunkter ska upplevas som 
funktionella, tillgängliga, trygga och estetiskt tilltalande. 

Tillhörighet och delaktighet
I en socialt hållbar innerstad möts människor, känner 
samhörighet och är aktivt delaktiga. Genom dialog och 
kommunikation får medborgarnas engagemang och 
kreativa idéer utveckla Mölndals innerstad. Det kan 
exempelvis vara i olika samverkansformer med föreningar, 
ungdomsinitiativ, kreatörer och näringsliv.

Tillgänglighet
Särskild omsorg och planering krävs för att 
tillmötesgå människor med olika funktionshinder och 
funktionsnedsättningar, deras behov, trygghet och 
säkerhet. Utformningen av allmänna platser ska följa 
Boverkets rekommendationer ALM - Tillgänglighet 
på allmänna platser. Utförandet ska gälla för att få en 
harmonisk, tydlig och lättbegriplig utformning och med 
en sammanhållen grammatik/struktur för Mölndals 
innerstad.

1.4.2 Ekonomisk hållbarhet
Långsiktig hållbarhet - livscykel
Val av material ska baseras på långsiktiga kalkyler där 
den initiala kostnaden vägs mot livscykeln och eventuell 
återanvändning. Kortsiktiga lösningar som måste göras 
om belastar framtidens mölndalsbor. Denna kalkyl ska gå 
ihop såväl ekonomiskt som ekologiskt.

Drift och underhåll
Alla anläggningar och miljöer kräver underhåll för att 
funktion och uttryck ska bestå. Vi ska dock planera för att 
minimera kostnader och energiåtgång för detta. 

Kommers och handel
En av de viktigaste funktionerna med Mölndals innerstad 
är att det hyser levande butiker, handelsplatser och 
affärsliv. I utformning och planering är det viktigt att 
vi stärker handel och affärsliv och söker balans mellan 
olika intressen. T ex ska utformning av allmän plats inte 
försämra värdefulla butikslägen längs stråk. Plats för 
eventuell framtida uteservering ska fredas. Generellt kan 
sägas att om ytorna görs flexibla och tål olika användning 
framtidsäkras staden och möjligheter bevaras. 

En viktig avvägning handlar ofta om prioriteringar mellan 
t ex parkeringsplatser och trafikföring kontra trygga och 
trivsamma miljöer för stadsliv. Viss handel gynnas av närhet 
till kundparkering, andra behöver serveringsytor eller 
trygga och trivsamma ytor. En balanserad kompromiss 
eller flexibla ytor är målet. 

Trygghet
Ingen ska behöva känna sig otrygg eller hotad. Gångstråk, 
gångtunnlar och trafikmiljöer ska ges god belysning och 
omsorg i materialval och hantverk. Parker och gångvägar 
ska planeras så att de inte skapar otrygga gömslen 
eller baksidor. Ljussättningen ska utformas så att man 
uppfattar sin omgivning och mötandes ansikten. Former 
för medborgardialog utvecklas, exempelvis kan man 
arrangera trygghetsvandringar.

Visionen om framtidens Mölndal fastslår att vi ska verka 
för en utveckling av Mölndal som är socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbar. Hur når vi dit och hur kan vi 
forma en hållbar innerstad? 

Definitionen av Hållbar utveckling i Brundtlandkommissio-
nens rapport från 1987 ”Vår gemensamma framtid” lyder: 
”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Vad ryms i de tre olika hållbarhetsdimensionerna?

I förslagsdelen finns mer specifika idéer om hur vi kan 
bygga en hållbar Mölndals innerstad.

• Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett 
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov uppfylls. Ett 
inkluderande, demokratiskt samhälle där alla är och 
känner sig välkomna.

• Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla 
med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. 
Det handlar om hållbara system med fokus på den 
övergripande samhällsekonomiska kalkylen i stället 
för enskilda företag eller individer. 

• Ekologisk hållbarhet, det kan till exempel betyda 
att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett 
segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. 
Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och 
människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i 
dessa resurser.
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1.4.3 Ekologisk hållbarhet
Material
Uthålliga material, möjliga att återanvända. Mark-
beläggning av natursten såsom hällar och smågatsten är 
ändliga resurser men med rik tillgång. Det går åt energi 
och transporter att bryta och bearbeta men eftersom de 
är så slitstarka material går de att återanvända i mycket 
hög utsträckning. När Mölndals innerstad byggs om 
används ett gemensamt materialval med en bas av granit, 
vilket möjliggör att kommunen kan hålla en depå med 
gatsten, kantsten och hällar som återanvänds vid om- 
eller nybyggnation. Detta är särskilt viktigt i Mölndal där 
marken är mycket sättningsbenägen samt har en pågående 
sättning. Det kommer att krävas omläggningar eller 
justeringar i gatan och då är granit ett lämpligt materialval 
framför t ex betong. Från dagens anläggning kommer 
den svarta smågatstenen som finns längs fasader, att 
återanvändas i den nya gestaltningen. Av kostnadsskäl kan 
det ibland i ett första skede bli nödvändigt att använda 
mindre beständiga material såsom asfalt och betong.

Dagvatten 
I samband med ombyggnad av gator, torg och platser 
kommer innerstadens system för dagvattenhantering 
uppgraderas och byggas enligt principen att fördröja, 
infiltrera och rena dagvattnet innan det släpps ut i 
Mölndalsån. Strategin är att:
• Planera in högre andel genomsläppliga mark-

material såsom, gräs, grus eller beläggningar med 
genomsläppliga fogar. 

• Planera in gröna tak med vattenhållande och för-
dröjande egenskaper. 

• I gaturummen skapa s.k. regnträdgårdar där nedsänkta 
planteringsytor med strandväxter tar emot dagvatten 
från gata och stuprör. Regnträdgårdarna kopplas 
samman i system med tillhörande infiltrationsmagasin 
så att vatten får tid att sedimenteras och infiltreras. 

• Grönytorna i cirkulationerna inom det sk. ”böljande 
landskapet” (Norra och Södra Entrén) kan nyttjas 
som fördröjningsmagasin med planteringar och 
vattenspegel som kopplar till Mölndalsån. 

• Planera in sekundära vattenvägar för extrema flöden 
då ledningsnätet inte klarar av att hantera massorna. 
Vatten kommer då att forsa fram på förutbestämda 
gator som leder vattenmassorna ned mot Mölndalsån. 

 

Biologisk mångfald
Staden behöver inte vara en steril öken eller en 
monokultur. Med en medvetet genomtänkt helhet kan 
artvariation ökas avsevärt. Gatu- och parkträd av olika art 
och sort ger hemvist åt olika insekter och fåglar. Öppen 
dagvattenhantering med regnträdgårdar och biodiken 
kopplar till Mölndalsåns ekosystem och kompenserar 
det hårdgjorda och kulverterade partiet av Mölndalsån.   
Gräsytor och refuger kan omvandlas till artrika ängar 
som kräver mindre skötsel, energi och pengar. Platta och 
flacka tak kan göras gröna och fasader kan förses med 
klätterväxter, vilket bl. a. ger bättre lokalklimat och liv. 
Allra störst förutsättningar har förstås parkytorna som 
kan öka sin biologiska artrikedom med högre andel 
ängsytor, varierade biotoper med bred artrikedom och 
naturliga vatten- och strandmiljöer.

Fotomontage regnträdgårdar exempel Bergmansgatan Sektion regnträdgård exempel Bergmansgatan

Översikt dagvattenhantering i Mölndals innerstad 

grönt tak

grönt tak

rain garden

rain garden

delvis grönt tak 
och grön gård

genomsläppliga markmaterial

och rain gardens

genomsläppliga markmaterial

och rain gardens

genomsläppliga markmaterial

M
ölndalsån

M
ölndalsån kulverterad

delvis gröna 
gårdar och tak

delvis gröna 
gårdar och tak

grönt tak

grönt tak
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1.5 Funktion & innehåll

1.5.2 Lek
Översiktligt förslag
Lek är en del av människans kultur.  I Mölndals innerstad 
ska det finnas lek för alla, inte bara för barn. Lekfulla 
inslag ska dyka upp som överraskningar i stadsbilden. 
Skulpturer, vatten, ljusspel eller märkligheter smygs in och 
lockar.

Det ska även finnas planerade anläggningar och platser 
som lockar olika målgrupper att vistas, umgås, leka och 
spela. Boulebanor, schack, pingisbord eller skatemiljöer 
lockar och befolkar parker och torg. Innehållsrika lekplatser 
med kvalitativa och vackra lekmiljöer blir utflyktsmål för 
dagisgrupper, barnfamiljer, föräldralediga och andra som 
vill ta del av folklivet. 

1.5.1 Stadsliv
Översiktligt förslag
Vi önskar liv mellan husen. För att lyckas med detta 
måste vi skapa intressanta stråk, platser och attraktioner 
som människor vill besöka. För att torg, stråk, parker och 
gator ska fyllas med liv och rörelse krävs tillåtande och 
välplanerade miljöer. Friktion är ett ord som ofta används 
i dagens stadsplanering. Det betyder att olika grupper och 
olika intressenter ska kunna samsas på samma ytor och 
man får tåla vissa konfliktsituationer. Exempel är trånga 
gaturum där flanörer, cyklar, bilar och uteserveringar 
måste samsas. Genom ett givande och tagande nås ett 
balanserat, upplevelserikt och levande stadsrum.   

1.5.3 Trafik, stråk och parkering
Översiktligt förslag
Efter full utbyggnad och förnyelse av Mölndals 
innerstad krävs effektiva och väl dimensionerade 
parkeringsmöjligheter för både cyklar och bilar.  Befintliga 
parkeringsanläggningar tillsammans med nya i gallerian 
samt kontorshuset ger god försörjning för besökare till 
den mer bilfria innerstaden. Större cykelparkeringar 
finns i mötet mellan cykelstråk och gågator samt vid 
”Knutpunkten”. Mindre cykelparkeringar på 5-10 platser 
ska finnas utspritt i hela innerstaden och i anslutning till 
viktiga entréer.

12
Gestaltningsprogram för offentliga miljöer och byggnader i Mölndals innerstad

hänga/
synas

hänga/
synas

hänga/
synas

hänga/
synas

hänga/
synas hänga/

synas

vila/
vara

vila/
vara

vila/
vara

vila/
vara

äta/
umgås

äta/
umgås

äta/
umgås

shoppa/
spana

shoppa/
spana

leka/
spela

leka/
spela

leka/
spela

leka/
spela

leka/
spela

30

30

60

330

650

50
420

80

180

100

80

80

120
40

30

50

10

6
6

66666

4

4
44

4
4

4
4

4

10
15

120

eventuellt framtida cykelstråk

80 (under bron)

bilparkering
(handel/bostäder/
sysselsatta)

cykelstråk

cykelparkering

cykelparkering
knutpunkten

Mölndals innerstad - gestaltningsprinciper



1.5.4 Gator, torg och platser

Denna handlings huvudsakliga syfte är att beskriva 
målbild och riktlinjer för utformning av innerstadens 
offentliga rum. Dessa gator, torg och platser delas in i olika 
kategorier som ges gemensamma riktlinjer för kommande 
projektering och ombyggnad. Dessa kategorier och 
platser beskrivs närmare i bilaga 1 - Gestaltning av allmän 
platsmark.

1.5.5 Kvartersmark

Gestaltningsprogrammet fokuserar på de kvarter 
som står inför förändring med betydande om- eller 
tillbyggnad. Detta gestaltningsprogram ligger som bilaga 
i de aktuella detaljplanerna. Övergripande principer och 
gestaltningsidéer beskrivs i bilaga 2 - Kvartersmark.
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2

3

4

5
6

1. Kv Gråsejen
2. Kv Hajen
3. Kv Havskatten
4. Kv Koljan och Karpen
5. Kv Söder om Mölndalsbro
6. Kontorshuset

Torg och Platser

Stadshusparken

Gågatorna

Innerstadsgata

Tvärstråk

Entréer

Stadsgator

Knutpunkten/Mölndalsbro
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1.6 Möblering och växtmaterial

1.6.2 Uteserveringar
Översiktligt förslag

Mölndals innerstad ska ges en sammanhållen och 
genomtänkt möblering som blir en viktig del i stadsbilden. 
Den ska vara gedigen, slitstark och av hållbara material. 
Design, material och färgsättning ska spegla ambition och 
karaktär i Mölndals innerstad.  

Ett detaljerat möbleringsprogram ska tas fram med modell 
och kulör för soffor, bänkar, papperskorgar, cykelställ, 
pollare etc.

Uteserveringar är ett välkommet inslag i stadsbilden och 
en viktig komponent för att få befolkade och levande 
torg, gator och parker. För att få en harmonisk helhet 
krävs regler och styrning av funktion samt utformning. 
Enkla former, material och uttryck ska eftersträvas. 
Gemensamma nämnare och enhetlighet ger en lugn och 
harmonisk stadsbild. 

I sammanställningen “Regler och råd för uteserveringar - 
En vägledning för bygglovsprövning”, 2012  finns tydliga 
råd och regler som ger en vägledning för näringsidkare 
och handläggare vid tillståndsprövning. 

1.6.3 Skyltar och skyltsystem

Skyltar är ett betydelsefullt och naturligt inslag i stadsbilden 
men i Mölndals innerstad finns idag alltför många olika 
typer av skyltar i både trafikmiljöer och på stadens gågator 
och torg. Tydliga och lättbegripliga råd och riktlinjer ska 
tas fram för att ge en harmonisk, balanserad och tydlig 
skyltning i innerstaden.  Detta gäller såväl trafikskyltar, 
kommersiella skyltar, reklam och information. 

En grundläggande princip är att skyltarna ska inordna sig 
i stadsbilden, inte dölja den. Sparsamhet, enkelhet och 
tydlighet ger en lättbegriplig stadsmiljö. Trafikmiljöer ska 
utformas så att de blir lättbegripliga och kräver minimal 
skyltning.

De flesta skyltar kräver bygglov. Idag finns samman-
ställningen “Mölndals skyltpolicy - En vägledning för 
bygglovsprövning”, 2012. Dessa riktlinjer ska hjälpa 
näringsidkare och tjänstemän att nå en balanserad helhet 
men utöver detta bör ett gemensamt skyltprogram för 
Mölndals innerstad och Forsåker tas fram. 

Man kan dela in skyltarna i tre huvudtyper:
• Kommersiella och privata skyltar (se “Mölndals 

skyltpolicy - En vägledning för bygglovsprövning”
• Trafikskyltar
• Informationsskyltar och vägvisare

1.6.1 Generella principer
Översiktligt förslag

1.6.4 Växtmaterial
Översiktligt förslag
Träd och växter är viktiga element i stadsrummet. De ska 
ge upplevelse och trivsel, rena luft och vatten, ge hemvist åt 
fåglar och insekter samt skapa mening, form och identitet. 
För Mölndals innerstad blir ett antal växtkomponenter 
särskilt viktiga för att stärka temat Mölndalsån och 
vattnet, samt Trädgårdsstaden. 

I samband med regnträdgårdar i Stadshusparken, 
Bergmansgatan, Nygatan och Barnhemsgatan planteras 
fuktälskande träd såsom al, sälg och hägg. Strandväxter 
som tål både vatten och torka ger örtskikt med t ex 
svärdslilja, starr, kaveldun etc.

Trädgårdsstaden speglas i planteradet av ett stort antal 
fruktträd. I Stadshusparken, på Stadshusplan och i Södra 
entrén skapas stora sammanhängande grupper med 
fruktträd, eller träd med liknande karaktär, som kan ge 
starka händelser med vårblom samt höstfrukt. 

Andra starka karaktärsbärande växtelement är de pallisad-
klippta lindarna längs Tempelgatan/Stadshusparken samt 
vid Mölndals Torg. Dessa bevaras, kompletteras och 
stärks. Klippta lindhäckar finns med i tvärstråken och har 
både en sammanhållande och avskärmande funktion.

Infoskylt exempel Ekebergsparken, 
Oslo

Infoskylt exempel Ekebergsparken, 
Oslo

Exempel vägvisare

Håll nere antalet trafikskyltar

Lägre trafikskylt i båge Strandplantering Pallisadklippt lind

HäggStrandväxter t.ex. 
svärdslilja

Fruktträd

Al

En bärande del av konceptet för Mölndals innerstad är 
att stärka innehållet och stadens komponenter. Torget, 
Stadshusparken, Stadshuset mm ska stärkas i sin roll och 
karaktär. Det är också viktigt att hålla samman stadskärnan 
och områdena på andra sidan E6, inklusive Forsåker och 
Kvarnbyn. Här blir skyltning en viktig framgångsfaktor 
och ett sammanhållande och genomtänkt system av 
skyltar och informationstavlor blir mycket betydelsefullt. 
Dessa ska ha en tydlig form och ett välformulerat innehåll.
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Staden ska vara tillgänglig för alla. Ingen ska känna sig 
begränsad eller ovälkommen varför det är oerhört viktigt 
att planera gator, torg och parker så att de som har någon 
typ av funktionsnedsättning kan ta sig fram där alla andra 
kan. Generellt ska råd och riktlinjer i boken “Bygg ikapp” 
utgiven av Svensk byggtjänst, följas i projektering och 
detaljutformning.

Gångytor ska utformas med vänliga, släta material. 
Sidolutning på max 2% och längslutning under 5% 
eftersträvas. Med jämna avstånd och efter större lutningar 
ska det finnas bekväma sittplatser att vila och återhämta 
sig.

För de som har nedsatt syn ska utemiljön i första hand 
utformas så att det finns naturliga ledstråk. Husfasad, 
kanstenar, kantzon mellan hårdgjord/grönyta är stråk 
som går att följa med käpp. Där detta inte är möjligt ska 
ledstråk med taktila plattor användas för att länka samman 
och fylla de luckor som uppstår vid t ex ett torg eller ett 
övergångsställe. Typ och system av plattor, skyltar och 
signaler ska vara samma i hela innerstaden. Möbler, pollare 
eller stolpar ska vara i kontrasterande färger så att de kan 
uppfattas av synsvaga. Möbleringen ska planeras in i s.k. 
möbleringsstråk så att papperskorgar, stolpar, sittplatser 
och träd inte är i vägen för gångstråken och samtidigt blir 
lätta att finna vid behov. 

Det är viktigt att det finns platser för alla. Ergonomiskt 
sittvänliga soffor med upprätt hållning och armstöd varvas 
med mer spontana sittplatser eller ”häng” i trappor, murar 
eller dyl.

Trappor och ramper ska undvikas så långt det går men där 
det är nödvändigt ska de utformas bekväma och förses 
med handledare i kontrasterande färg. Handledare ska sitta 
på var sida eller helst i mitten om utrymmet tillåter. Det 
ger ett luftigare intryck och man kan i stället välja vilken 
sida man går på. Det är dessutom viktigt att handledare 
utformas på ett greppvänligt sätt. Kontrastmarkeringar i 
enhetlig design där varianten med hela steg i avvikande 
färg är att föredra. 

1.7 Tillgänglighet

1.7.1 Principer

Slät och fri husfasad som naturligt ledstråk

Stråk med släta ytor

Kantsten som naturligt ledstråk

Möbleringsstråk med sittplatser för alla

Handledare i mitten av trappan

Ledstråk t.ex. GH-Form gjutjärn
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1.8 Konst
1.8.1 Konstnärlig utsmyckning idag

De konstverk som påverkas av ombyggnation och 
förändringar i centrum ska tas omhand och ges en ny 
värdig placering integrerade i den nya miljön i Mölndals 
innerstad. Konsten i den offentliga miljön är en viktig del 
av stadens identitet och en plattform för levande samtal. 

Konstverket “Albert” av Lars Spaak framställer en 
mjölnare och är en omistlig del av Mölndals historia. Det 
är en folkkär skulptur på Mölndals torg för såväl barn som 
vuxna. Frågan kring var “Albert” ska få sin nya plats/eller 
gamla öppnar upp för delaktighet och dialog med stadens 
invånare.

Gatugestaltningen “Passage” av Yngve Brothén (2002) är 
ett 60 kvm stort område i granit, diabas, glas och fiberoptik. 
En bärande symbol i verket är det gamla egyptiska tecknet 
för stad, men kan också tolkas som ett stiliserat kvarnhjul. 
Verket finns i den östra entrén till Brogatan. Verket kommer 
att monteras ned och lagras, gestaltningen omskapas och 
anpassas till nya Brogatan eller eventuell ny placering på 
annan plats.  I arbetet med nedmontering och skiss för ny 
sammansättning/gestaltning bör upphovsmannen anlitas.  
Gatugestaltningen kompletterades 2003 med trafikhinder 
i form av stiliserade lejon utförda i granit.  Dessa lejon kan 
lagras under byggtiden, flyttas och fungera separat från 
gestaltningen Passage.

Konst och kultur är identitetsskapande för individen och 
staden. Den offentliga konsten finns tillgänglig för alla 
oavsett tidpunkt och ärende. I Mölndals innerstad ska det  
finnas möjlighet till tillfälliga konstprojekt över årets alla 
tider. Det är viktigt att torg, platser och gator i Mölndals 
innerstad utformas på ett så robust och flexibelt sätt  att 
det möjliggör såväl fasta som tillfälliga konstinstallationer. 
Konstnärliga gestaltningar i innerstaden förstärker 
Mölndals identitet och bidrar till attraktiva och intressanta 
miljöer. Den konstnärliga gestaltningen ska rikta sig till 
olika målgrupper för att skapa en dynamisk, spännande 
och intresseväckande stadsmiljö för alla att vistas i.

Det är viktigt att fasta konstinstallationer arbetas in i 
gestaltningen av platserna i ett tidigt skede så att ett 
samspel och relation mellan platsen och konstverket 
skapas. För tillfälliga installationer, vilket kan vara allt 
från konstutställning, kulturevenemang till stadskalas och 
julfester krävs flexibilitet och utrymme i stadsrummet. 

För att skapa identitet och engagemang är det viktigt 
att medborgarna erbjuds möjlighet att delta såväl i 
framtagande av konstverk/konstnärliga gestaltningar som 
i tillfälliga arrangemang och installationer.

Mölndals innerstad förstärker härigenom sin 
attraktionskraft genom en berättelse som öppnar upp för 
konstnärlig medverkan, ett vidgat deltagande och visionen 
om det framtida Mölndal.

Trafikområde Mölndals bro är en helhetsgestaltning av ett 
trafikområde som kallas “Det böljande landskapet” och 
omfattar 5 ha. Upphovsmän är konstnär Mats Theselius 
och Håkan Johnsson/Topia landskapsarkitekter. 
Gestaltningen tillkom som ett samarbete mellan Statens 
konstråd, Vägverket och Mölndals stad (2002). 
En väsentlig del av utvecklingen av innerstaden kommer 
att hända i området.  En given omständighet är att 
hantera de ytor som blir kvar. För att gestaltningen ska 
kunna tillskrivas upphovsmännen erfordras samarbete 
mellan involverade arkitekter/landskapsarkitekter och 
upphovsmännen.

Konstverket Moder Jord av Brita Nehrman (1980) har 
flyttats ett flertal gånger, men finns nu placerad i parkdel 
av tvärgränden Torgstigen. 

Utanför stadsbiblioteket står Bolle av Graham Stacy. 
Verket skapades i samband med en ombyggnation av 
biblioteket 1984 och har koppling till biblioteket genom 
anknytningen till Harry Martinssons verk Vägen till 
Klockrike. Vid flytt av biblioteket aktualiseras frågan om 
verket ska följa biblioteket till ny lokalisering. 

1.8.2 Framtida konstnärlig medverkan
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Akta jorden av Brita Nehrman

Passage av Yngve Brothén

Faesbieargha av Roland 
Anderson

av Graham Stacy 

Designad sittmöbel: Barbapappa 
av Cesar Sobcynski  
och Madeleine Svensson 

Böljande landskap av Mats Theselius 
och Håkan Johnsson

Designad sittmöbel: Diva 
av Magdalena Cedring och Ebba Norström

Böljande landskap av 
Mats Theselius och Håkan 
Johnsson
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Gågatorna   
“Puls, shopping och stadsliv”

Generösa strövgator där kommers och stadsliv 
samsas i ett behagligt myller.

Tydlig egen identitet och sammanhållande 
formspråk med kvalitativa material och 
genomarbetade detaljer - ett gemensamt golv.

Offentligt rum där alla får synas, vistas, shoppa, 
umgås, passera och mötas.

Innerstadsgata
“Här kör bilarna på de gåendes villkor”

Levande gata och del av själva innerstaden, där 
bilar kör på fotgängares villkor.

Plats för stadsliv och trivsel med träd, god 
möblering och kvalitativa material.

Vänlig och säker där livet på gården tillåts spilla 
ut i gaturummet.

Gestaltning av allmän platsmark

Stadshusparken
“Skön, grön och full av liv” 

Mölndalsbornas gemensamma utflyktsmål med 
brett innehåll och attraktioner för alla.

Identitetsskapande samlande plats där kyrka, 
stadshus och centrum syns. Mölndals egen, stolta 
Stadspark. 

En trygg, vänlig och välkomnande plats under 
dygnets alla timmar.

Torg och platser 
“Att samlas till vardags och fest”

Mölndals torg och platser ska var och en ha en 
tydlig egen identitet, roll och karaktär.

De ska kännas öppna och tillåtande så att alla 
människor känner sig välkomna.

Attraktiva mötesplatser som bjuder på såväl 
arrangerade som spontana evenemang och 
upplevelser.

1.1 Delområden - översikt

4
Gestaltningsprogram för offentliga miljöer och byggnader i Mölndals innerstad
Bilaga 1. - Gestaltning av allmän platsmark



Entréer
“Välkommen till Mölndals innerstad”

Entréerna ska annonsera Mölndals innerstad 
och markera övergången mellan omland och 
stadskärna.

De ska välkomna besökare med representativa 
intryck och kvalitéer. Här ska Mölndal visa upp 
sin bästa sida.

De ska vara funktionella, tydliga och spegla 
Mölndals identitet och vision.

Stadsgator   
“Trygga, välkomnande och tillgängliga för alla”

Stadsmässiga gator som annonserar innerstaden i 
material och uttryck.

Vänliga gator med långsam trafikföring där 
fotgängare och cyklister har hög prioritet.

Tydliga, funktionella och säkra för alla trafikslag.

Knutpunkten/Mölndalsbro
“Porten mot världen”

En port till staden och en lokal mötesplats. 
Viktig entré för besökare och en daglig 
knutpunkt för arbetspendlare - Ett nav!

Spännande kaxig arkitektur som annonserar 
Mölndal mot E6 och omvärlden. Speglar 
föredömligt visionen och värdeorden modig, 
historia, unik och modern.

Levande generator för det växande Mölndal.

Tvärstråk
“Unika kvalitéer som överraskar”

Inbjudande länkar och viktiga stråk in mot 
stadskärnan.

De ska erbjuda unika kvalitéer med den lilla 
skalan och ett lugnare tempo.

De ska vara en krydda i stadsbilden och bredda 
upplevelsen av innerstaden som helhet - en 
överraskning.
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Mölndals torg idag

+

-

Mölndals torg

Kvalitéer och brister:
Den måttliga storleken och skalan gör att det inte 
känns ödsligt även om det är lite folk på torget. 
Fina pallisadklippta lindar och körsbärsträd som 
ger vårblom och skön skugga. Anslutande gator 
med lugn eller ingen trafik, rikt folkliv. Nära till 
knutpunkten Mölndals bro. Gott om sittplatser.

Övermöblerad och otydlig. Saker ser ut att ha 
tillkommit efterhand. Svårt att uppleva rummet 
som helhet. Sittplatserna är koncentrerade 
mot gågatan. Murar och möblering hindrar 
fria rörelser över ytan. Problematisk lutning. 
Parkering, lastzon och gatuutformning 
på Bergmansgatan hindrar möjlighet till 
uteservering i bästa solläge. 
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1.2 Torg och platser

Målbild - Mölndals gemensamma vardagsrum

1.2.1 Mölndals torg

Målbild:
Innerstadens hjärta och gemensamma vardagsrum. 
Tydlig, karismastisk och karaktärsfull.

Plats för evenemang, händelser, folkliv och 
uppträdanden. Öppen, generös och inbjudande. Tålig 
och tolerant.

Flexibel i sin funktionalitet med plats för såväl vardag 
som fest. Här ska alla kunna vara, leka, pausa, äta och 
umgås. 

Bilaga 1. - Gestaltning av allmän platsmark



Mölndals torg 
förslag - översikt
Torget öppnas upp och tydliggörs i sin form och rumslighet. 
Gågatans hällar fyller rummet och länkar viktiga gångstråk 
som Brogatan och Nygatan. En sammanhållande ”matta” 
av tvärställda band, samlar rummet och annonserar platsen 
mot omgivningen. ”Mattan” ligger mitt i vardagsrummet 
och berättar en historia. Mattan är vävd av remsor från det 
gamla Mölndal - trä, tegelsten, gjutjärn eller rosttrögt stål 
från Kvarnbyn och Forsåker. Glimmande metall och glas 
symboliserar framtidstro och ambition. Vatten berättar 
om Mölndalsån.

Det viktigaste är dock det folkliv och myller som bereds 
plats i rummet. Här ryms uteserveringar, torghandel, vila 
och samvaro. Flexibla, öppna ytor ger plats för t ex scen, 
eller tillfälliga evenemang och möbleringar. Soffor, stenar 
och bänkar ger plats för vila och vistelse. Lekskulpturer 
och oväntade inslag med t ex gummi/studsplattor och 
vattenspel väcker nyfikenhet och lockar till lek.

Uteservering och torghandel ges en sammanhållen 
utformning med parasoll, avskärmning och bord. En 
eventuell paviljong görs lätt och inbjudande med glas och 
trä och ligger som en förlängning av trädraden. Den kan 
inehålla t ex servering, café, kiosk samt offentlig toalett. 

På östra sidan skapas terrasser för att ta upp lutning framför 
entréer. Då skapas fina terrasser för ev. uteserveringar. 
Trappor med ”sittkuber” lika Brogatan skapar fina 
sittplatser i kvällssolen.

Blodboken, som idag står i torgets norra del, föreslås 
flyttas till Stadshusparken. 

Torghandel

Vattenspel

Blommande körsbärsträd

En “matta” som markbeläggning

Pallisadklippt lind
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Mölndals torg
förslag - material och principer

Gågatornas golv ska flyta ut och fylla rummet och skapa 
det sammanhållande golvet. Detta består av släta hällar i 
fallande längder med max bredd ca 30cm. Granitsorter i 
olika gråskalor blandas oregelbundet för en levande yta. 
Vid husfasader sätts 7 rader svart granit av samma sort 
(återvunnen) som i dag.  

Mattan är det centrala i rummet och ska sticka ut i form 
och uttryck. Mattan och mönstret kan vävas av material 
såsom t ex tegel, träkubb, gjutjärn samt stål, glas och 
mässing. En kontrasterande väv som berättar något om 
Mölndals historia, framtid och ambition.

Vid vissa entréer och på östra sidan tas nivåskillnader upp 
med generösa trappor av krysshamrad grå, svensk granit. 
På vissa ställen placeras s.k. ”sittkuber” som görs av grå 
krysshamrad granit, lika gågatorna. 

Växtmaterialet består av två saxande rader av pallisadklippt 
lind samt två grupper med fruktträd, t ex vitblommande 
körsbär eller äppelträd. Det sistnämnda är en historisk 
koppling till trädgårdsstaden.

Vattenspelet ligger fritt och öppet mitt på torget. Synligt 
från alla uteserveringar och kringliggande sittplatser. Det 
föreslås utformas som vattenstrålar från beläggningen. 
Vattnet samlas som en pöl i lågpunkten.

Hällar som golv kring mattan

Fotomontage Mölndals torg

Gjutjärn Vattenspel Historiska spår Tegel Träkubb Glas och stål Mässing
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“Sahlins plats” idag

Sahlins plats
Kvalitéer och brister:
Platsen har ett bra strategiskt läge med tydlig 
rumslighet definierad av karaktärsfull bebyggelse.  
Rumsligheten kan förstärkas med nivåskillnaden. 
Levande fasader med goda möjligheter till 
uteserveringar. Bilfritt med mycket folkliv och 
rörelse.

Idag sluten med avskärmande vegetation och 
buskar. Otydlig och dold. Få sittplatser.
Problematisk nivåskillnad måste hanteras 
tillsammans med tillgänglighet för 
rörelsehindrade, varutransporter och 
räddningstjänst. Relativt hög trafikföring med 
bl. a busshållplats på Storgatan.

+

-
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Målbild - En arena för kultur och stadsliv

1.2.2 “Sahlins plats“ (arbetsnamn)

Målbild: 
Med sitt läge invid köpstadens puls ska den utgöra en 
öppen arena för fria tankar och kultur.

Här ska finnas plats för en stunds eftertanke samt 
flexibla utställningsytor. Platsen ska utgöra en 
förlängning av bibliotekets verksamhet och möta 
gallerians innehåll på andra sidan Brogatan.

Platsen blir förgård till biblioteket samt gallerian 
och en viktig entré till innerstaden. Den ska vara 
representativ, öppen och välkomnande.

Bilaga 1. - Gestaltning av allmän platsmark



“Sahlins plats” (arbetsnamn) 
förslag - översikt
Kvarterens indragna fasader stöder rumsligheten och 
definierar Sahlins plats. Rummet hålls samman av ett 
relativt plant golv med plats för uteserveringar och aktivitet. 
Trappor och gradänger blir spontana sittmöjligheter och 
görs generösa, så att passerande och folksamlingar kan 
samsas. Markbeläggningen får en egen karaktär och blir 
en tydlig markering av platsen som bryter mot Brogatans 
grammatik. Material och komposition kopplas till 
bibliotekets arkitektur och inre rum.

Diagonalt skapas en flack ramp (<1:20), som ger en 
tillgänglig koppling mellan Brogatan och Storgatan. 
Diagonalen samspelar med Storgatans riktning och blir 
en välkomnande gest och sekvens i den västra entrén. 

Som stöd i norr föreslås ett vattentrappa med arbetsnamnet  
“Mölneforsen”. Denna ger ett rumsskapande porl 
som tar bort trafikbruset och håller samman platsen. 
Mölneforsen anspelar på Mölndals historia och koppling 
till Mölndalsån och Kvarnbyn. Den utgör dessutom en 
spännande attraktion och lekmöjlighet. 

Mindre, bredkroniga träd ger dynamik och vänlig grönska. 
Grenar och lövverk skapar skuggspel på ytan kvällstid. 
Träden och trapporna blir en del av Brogatans fondmotiv.

Inbyggda ljud- och ljuseffekter kan användas när 
bibliotekets verksamhet spiller ut i stadsrummet. En idé 
är att ett av träden är ett sagoträd som man kan sitta under 
och lyssna på olika sagor som spelas upp i trädkronan.    

Vattentrappa

Blommande körsbärsträd

“Sagoträdet”

Trappor och gradänger
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BROGATAN
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mindre träd
typ fruktträd

A A

Sektion A - A

bibliotek entré 

markbeläggning med 
tydlig egen karaktär

entré bibliotek

entré gallerian
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“Sahlins plats” (arbetsnamn)
förslag - material och principer

Själva beläggningen ska bryta mot Brogatans hällar och 
sticka ut i material och formspråk. Någon typ av mosaik 
med mindre natursten t.ex. skiffer eller granit som tål 
varutransporter och enstaka tyngre fordon. Upplevelsen av 
lutningar och nivåskillnader mildras med ett oregelbundet 
och böljande mönster.

Generösa trappor av grå, svensk krysshamrad granit. 
”Sittkuber” av samma material, lika Brogatan och 
Mölndals Torg. 

Fritt utplacerade belysningsmaster ger möjligheter att 
ordna effektbelysning samt inkludera högtalare för olika 
kulturella evenemang. Diskreta koniska master av stål.

Vattentrappan ”Mölneforsen” ligger mitt i rummet och 
lockar med friskt porlande vatten. Placering och riktning 
samverkar med ramp och trappor och höjdsätts så att inga 
farliga fallhöjder uppstår (max ca 0,5m). Den utgörs av 
gediget, tåligt material t.ex. svart diabas och rostfritt stål 
och den ljussätts effektfullt kvällstid.

Mindre, bredkroniga träd t.ex. äpple som beskärs 
(hortikultur) och ger frukt skulle vara symboliskt framför 
biblioteket med koppling till trädgårdstaden och ett 
annorlunda inslag i gatubilden.   

Sittkuber Granittrappa Vattentrappa Exempel markbeläggning Exempel markbeläggning Mindre träd Uteservering och solskydd

Fotomontage “Sahlins plats” 
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Stadshusplan

Stadshusplan idag

+

-
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Målbild - Mölndals ansikte utåt

1.2.3 Stadshusplan

Målbild:
Represantativ paradyta som annonserar Mölndal mot 
omvärlden. Mölndals ansikte utåt.

Demokratisk, öppen och tolerant. Plats för det fria 
ordet, debatt och samtal. Såväl spontan mötesplats 
mellan individer, som plats för stora folksamlingar och 
manifestation.

Tydlig i sin rumslighet och del i sekvensen 
Mölndalsån - Stadshusplan - Stadshuset - Stadshusparken - 
Kyrkan. Tydligt länkad till sin omgivning. Stram och 
strikt med tydlig axialitet.

Kvalitéer och brister:
Representativ plats som understryker Stadshusets 
dignitet och annonserar sig mot Göteborgsvägen 
och norra entrén. Hyser folkliv utanför Folkets 
Hus soliga entré. Samlande och kraftfullt 
konstverk med vatten. 

För stor och öppen för att vistas och umgås på.
Kraftigt bullerstöd från E6. Överexponerad 
med svag rumslig stöttning mot öster. Dåliga 
kopplingar/stråk öst-väst. Stadshuset, murverk 
och Göteborgsvägen/Mölndalsån/E6 utgör 
barriärer.     

Bilaga 1. - Gestaltning av allmän platsmark



Länk till parken stärks. Träd, murar och häck tas 
bort i södra delen och ersätts med nya körsbärsträd i 
grusyta vilket medger rörelse i alla riktningar. Ett nytt 
övergångsställe underlättar passage över Göteborgsvägen. 
Med en förlängd bullerskärm mot E6 kan miljön bli mer 
inbjudande. Området i anslutning till kulverten, där ån 
kommer ut, rustas upp med ett nytt trädäck. På detta sätt 
lyfts Mölndalsån fram och besökaren bjuds in att uppleva 
det vackra årummet. Grusytor och nya pilträd förstärker 
känslan och kopplingen till Mölndalsån. Ljus och ljud 
blir viktigt. Ytorna närmast Folkets hus och Möllan görs 
hela och fria från objekt. Ny uteservering, förbättrade 
vistelseytor och stärkt parkkaraktär i norra delen.   

Cirkulationen blir en del av den nya dagvattenstrategin 
och kan fungera som fördröjningsmagasin. Att lyfta fram 
vattnet stärker kopplingen till Mölndalsån, ger karaktär 
och blir ett effektfullt inslag i gaturummet i den del som 
utgör den Norra entrén. Detta blir en integrerad del av 
“Det böljande landskapet” och återkopplar till historia, 
miljöengagemang och ambition. Genomförandet kräver 
samordning med Västtrafik.

Vid torgets södra del och Tempelgatan har det tidigare 
funnits en taxistation. I dess läge eller närhet kan man 
tänka sig någon typ av paviljongbyggnad med hög 
arkitektonisk form. Den hamnar då i linje med trädraden 
och stöttar rummet och torget.

Uteservering

Grupp av träd i strikt mönster

Bänkar som vänder sig mot platsen med klippt häck i bakkant

Befintlig vattenskulptur
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Stadshusplan
förslag - översikt

1:800 (A3)
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Stadshusplan
förslag - material och principer

Stadshusplan ska i första hand bevaras med sin 
ursprungliga form, tanke och material. De nya tilläggen 
ska göras i harmoni med ursprungstanken. Detsamma 
gäller ”Det böljande landskapet” där grundtanken måste 
respekteras.

De nya tilläggen handlar om strikt placerade fruktträd i 
grupper som ställs i gräsyta samt ytor med ljusgått grus. 
Övriga ytor görs med hällar och smågatsten av samma 
sort som befintligt torg. 

Gångbron samt gradänger vid Mölndalsån byggs som 
trädäck som förstärker och signalerar närheten till ån 
och vattnet. Sekvensen med Tempelgatans palisadklippta 
lindar förstärks och kompletteras. 

Den befintliga parkeringsytan vid övergången vid Torg-
stigen omvandlas till en öppen plats. Detta blir en mer 
inbjudande och tydlig entré.

Befintlig markbeläggning Fruktträd Fruktträd Sommarblommor Palissadklippta lindar Perenner och klippta häckar
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Stadshusparken

Stadshusparken idag

Kvalitéer och brister:
I dag en etablerad park med mjuk linjeföring och 
spännande innehåll. Starka landmärken i kyrkan 
och Stadshuset. Parken utgör en grön övergång 
som tydliggör mötet med kvartersstaden och 
Mölndals centrum. Fin pulkabacke upp mot 
kyrkan. Vacker damm med fontän och konst.

Tråkig entré från parkeringen vid Tempelgatan 
med sopsortering och ogenomtänkt skyltning/
möblering. Dålig koppling mot Stadshusplan. 
Stadshusets vackra fasad är dold av träd. Svag 
entré från nordväst där många genar rakt 
över gräsmattan. Svagt innehåll med tveksam 
gestaltning i en del material och utrustning. 
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1.3 Stadshusparken

Målbild:
Stadshusparken ska bli ett attraktivt utflyktsmål med ett 
brett innehåll som lockar såväl den breda massan som 
specifika intressegrupper. 

Den ska vara ett samlande rum med såväl öppna 
aktivitetsytor som slutna rofyllda miljöer. Det 
övergripande parkrummet ska vara öppet med stärkta 
siktlinjer mot betydande landmärken såsom kyrkan, 
Stadshuset och stadsranden. 

Plats för lek, spel, träning, vila, lunch, picknick, paus 
eller promenad. Trygg och säker under dygnets alla 
timmar.

Målbild - En riktig stadspark!

Bilaga 1. - Gestaltning av allmän platsmark



Förslaget är att vårda det öppna centrala rummet och 
stärka det generella innehållet. 

Entréer till parken öppnas upp och görs inbjudande.
Korsande gena stråk med rak och platt linjeföring och 
mjukare, böljande parkstråk längs bryn och parkrummets 
sidor. 

Tvärstråken annonserar innerstaden genom att gågatornas 
hällar följer med över Tempelgatan in i parken. Övergår i 
grus med friare och mjukare linjeföring.

Det sydvända brynet fylls med ökat innehåll, t ex småbarns-
lek, planteringar och uteservering. En paviljongbyggnad 
med café, service, wc och skötrum placeras som lockande 
målpunkt i Medborgarestigens förlängning. 

Körvägen genom parken görs om till en parkgata med 
generösa gångytor, sittmöbler och planteringsurnor. 
Upplevelsen av ett helt parkrum på båda sidor av gatan 
stärks. 

Ovan pulkabacken rustas lekytorna till en spännande 
äventyrslek med lek för de något äldre barnen. Platsen 
annonseras med spännande skulpturala accenter. 
Kopplingen till Åbybergsparken och Åbykullen förstärks.

Träd stammas upp för bättre genomsikt. Planteringar 
och buskar i det centrala rummet är lägre och medger 
fri sikt. Karaktärsfulla träd, skulpturer, vatten och konst 
ges effektbelysning. Generell belysning ses över både i 
funktion och karaktär.

Det hortikulturella innehållet höjs med spännande 
planteringar, perenner, rosor etc. för att locka såväl en 
trädgårdsintresserad publik, som en bredare allmänhet. 

Parken ska vara en klenod som mölndalsborna visar upp 
med stolthet.

Lekytor Skridskoåkning på dammen vintertid Spännande planteringarVatten blir ett viktigt inslag i parken
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Stadshusparken
förslag

1:1000 (A3)
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Stadshusparken
förslag - material och principer

Upprustningen och förnyelsen av Stadshusparken tar 
avstamp i de kvalitéer och material som vi ser i dag. En 
del träd tas bort och några beskärs för att höja kronan och 
förbättra genomsikt. Mycket handlar om tillägg i form av 
paviljong, växter, vatten och nya/förbättrade gångvägar.

Parkens gångvägar och ytorna framför den nya paviljongen 
utgörs av packat, ljusgrått stenmjöl av klassisk parkkaraktär. 
Det är bara vid de upphöjda övergångsställena vid 
Tempelgatan som innerstadens granithällar tittar fram. 

De stora öppna gräsytorna behålls medan slänten upp 
mot kyrkan omvandlas till ängsytor för reducerad skötsel 
och högre biologisk mångfald. 

Entrépunkterna förstärks med striktare linjeföring 
och stora grupper med fruktträd som återkopplar 
till trädgårdsstaden. Här skapas även vackra 
perennplanteringar som draghjälp in i parken.

Vattnet blir ett viktigt tema där ett stråk av naturlig 
karaktär med strandväxter kopplar till Mölndalsån och 
fungerar som regnträdgård (del i dagvattensystemet). 
Dammen förnyas med en större form och består av rent 
vatten och fontän. Den utformas så att sarg och botten 
kan fungera som skridskobana vintertid med sargen som 
naturlig sittyta att snöra skridskor på.

Kaféet blir en central social nod och samlar all aktivitet 
i en punkt. Parkpaviljongens arkitektoniska gestalt 
blir av största vikt. Den ligger dessutom i fonden i 
Medborgargatans förlängning.

Den hortikulturella anläggningen får ett intensivt innehåll 
som kräver ett sammanhållande ramverk. Här kan klippt 
idegran eller liknande fungera ihop med perenner och 
planteringar. I ”lapptäcket” ska det vävas in överraskningar 
såsom lekskulpturer, sittplatser eller liknande. Lek närmast 
kaféet utformas med hög gestaltningsmässig kvalité med 
dragning åt konst. 

Äventyrsleken i slänten ska utformas för äldre barn med 
accenter som annonserar sig och fungerar som landmärke. 
Kanske ett större klätternät, utsiktstorn eller liknande. 

FruktträdPergolaVatten Perenner och sommarblommor Café/paviljongLek
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-
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1.4 Gågatorna

Målbild - Bekväma strövgator för stadsliv

Målbild: 
Gågatorna ska vara befolkade, levande stråk där  
stadsliv, handel och kommers samsas i ett generöst och 
öppet gaturum. 

De ska utgöra de bästa shoppingstråken och spegla 
kvalité och omsorg i material och utförande. 

De ska vara bekväma strövgator där människor flödar 
fritt. Vänliga, varma och tillgängliga. Kvalitéer och brister:

Det finns ett flöde av människor och stråken 
har starka kommersiella lägen. Nya kvarter 
kommer att stötta upp gatorna, där Nygatans 
gaturum får en tydlig förlängning. Överhäng på 
kv Koljan fösvinner villket breddar upplevelsen 
av Brogatans gaturum. Många butiker kommer 
att få entréer och skyltfönster mot gågatorna. 
Gallerian ger en framtida förstärkning av 
kommers och flödet av människor.

Sliten markbeläggning med mycket sättningar 
och dålig tillgänglighet till entréer. Övermöblerat 
och rörigt med stolpar, planteringsurnor och 
skyltar som krymper gaturummet. Problema-
tiska undermiljöer under Mölndalsbro. Slutna 
fasader mot Nygatan.
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1.4.1 Brogatan och Medborgaregatan 
förslag - översikt
Bland gågatorna har Brogatan en särskild roll som 
huvudaxel och historisk koppling mot den gamla bron 
över Mölndalsån. Den länkar Knutpunkten, Mölndals torg 
och ”Sahlins plats” med Storgatan. Den nya släta belägg-
ningen av granithällar får en centrerad yta med sågad/
flammad smågatsten. Denna understryker karaktären av 
stadsgata snarare än köpcentrum.

Den centrala delen och ytorna närmast fasad och 
skyltfönster hålls fria från möblering. Bänkar, pappers-
korgar, cykelparkering etc koncentreras till den norra 
delen och samlokaliseras med de murar, trappor och 
ramper som blir nödvändiga för att lösa tillgängligheten 
mot befintliga entréer.

I trapplopp, murar och ramper placeras sittkuber av 
granit som blir spontana sitt- eller hängmöjligheter för 
passerande besökare. Avvattning sker med dränrännor 
som ansluts till infiltrationsdiken för fördröjning och viss 
infiltrering av dagvatten.
 
Belysning sker linspänt vilket frigör gaturummet från 
stolpar. 

Gatorna hålls fria från träd vilket öppnar siktlinjer mot 
de trädkronor som annonserar ”Sahlins plats” och 
Mölndals torg. Planteringar sker i urnor placerade i 
möbleringsstråket på den soliga sidan. Här finns även 
sittplatser i form av bekväma tillgängliga soffor, trappor, 
murar eller “hängkuber”.

Sittkuber integreras i trappan Gata utan träd Linspända armaturer Gågata med rikt stadsliv
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Utsnitt mellan Storgatan och Medborgaregatan 1:500 (A3)
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Sektion B-B’ Brogatan 1:200 

Elevation A-A’ Principer för trappor och ramp 1:100 (A3)

sittkuber som
återkommande 
formelement

centrerade handledare transparent stålräcke
möblering invid mur
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1.4.2 Nygatan
förslag - översikt

Nygatan kommer att genomgå en kraftig förändring. De 
förnyade och kompletterade kvarteren med gallerior, 
livsmedelshandel, kontor och bostäder kommer att stärka 
stråket med nya målpunkter. Gågatornas golv av hällar 
rullas ut till ett slätt och kvalitativt golv som markerar 
gaturummets dignitet. Till skillnad från Brogatan får 
Nygatan ingen centralt markerad yta med smågatsten, 
vilket ger Nygatan mer karaktär av galleria. Beläggningen 
hjälper till att hålla samman och lyfta kvalitén under 
Mölndals bro (undermiljöerna) samt annonserar Nygatan 
i söder mot hotellet. I södra delen breddas gaturummet 
något mot vägrampen. Här ordnas ett möbleringsstråk 
med cykelparkering, planteringsurnor och sittplatser.

Betongväggen mot rampen görs grön med klätterväxter 
som kan belysas effektfullt kvällstid. Ramp och körytor 
skärmas av med nya räcken och stänkskydd. En rad med 
fuktälskande alar annonserar Nygatan och innerstaden 
mot det böljande landskapet samt skärmar av trafiken 
ytterligare.

Uppglasade caféer och butiker annonserar sin inredning 
med varma, mänskliga material och belysning under 
brokonstruktionen.

 Elevation mot broramp med nytt kontor 1:500 (A3)
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1:500 (A3)
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Gågatorna
förslag - material och principer

Mörk smågatsten vid fasaderna kontrasterar mot ljusa hällar

Gågatorna är innerstadens viktigaste stråk och ska hålla 
högsta kvalité i material och detaljer. Ytor och markmaterial 
ska tåla varutransporter samt de sättningar som pågår i 
centrum. Markbeläggningen ska vara ett sammanhållande 
golv som ger Mölndals gågator en egen stark identitet.

Markbeläggningen utgörs av släta granithällar med 
fallande längder och genomgående fogar enligt planen. 
Granitsorter blandas i olika gråskalor vilket ger en levande 
och karaktärsfull yta. Hällarna håller mindre dimensioner 
med max bredd 30cm och rektangulära former vilket gör 
beläggningen tålig för trafiklaster. Ett centrerat stråk med 
sågad, flammad och därmed slät smågatsten tydliggör 
Brogatans historiska betydelse som huvudgata mot bron. 
Detta ger småstadskaraktär och dignitet. Grå, svensk 
smågatsten sätts i rak sättning med slumpvis inblandning 
av 10% svart (lika dagens). Utmed alla fasader löper en fris 
med 7 rader återvunnen/kompletterad svart smågatsten 
lika de som förekommer i dag. På detta sätt upplevs 
hällarna båda ljusare och slätare.

Nivåskillnader och entréer tas upp av trappor och 
murar i grå, krysshamrad, svensk granit. Sporadiskt 
förekommande ”sittkuber” av samma granitsort utgör 
viktiga karaktärsbildande element i stadsbilden.  I 
anslutning till detta inordnas möblering, t ex soffor, cykel-
ställ, papperskorgar och planteringsurnor (se separat 
kapitel).

Sittkub i granit

Gångvänliga ytor
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Gatusektion och planutsnitt Brogatan 1:100 (A3)

hällar
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Stadens hällar

Fotomontage Nygatan - vattenspel mot rampen
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Bergmansgatan

Bergmansgatan idag
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1.5 Innerstadsgata

Målbild:
Bergmansgatan ska bli en del av innerstaden. Den 
får en egen identitet och karaktär med en solbelyst, 
generös sida med mycket grönska och fina inblickar 
mot gårdar och gränder. Livet på balkonger, gårdar 
och bostadskvarteren spiller ut i gaturummet och ger 
en vänlig och trygg underton. 

Förnyelsen av intilliggande kvarter ger nya 
affärslokaler med skyltfönster och inbjudande entréer. 
Parkering ordnas med längsgående kantstensparkering 
vilket frigör plats för stadsliv.

Bergsmansgatan ska tillåta cyklar och hysa enkelriktad 
trafik mot Storgatan. 

                  

1.5.1 Bergmansgatan

Målbild - Solbelyst, generös med mycket grönska

+

-

Kvalitéer och brister:
Bra kommunikationsstråk mellan Storgatan 
och Knutpunkten. Fina “fonder” med sikt mot 
kyrkan och gröna berg. Många parkeringar. Bred 
och generös gata med en solig del.

Den södra skuggsidan är tom på innehåll.
Trafikdominerad gestaltning av gaturummet.
“Standardkvalitet” på möblemanget. 
Många parkerade bilar.
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Bergmansgatan  
förslag - översikt

Asfalt med fris av storgatsten, cykel- samt biltrafik Regnträdgårdar och parkering Stadsliv på den soliga sidan Hägg som gatuträd

24
Gestaltningsprogram för offentliga miljöer och byggnader i Mölndals innerstad

Hela Bergmansgatan förnyas med nya material och 
delvis ändrad disposition. Dagens tvärställda parkeringar 
ändras till längsgående kantstensparkering, vilket ger 
mer plats för stadsliv på den soliga sidan. Befintliga 
trädrader kompletteras i ett möbleringsstråk med bänkar, 
cykelparkering, papperskorgar och belysningsstolpar. 

Gångytorna får släta hällar (alt. betongplattor) som 
breddar upp sig på den soliga sidan, vilket möjliggör 
stadsliv, uteserveringar eller annan möblering. Vid fasader 
sätts 7 rader smågatsten som breddas på södra sidan för 
att ta upp ojämnheter i mötet med ramper, trappor och 
fasad. 

Entréerna på södra sidan måste förses med trappor och 
ramper. Ramperna vänds mot lutningen vilket gör dem 
kortare och flacka (1:25). Kortare trappor kan vända sig 
ut mot gatan medan längre måste vinklas parallellt med 
fasader för att inte sticka ut i gångstråket.  

Nedsänkta planteringar, s.k. regnträdgårdar, blir ett 
karaktärsfullt inslag i gaturummet. Dessa ska ta hand om 
dagvatten från gatan och angränsande tak och kopplas 
samman i ett system som ska fördröja, infiltrera och rena 
dagvattnet. Planteringarna blir därför med strandväxter 
som ger vattenkaraktär även om det inte syns någon 
vattenspegel.

Vid det nya biblioteket ordas angöring samt parkering 
för rörelsehindrade. Den skuggiga, södra sidan utformas 
generellt utan kantsten vilket underlättar varutransporter. 
Principen är att lastbilar kan stanna var som helst längs 
den södra sidan och att andra bilar kan ta sig förbi.
  

Utsnitt mellan Storgatan och Medborgaregatan 1:500 (A3)

BERGMANSGATAN
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Hägg som gatuträd

1:100 (A3)

Bergmansgatan  
förslag - material och principer

Körytan (även cykelyta) utformas med slät asfalt som 
ramas in av tre rader sågad storgatsten. Parkeringarna 
samt möbleringsstråk beläggs med storgatsten med breda, 
genomsläppliga fogar. Gångytorna av släta betongplattor 
som ramas in av sju rader svart smågatsten mot parkering 
och fasad.

Regnträdgårdarnas planteringar består av strandväxter 
såsom t ex svärdslilja, iris, starr eller perenna gräs. Som 
gatuträd väljs fuktälskande mindre såsom hägg. Häggen 
blommar även vackert på våren.
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MÖLNDALSARMATUR

CYKELFARTSGATA
REGNTRÄDGÅRD

SOLIG GENERÖS 
GÅNGYTA
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Svart smågatsten möter hällar
Genomsläppliga material/storgatsten 
med breda fogar Strandväxter Strandväxter Blommande häggStadens hällar

Fotomontage Bergmansgatan
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Medborgarestigen idag Torgstigen idag Bergmansgången idag

M
edborgarestigen

Torgstigen

Bergm
ansgången
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Målbild:
Spännande möte mellan bostadsgårdarnas lummiga 
inre och stadslivet. 

Här ska finnas plats för vila, eftertanke och spontana 
möten.

Fler lokaler för kommers, t.ex. ett café skulle vara 
välgörande här. 

1.6 Tvärstråk

1.6.1 Medborgarestigen, Torgstigen 
och Bergmansgången

Målbild - Stadsliv möter gårdsmiljö

Kvalitéer och brister:
Tvärstråken känns unika för Mölndal. 
Länkar samman olika delar av centrum.
Gröna, lummiga, lugna miljöer.
Lokaler för kommers.

Lite för mycket bostadsgård. 
Svaga kopplingar mot parken.
Slitna, skuggiga miljöer.
Lokaler för kommers.

+

-
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Medborgarestigen och Torgstigen
förslag - översikt

Dessa båda gränder utgör frekventa och betydelsefulla 
stråk in mot innerstaden. Offentligt stadsliv korsar mer 
intima bostadsgator, vilket ger både spänning och mjuka 
kvalitéer. 

Förslagets huvudgrepp är att ta med innerstadens golv i 
form av de släta granithällarna genom tvärgränderna och 
annonsera staden mot Tempelgatan och Stadshusparken.  
Hällarna och stadslivet ger spännande kontraster mot den 
omgivande mjuka bostadsgården med material såsom 
grus, gräs och grönska. Klippta häckar lånar form och 
material från Tempelgatan och torgets lindar och blir 
rumskapande och stöttande formelement längs stråken. 
Medborgarestigen får en rak och tydlig axialitet med den 
nya parkpaviljongen som målpunkt i norr och Brogatans 
stadsliv i söder.

Torgstigen har en spännande ”knix” som skapar plats 
för en kontemplativ fickpark med stillhet och inbjudande 
sittplatser. Här byts hällarna mot stenmjöl och en 
vattenspegel med svagt porl stärker känslan av stillhet. 
Körsbärsträden bevaras och trädgropen förses med 
marktäckande perenner och blommande lökväxter.
  
Häcken mot gården ersätts av en planteringsyta som ger 
en mer inbjudande gräns mellan stadsliv och gårdsliv. 
Gårdens disposition och rumslighet är en viktig sekvens i 
upplevelsen av båda tvärstråken.

Innerstadens hällar och klippta häckar som avskärmning

Blommande körsbärsträd

Uteservering

Klippta häckar
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1:500 (A3)

klippt lind

hällar

innerstadens
hällar

1:500 (A3)

grus

klippt 
häck

klippt lind

körsbär

hällar

hällar

smg

stilla 
vatten
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Medborgarestigen, Torgstigen och 
Bergmansgången
förslag - material och principer

Gångyta av släta hällar lika gågatorna ramas in med svart 
smågatsten mot angränsande planteringar och husfasad. 
Klippta häckar varvas med perennplanteringar och 
mindre bredkroniga träd. 

Stillheten och parkkänslan i Torgstigens fickpark stärks 
med en beläggning av ljusgrått stenmjöl, vattenspegel 
med svagt porl samt bevarade, och förnyade körsbärsträd 
i en friare placering.

De klippta lindarna vid Tempelgatan kompletteras så 
att de syns och blir en del av fondmotiven i tvärstråkens 
förlängning. 

Planteringar Planteringar Svart smågatsten vid fasader Stadens hällar

Fotomontage Medborgarestigen - mot Stadshusparken
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Bergmansgången
förslag

Bergmansgången är en smal gränd som i den södra 
delen öppnar upp sig och bildar en liten plats med goda 
förutsättningar att utvecklas till en fickpark. De tre 
kompakta klotlönnarna ersätts här med ett träd av luftigare 
karaktär som öppnar upp rummet och ”tittar fram” med 
sin grönska på Brogatan. Utmed den östra fasaden finns 
plats för soliga sittplatser mellan fönstren. En spännande 
ljussättning skulle få Bergmansgången att lysa upp som en 
lykta under dygnets mörka timmar. 

Bergmansgången ligger på kvartersmark men är en plats 
med stor potential att utvecklas och därför intressant att 
nämna i gestaltningsprogrammet. Passagen är en oslipad 
diamant där verksamheter skulle kunna växa ut på den lilla 
platsen med servering, utställningar eller andra händelser. 

Inspiration fickpark

“Matta” av smågatsten”

Ett luftigt mindre träd

Upplysta sittmöbler
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1:400 (A3)

mindre träd

BROGATAN

BERGMANSGATAN

bänkar
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Underlandet

Under Mölndalsbro idag
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1.6.2 Underlandet

Målbild:
Denna urbana länk ska utformas som ett attraktivt, 
tryggt och inbjudande stråk i staden. 

Här ställs särskilt höga krav på material och arkitektur 
eftersom de stora sammanhangen och trafikmiljön är 
tuff  och intensiv.

Målbild - Ett tryggt och inbjudande urbant stråk

Kvalitéer och brister:
Stråket under Mölndalsbro ligger mitt emot den 
stora entrén till livsmedelshandeln och gallerian. 
Den blir en uppglasad och belyst målpunkt. 
Byggnader/paviljonger under bron kommer att 
stötta stråket med ljus och mänsklig närvaro.

Platsen omges av storskaliga, trafikdominerade 
och otrygga miljöer. 
Miljön domineras av brokonstruktionen, högt 
buller och trafiktekniska lösningar.

+

-
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Underlandet 
förslag - översikt

Miljön under brokonstruktionen kommer att få ett mer 
intensivt flöde av människor, bilar och cyklar. Både 
arbetsplatser och parkering i det nya kontorshuset samt 
målpunkterna vid Nygatan med den stora entrén till 
galleria och livsmedel, genererar stadsliv och befolkar 
platsen. Detta är viktigt för trygghet och upplevelsen av 
undermiljön.

Särskilt viktig blir den eventuellt framtida uppglasade 
byggnad/paviljong som ligger centrerad under bron. 
Denna ska innehålla lokaler för t ex café, snabbmat, 
mindre butiker eller service. Den är till största delen 
uppglasad och transparent, utan några som helst baksidor. 
Den varma och ombonade interiören samt belysningen 
spiller då ut och gör utemiljön mer mänsklig. Trädetaljer, 
möblering, tyg etc. blir viktiga ingredienser.

Nygatans hällar följer med in och införlivar ytan kring 
paviljongen. Undersida bro kläs med ett undertak 
av vita skivor som ger känslan av innetak i stället för 
brädgjuten betongbro. Det deklarerar att ytorna är en del 
av gågatorna och shoppingdelen. Glaspartier skärmar 
av parkeringsgaraget närmast paviljongen och det blir 
en gradvis övergång mot de stora parkeringsytorna och 
lastzonen i öster. Gång- och cykelstråk markeras med 
släta hällar medan parkeringsytorna är asfalt med inslag 
av smågatsten.

Där ljus och vatten släpps ner ordnas planteringsytor med 
låga marktäckare samt klätterväxter som söker sig upp på 
konstruktioner, betongväggar och kontorshusets pelare.
 
Ljussättning och belysning blir oerhört viktig i denna 
miljö. Tak, pelare, planteringar och golv ges en balanserad 
belysning med effekter och gott allmänljus. Trygghet och 
värme är målet.

Klätterväxter på kontorshusets pelare Verksamhet under bron Trygg och upplyst miljö under bron
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1:800 (A3)

ENTRÉ LIVSMEDEL
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Underlandet
förslag - material och principer

Nygatans och gågatornas hällar bräddar upp och 
omfamnar glasbyggnaden. Ett stråk med hällar följer 
med österut under bron och parkeringsanläggningen. 
Det blir som en landgång för de som parkerat bilen och 
som kommer med cykel från öster. I samma omfattning 
som hällarna förhöjs taket med undertak av ljusa skivor. 
I detta kan man integrera armaturer och installationer 
och komma bort från känslan av betongbro. Pelarna blir 
särskilt viktiga och kan vara intressant föremål för t ex 
medverkande konstnär. En viktig strategi är att så långt det 
går integrera dem i den nya glasbyggnaden och därmed 
reducera mängden baksidor. Den uppglasade byggnadens 
interiör med varma ombonade material och detaljer blir 
oerhört viktig för utemiljön. Även efter stängning kan 
ljussättning av interiören bidra till trygghetskänsla.

Parkeringsytorna med de två närmaste körslingorna görs 
med en beläggning av platsgjuten betong. Detta signalerar 
dels den förhöjda inblandningen av gående samt den låga 
takhöjd som hindrar större fordon. Det ger också ett 
ljusare golv att belysa. Övrig parkering görs med asfalt 
och detaljer av granit.

Stadens hällar Platsgjuten betong Mosaikklädda pelare Undertak Uppglasad byggnad

Fotomontage Underlandet - från kontorshusets parkering mot gallerians entré
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Göteborgsvägen - norra entrén idag Mölndalsbro - östra entrén idagStorgatan - västra entrén idag   

Västra entrén - 

Storgatan

Östra entrén - Mölndalsbro

Norra entrén - 

Göteborgsvägen

1.7.3 Östra entrén - Mölndalsbro

Kvalitéer och brister: 
Förutom trafik från E6 och resenärer från Knut-
punkten är detta Mölndals viktigaste koppling 
mot Forsåker och Kvarnbyn. 

Trafikdominerad och bullerstörd. 

Hotellplatsen

Bro-
platsen

Södra entrén - 

“Det böljande landskapet”

Kvalitéer och brister: 
Det böljande landskapet är ett trafiklandskap 
med gröna böljande ytor. Från entrén syns 
landmärken såsom kyrkan och Mölndalsbro.
Platsen framför hotellet är en del av södra entrén 
som förtydligas av nya kvarter.  
Framtida viktiga huvudentréer vänder sig 
mot Broplatsen och här landar Mölndalsbro i 
innerstaden. 

Exponerat och trafikdominerat.

+
1.7.4 Södra entrén 

-

Det böljande landskapet - södra entrén idag

+
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+

-

+

-

-

1.7 Entréer

Målbild - Annonserar Mölndals innerstad
1.7.1 Norra entrén - Göteborgsvägen

1.7.2 Västra entrén - Storgatan

Kvalitéer och brister:
Historisk koppling från Göteborg. 
Visuella samband såsom Stadshuset, 
kyrkan och Mölndalsbro. 
Huvudentré med skyltläge mot E6 och 
stambanan. 

Trafikdominerat, bullrigt och överexponerat.
Mölndalsån syns inte.

Kvalitéer och brister: 
Småskaligt möte med Mölndals innerstad. 
Tydliga visuella samband med kyrkan, 
punkthuset och Brogatans entré. 

Trafikdominerat formspråk. 

 

Gemensam målbild för entréerna:
Entréerna ska annonsera Mölndals innerstad och 
markera övergången mellan omland och stadskärna.

De ska välkomna besökare med representativa intryck 
och kvalitéer. Här ska Mölndal visa upp sin bästa sida.

De ska vara funktionella, tydliga och spegla Mölndals 
identitet och vision.
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Det böljande landskapet - södra entrén idag

Norra entrén 
förslag översikt

Västra entrén 
förslag översikt

Östra entrén 
förslag översikt

Från Göteborg närmar man sig Mölndal via gång-cykel/
bil eller kollektivtrafik. Det öppna gaturummet och ”Det 
böljande landskapet” förstärker mötet med Stadshusplan 
och Stadsranden. Mölndalsån är en viktig sekvens som 
följer med hela vägen. Alla dessa element ska stärkas 
och renodlas. Det gröna ska bli grönare, Stadshusplan 
tydliggörs och Mölndalsån lyfts fram.

Den nya vattenspegeln i cirkulationen blir en stark sekvens 
som annonserar Mölndalsån och välkomnar besökare. 
Kräver samordning med Västtrafik.

Denna entrésekvens är viktig både för de som bor öster 
om E6 och de som kommer med bil från E6 söderifrån. 
Mötet med Mölndalsbro blir starkt men det är först 
vid Broplatsen som mötet med själva innerstaden sker. 
Broplatsen görs stadsmässig och entréer mot galleria, 
livsmedelsaffär och kontorshuset vänder sig mot platsen.

Storgatan leder besökare västerifrån förbi kyrkan och ner 
mot stadskärnan på ett elegant och småskaligt manér. 
Omsorg om material med inslag av gatsten, granitkantsten 
och grönska bibehålls och kompletteras. I mötet 
med ”Sahlins plats” och Brogatans början tydliggörs 
övergångsstället och Brogatans förlängning.

Södra entrén
förslag översikt
Denna entré kommer att få större betydelse 
med Nygatans förstärkning som stadsrum, 
nya parkeringsanläggningar och nya kvarter. 
”Det böljande landskapet” blir än viktigare 
som kontrast till den tydliga stadsranden. 
Hotellplatsen och Broplatsen får tydligare 
stadsmässighet och annonserar Mölndals 
innerstad mot nya besökare. 

Vattenspegeln i cirkulationen berättar om 
Mölndalsån och välkomnar besökare.
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Östra entrén 1:4000 (A3)

Mölndalsbro

E6

Broplatsen

Storgatan

Västra entrén 1:2000 (A3)

Kyrkan

Brogatan

Bergmansgatan

Norra entrén - 1:2000 (A3)

Stadshusplan

Mölndalsån

Knutpunkten

Det böljande 
landskapet

Södra entrén 1:2000 (A3)

Hotellplatsen

Broplatsen

Det böljande 
landskapet
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Vy över den Södra entrén

Innerstadens entréer
förslag - material och principer

Västra och östra entrén är sekvenser som länkar 
innerstaden mot angränsande bebyggelse och stads-
strukturer och övergången blir mer flytande. Mölndals 
bro med Knutpunkten blir en tydligare markör.

Från söder och norr ansluter innerstaden ett öppnare 
omland med ett trafiklandskap. Denna öppenhet bör 
vårdas för att ”stadsranden” ska upplevas tydlig och skarp. 

Det böljande landskapets öppna gräsytor består men 
ytorna ska även ta emot dagvatten i öppna system där 
cirkulationerna blir viktiga fördröjningsmagasin. Detta 
öppnar för en tydligare koppling till den kulverterade 
Mölndalsån, vars karaktär kan lyftas upp i trafikrummet 
och stärka entrésekvensen. Nygatans trädrad annonserar 
innerstaden mot omlandet. De öppna ytorna fredas enligt 
den ursprungliga tanken med ”Det böljande landskapet”. 
Grundtanken stärks även om man reducerar antalet 
belysningsstolpar och samlar ljussättningen i ett antal 
diskreta master istället. Ljussättning av vattenspeglarna 
ger fina effekter även kvällstid.

Al som gatuträd Dagvatten i öppna system Öppna gräsytor

36
Gestaltningsprogram för offentliga miljöer och byggnader i Mölndals innerstad
Bilaga 1. - Gestaltning av allmän platsmark



Kvalitéer och brister: 
Gatan ligger högt och soligt. 
Det finns ett flöde av människor från stationen.
Gatan har potential att bli en livlig stadsgata med 
puls och intensitet.

Trafikstört och vindutsatt läge. 
Breda körytor i förhållande till trottoar gör att 
det upplevs mer som en väg än en gata. 
Stora delar av gatan är byggd på brokonstruktion 
vilket försvårar användandet av t ex träd som 
gatuelement. 
Svag koppling till Nygatan.

+

Storgatan idag Tempelgatan idag Barnhemsgatan idag  

1.8.4 Mölndalsbro

1.8.3 Barnhemsgatan

Kvalitéer och brister:
Har potential att bli lågfartsgata med 
stadsmässiga kvalitéer och trädplantering. 

Riskerar att bli en trafikdominerad baksida.

-

-

Mölndalsbro idag

+
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Storgatan

Mölndalsbro

Barnhemsgatan

(Åbybergsgatan)

Tempelgatan

Storgatan

1.8 Stadsgator

Målbild - Stadsmässiga gator i material och uttryck

Gemensam målbild för stadsgatorna:
Stadsmässiga gator som annonserar innerstaden i 
material och uttryck.

Vänliga gator med långsam trafikföring där fotgängare 
och cyklister har hög prioritet.

Tydliga, funktionella och säkra för alla trafikslag.

+

Kvalitéer och brister:
Viktig del av norra entrén med starka motiv 
såsom kyrkan, Stadshuset och Stadshusparken. 
Mjuk trafikföring med upphöjda övergångsställen 
där gågatorna annonseras i korsande nord-
sydliga stråk. 
Allén med klippta lindar ger en stark egen 
identitet.

Domineras av parkering.
De fartdämpande åtgärderna är inte så 
stadsmässiga.

1.8.1 Storgatan

1.8.2 Tempelgatan

Kvalitéer och brister: 
Vänlig gata med småstadskaraktär. 
Har kontakt med viktiga landmärken, 
grönska och småskalig bebyggelse. 

Inte så konsekvent vad gäller materialbruk. -

-

+
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Storgatan
förslag

Tempelgatan
förslag

Barnhemsgatan
förslag

Mölndalsbro
förslag - översikt
Med de nya kvarteren stöttas gaturummet upp och det 
är först öster om Broplatsen som brokaraktären känns 
igen. Detta ger Mölndalsbro en uppdelning med mer 
småstadskaraktär i mötet med Storgatan och en storskalig 
trafikkaraktär framför det nya kontorshuset och mot 

Storgatan bibehålls till stor del men framför Sahlins 
terrass och Kv. Koljan sker en ombyggnad. Brogatan 
annonseras genom ett generöst övergångsställe med 
en mer stadsmässig utformning. Här förses körytan 
med gatsten och gångytan med slätare gångbanehällar. 

Dagens karaktär och utformning renodlas och 
förstärks. De palissadklippta lindarna kompletteras 
och övergångsställen för tvärstråken accentueras och 
tydliggörs. Här annonseras innerstadens material i form 

Denna gata kommer att få ökad betydelse och 
spela många roller. Den är en viktig infartsgata till 
parkeringsanläggningen och hotellet, den är en logistisk 
gata för varutransporter till livsmedelsbutik och hela 

Kanstensparkering med träd ger stadsmässighet och 
grönska. Vid cirkulationen och mötet med Mölndalsbro 
får kvarteren ursparningar som ger plats för solitära 
vårdträd. Smågatsten, planteringar och grönska går i linje 
med trädgårdsstaden och den äldre bebyggelsen i väster.

gallerian och den är matargata till bostadskvarteren. 
Detta ställer höga krav på utformning och funktionalitet. 
Kantstensparkering, stadsträd och inslag av smågatsten 
ger stadsmässighet och innerstadskänsla. Möjlighet till 
regnträdgårdar på parkeringssidan.

Mölndalsbro. Materialbehandlingen vid Broplatsen ska 
vara mer stadsmässig och annonsera mötet med staden. 
Mellan Broplatsen och Storgatan stöttas gatan av friser 
med smågatsten och närmast cirkulationen planteras träd.

av smågatsten och hällar. Skyltar och möblering ses över 
och återvinningsstationen tas bort eller flyttas.
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Broplatsen
förslag - översikt
Broplatsen är en viktig del av såväl östra som norra 
entrén till stadskärnan. Bilister, fotgängare och cyklister 
landar här från Mölndalsbro eller E6. Såväl gallerian, 
livsmedelshandeln som det nya kontorshuset vänder 
sina stora entréer mot platsen. Stadsmässiga material 
såsom smågatsten och hällar används för att annonsera 
innerstaden. Brokonstruktionen utökas för att ge plats åt 
bilar, cyklar, gående och stadsliv. Kantbalkar kompletteras 
med nya, stadsmässiga räcken med stänkskydd. Upphöjda 
planteringar, urnor och tråg kan ge inslag av grönska och 
enstaka träd. 

39
Gestaltningsprogram för offentliga rum och byggnader i Mölndals innerstad

1:400 (A3)

Bilaga 1. - Gestaltning av allmän platsmark



Broplatsen
förslag - material och principer

För att tydligt annonsera innerstaden, galleriorna och 
den underliggande Nygatan definieras platsen med hällar 
lika gågatorna. Detta kontrasterar mot kringliggande 
stadsgator och Mölndalsbro. Körytorna är av asfalt med 
friser, refuger och fält av smågatsten som signalerar 
stadsmässighet och lägre hastigheter.

Övergångsstället mellan gallerian och livsmedelshandeln 
görs generöst, upphöjt och stadsmässigt. Pollare, 
planteringsurnor och möblering bidrar till att separera 
trafiken från gående och cyklister. Träd och planeteringar 
sker i upphöjda enheter som integreras i sittytor av 
trä. Cirkulationens mitt utformas som en svagt välvd 
planteringsyta med ett fruktträd som annonserar Mölndal 
som trädgårdsstaden.

Stadens hällar Smågatsten Mindre träd med sittplats Urnor

Fotomontage Broplatsen - från Knutpunkten
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Knutpunkten/Mölndalsbro idag

Knutpunkten/Mölndalsbro
förslag - översikt

Vårda, bevara och inordna eventuella nya tillägg såsom 
möblering och cykelparkering i den helhet som råder. 
Minska bullernivån genom kompletterande bullerskärmar 
i samma stil, absorbenter eller liknande. Underhålla och 
förbättra undermiljöerna med ommålning av undersida 
bro.
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1.9 Knutpunkten/Mölndalsbro

Knutpunkten/Mölndals bro

Målbild:
Platsen ska vara en representativ entré och byggnaden 
utgör ett betydande landmärke som annonserar 
Mölndal mot E6. 

Arkitektur, material och detaljer ska vara delar i en 
helhet.

Målbild - Representativ entré

+
Kvalitéer och brister: 
Sammanhållen och stark arkitektur som på 
ett föredömligt sätt annonserar Mölndal mot 
omvärlden.
Levande och händelserik plats med mycket folk.
Lågmäld och sammanhållen utformning 
av angränsande ytor, spårvagnshållplats, 
bussangöring.

Bullerstörd och stökig plats.
Exponerade, blåsiga ytor.
Mycket hårdgjort och lite grönska.

-
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Kvartersmark

Kv. Gråsejen

Kv Gråsejen ska utgöra en blandad stads-
bebyggelse med handel, verksamheter och 
bostäder. 

Kvarteren ska ha högkvalitativa bostadsgårdar 
med lugn och avskildhet för de boende medan 
bebyggelsens väggar mot angränsande gator är 
livfulla, öppna och inbjudande med kommers.  

Generellt

För att få en bra helhet i Mölndals innerstad 
ska kvarteren och belysning utformas enligt 
de principer som framgår av till planen bifogat 
belysningsprogram. (Detta gäller generellt för 
samtliga kvarter i Mölndals innerstad)

Kv. Hajen

Kv Hajen är ett blandat stadskvarter i stora 
volymer mitt i stadskärnan. Kvarteret utgör 
tillsammans med gallerian kärnan i handelsutbudet 
i innerstaden.

Kvarterets två nedre plan ska ha god kontakt 
med det offentliga rummet och samspela med 
Brogatan, Bergmansgatan och Sahlins plats på ett 
sätt som skapar mervärde mellan bebyggelse och 
allmän plats. 

Kvarterets bostadsgård finns på plan tre, gården 
ska utformas med höga kvaliteter för boende med 
bla grönska och närlekplats för små barn. 

Kv. Havskatten 

Kv Havskatten utgör ett stadskvarter med bland-
ade verksamheter. 

Kvarteret ligger i innerstadens mitt vid torget och 
det är av stor vikt att verksamheterna mot torget 
är publika, inbjudande och öppna samt gärna 
kan flytta ut delar av sin verksamhet på torget, ex 
restauranger och café.

KV HAVS-
KATTEN KV HAJEN

KV GRÅSEJEN

1.1 Delområden - översikt
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Kv. Koljan och Karpen

Befintlig bebyggelse ersätts med en ny galleria med 
parkering ovanpå. Gallerian utgör en stor byggnadsvolym. 
Kvarteret ska ha god kontakt med Brogatan och 
Nygatan och gallerians huvudentréer ska samspela med 
omkringliggande gatustruktur så att gatorna förlängs 
in i gallerians invändiga kvartersstruktur där det även 
finns två mindre torg. Verksamheter kan med fördel 
spilla ut i gaturummet med serveringar och liknande. 
Mot Mölndalsbro och Storgatan ska de relativt slutna 
fasaderna utformas med en variation i material, färg och 
belysning som bryter ner de storskaliga volymerna och 
ger byggnaden karaktär.

KV KOLJAN OCH KARPEN

Kv. Söder om Mölndalsbro

De två kvarteren söder om Mölndalsbro utgörs av 
en blandning av handel, bostäder, verksamheter och 
parkering. Kvarteret ska längs Nygatan ha god kontakt 
mellan ute och inne. I hörnen mot Storgatan ska butiker 
eller verksamheter finnas. 

Kvarterens bostadsgårdar ska hålla hög kvalitet och ge 
lugn och avskildhet och möjlighet till närlek och utgöra 
en kontrast till de livliga omkringliggande gatorna.

Mellan de båda kvarteren ska det finnas en lugnare passage 
för gående.

Kontorshuset

Kontorshuset syns på långt håll från de stora vägarna och 
järnvägen. Byggnaden ska tillsammans med Mölndalsbro 
och framtida byggnation öster om lederna utgöra ett 
portmotiv och annonsera Mölndal utåt framförallt mot 
söder. Mot Mölndalsbro dockar byggnaden an med sin 
generösa huvudentré och blir en del av en ny stadsgata. I 
framtiden kan det bli en byggnad som möter bron även på 
den norra sidan. Från Forsåker och östra Mölndal blir då 
kontorshuset en del i ett portmotiv när man anländer till 
Mölndals innerstad från öster.

KONTORS-
HUSET

KV SÖDER OM 
MÖLNDALSBRO
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1.2 Kv Gråsejen

Kv Gråsejen, byggnad A, B och C
KV GRÅSEJENTre av byggnaderna i kv. Gråsejen längs Bergmansgatans 

norra sida byggs om och till. Byggnaderna byggs på ut 
mot Bergmansgatan och byggs även på med två våningar. 
Genom att gatan blir smalare och får en ny utformning 
skapas en innerstadsgata, med låga hastigheter för bil 
och med god framkomlighet för gående och cyklister. 
Bottenvåningarna innehåller handel, service, restauranger 
etc. och de övre våningarna bostäder. Fasader ska 
utformas och gestaltas så att de håller över tid. Fasader 
mot allmänplats i bottenplan kläs med material som åldras 
på ett värdigt sätt exempelvis tegel eller puts.

Mötet mellan mark och byggnad ska utformas på ett sådant 
sätt och med ett material som är motståndskraftigt för det 
slitage som kan förväntas i en innerstad. Mot trafikerade 
gator har byggnaderna med fördel en hållbar sockel som 
minskar risken för skador vid påkörning, renhållning 
eller liknande. Längs gågatorna kan exempelvis fönster 
ner till markplan vara en annan lösning. Även här är det 
viktigt att anslutningen tål slitage. Skivmaterial som lätt 
spricker ska undvikas. Bottenvåningarnas fasader mot 
Bergmansgatan ska utformas så att de bidrar till känsla av 
innerstadskaraktär. Fönster och entréer ska utformas och 
placeras så att god kontakt skapas mellan ute och inne, 
vilket bidrar till en känsla av en levande stadsmiljö. Fönster 
ska inte täckas med fast solavskärmning ej heller täta jalusi 
och liknande nattetid. Vid butiker som kan kräva extra 
skydd ska detta vara genomsiktligt.

Bostäderna ska ha en lugn gårdsmiljö med grönska som 
kompenserar den livligare stadsmiljön som omgärdar 
kvarteret. Gården ska ge möjlighet till utevistelse och lek 
nära hemmet.

I den västra delen av kv. Gråsejen finns idag en öppning 
i storgårdskvarteret. En byggnad på den här platsen ska 
på ett positivt sätt bidra till att sluta kvarteret och ge en 
lugnare och tryggare gårdsmiljö. Byggnaden ska genom 
volym och uttryck samspela såväl med befintlig, tidstypisk 
kvartersbebyggelse som med det moderna parkeringshuset 
väster om Storgatan/Tempelgatan. Byggnaden ska bidra 
till ett mer levande gaturum genom öppningar, t.ex. 
fönster, som ger möjlighet till genomsikt i bottenvåningens 
fasad mot gata. Byggnaden kan innehålla handel eller 
kontor i bottenplan med möjlighet till bostäder ovan. 
Fasadens material ska samspela med befintliga material 
inom kvarteret, i första hand gult tegel, gärna i form av ett 
raster enligt arkitektens förslag. Byggnadens tak ska vara 
ett ”grönt tak” dvs. ett vegetationstak. Ett vegetationstak 
bidrar till att fördröja och till viss del omhänderta 
regnvatten, samt ger en positiv stadsbild. Det kan också 
bidra till lägre bullernivåer och ekosystemtjänster. 

(Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar 
människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors 
välmående och livsvillkor. Det är tjänster som kräver förvaltning 
till exempel pollinerande insekter, skydd mot naturkatastrofer som 
översvämningar och jordskred, vattenrening via våtmarker eller 
musslor, naturliga skadedjursbekämpning, tillgång till grönytor 
för rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt 
bildandet av bördig jord.)

Kv Gråsejen, “triangelhuset”
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1.3 Kv Hajen

KV HAJEN
Kv. Hajen byggs om och till, men utgår från den befintliga 
strukturen och konstruktionen. Det är viktigt att den nya 
byggnaden i sin form och gestaltning uttrycker variation. 
Detta är allra viktigast i mötet mellan allmänplats och de två 
nedersta våningarna med handel, kontor och verksamheter. 
Fasaderna här ska ha en vertikal indelning och en variation 
i material och fönstersättning. Fasaderna ska utgöras av 
robusta material som anses vara motståndskraftigt för det 
slitage som kan förväntas i en innerstad. Mot trafikerade 
gator har byggnaderna med fördel en hållbar sockel som 
minskar risken för skador vid påkörning, renhållning eller 
liknande. Längs gågatorna kan exempelvis fönster ner till 
markplan vara en annan lösning. Även här är det viktigt 
att anslutningen tål slitage. Skivmaterial som lätt spricker 
ska undvikas. Fönstersättningen och entréer ska utformas 
och placeras så att de bidra till att skapa en god kontakt 
mellan inne och ute och bidrar till en känsla av en levande 
stadsmiljö och innerstadskaraktär. 

Bostadsdelarna inom kvarteret kommer samtliga att få en 
framträdande roll i stadsbilden varför det är viktigt att dessa 
utformas stadsmässigt. Med detta avses att stor omsorg 
läggs på gestaltningen av fasaderna vad gäller material med 
hög kvalitet, detaljer samt variation. Inte minst viktigt är 
detta för den högsta byggnadsdelen inom kvarteret som 
tillsammans med ”Sahlins terrass” och Fässbergs kyrkan 
kommer att bli en port till innerstaden och ett landmärke 
på håll. Det är viktigt att den utformas så att den upplevs 
så slank och smäcker som möjligt. Fasaden på höghusets 
norra del ska landa obruten i marknivå för att bidra till en 
variation i fasaden samt tydliggöra volymen. 

Del av Kv. Hajen som inte har en bestämmelse om vertikal 
indelning av de nedre våningsplanen avser utformas på ett 
sådant sätt att verksamheten, Stadsbiblioteket, i denna del 
annonseras och tydliggörs. Det är viktigt att utformning 
av fasader sker i samarbete med verksamheten, dvs. 
Stadsbiblioteket.

Då balkongerna till stor utsträckning kommer att utformas 
med möjlighet till delvis inglasning, är det av stor vikt 
att dessa hanteras och studeras som volymer. Balkonger 
ska både med sin volym och gestaltning bidra till den 
stadsmässighet i byggnaderna som Mölndals innerstad 
ska signalera. 

Mellan bostadshusen ska bostadsgårdarna utformas med 
hög kvalitet och med funktioner och material som håller 
över tid. Taken på lamellerna ska vara ”gröna tak” dvs. 
ett vegetationstak. Taken ska bidra till att fördröja och till 
viss del omhänderta regnvatten. Ett vegetationstak bidrar 
till att fördröja och till viss del omhänderta regnvatten, 
samt till en positiv stadsbild. Det kan också bidra till lägre 
bullernivåer och ekosystemtjänster. 

Bostäderna ska ha en lugn gårdsmiljö med grönska som 
kompenserar den livligare stadsmiljön som omgärdar 
kvarteret. Gården ska ge möjlighet till utevistelse och lek 
nära hemmet.

Kv Hajen
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1.4 Kv Havskatten

LOHK ARKITEKTKONTOR AB

 Carlbergsgatan 8
 Box 5287
 402 25 Göteborg

 031-409340
 031-832130
 post@lohk.se

 Telefon:
 Telefax:
 E-mail:LOHK ARKITEKTKONTOR AB

 Carlbergsgatan 8
 Box 5287
 402 25 Göteborg

 031-409340
 031-832130
 post@lohk.se

 Telefon:
 Telefax:
 E-mail:

Kvarteret Havskatten 17

2013-06-13

Påbyggnad av Kvarteret Havskatten 17.

Huset havskatten 17, som bildar fond på Mölndals 
torgs östra sida byggs enligt detta förslag på 
med en hel bostadsvåning och ovanpåliggande 
installationsvind. Huset har idag kommersiella 
lokaler i gatuplanet och fyra bostadsvåningar med 
loftgångar mot gården och balkonger mot gator 
och torg.

Det på det viset adderade plan 6 ger ett tillskott på 
ca 935 m2 bostadsyta, förslagsvis fördelat på 12 nya 
lägenheter av varierande storlekar. Det nya plan 7 
är en installationsvind som likt den befintliga rymmer 
fläktrum och ventilationssystem.

Den mindre del av fastigheten som i dag inrymmer 
vårdlokaler mot Bergmansgatan berörs ej av 
tillbyggnaden.

Vy från Mölndals torg.
1

BLIVANDE UTSEENDE NUVURANDE UTSEENDE

Mellan torget och Bergmansgången ligger den västra 
delen av kvarteret Havskatten, Havskatten 17. Befintligt 
hus avses att byggas på med en våning med bostäder som 
vänder sig ut mot torget. De nedre våningarna medger 
fortsatt centrumändamål med bland annat handel, kontor 
och vårdcentral. Sammantaget ger detta ett tillskott på 
ca 12 lägenheter. Tillbyggnaden ska ske så att den följer 
husets övriga gestaltning och upplevs som en del av 
befintlig byggnad, i linje med arkitektens skisser.

KV HAVS-
KATTEN 

Blivande utseende. Kv Havskatten 17 sett från Mölndals torg. (LOHK arkitekter) Nuvarande utseende
LOHK ARKITEKTKONTOR AB

 Carlbergsgatan 8
 Box 5287
 402 25 Göteborg

 031-409340
 031-832130
 post@lohk.se

 Telefon:
 Telefax:
 E-mail:LOHK ARKITEKTKONTOR AB

 Carlbergsgatan 8
 Box 5287
 402 25 Göteborg

 031-409340
 031-832130
 post@lohk.se

 Telefon:
 Telefax:
 E-mail:

Kvarteret Havskatten 17

2013-06-13

Påbyggnad av Kvarteret Havskatten 17.

Huset havskatten 17, som bildar fond på Mölndals 
torgs östra sida byggs enligt detta förslag på 
med en hel bostadsvåning och ovanpåliggande 
installationsvind. Huset har idag kommersiella 
lokaler i gatuplanet och fyra bostadsvåningar med 
loftgångar mot gården och balkonger mot gator 
och torg.

Det på det viset adderade plan 6 ger ett tillskott på 
ca 935 m2 bostadsyta, förslagsvis fördelat på 12 nya 
lägenheter av varierande storlekar. Det nya plan 7 
är en installationsvind som likt den befintliga rymmer 
fläktrum och ventilationssystem.

Den mindre del av fastigheten som i dag inrymmer 
vårdlokaler mot Bergmansgatan berörs ej av 
tillbyggnaden.

Vy från Mölndals torg.
1

BLIVANDE UTSEENDE NUVURANDE UTSEENDE
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 402 25 Göteborg
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 E-mail:
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1.5 Kv Koljan och Karpen 

KV KOLJAN OCH KARPEN
Befintliga byggander på fastigheterna Koljan 1-3 och på 
Karpen 12 rivs och ger plats för en ny galleria i två våningar 
med två plan parkering ovanpå. Bottenvåningarna 
innehåller handel, service, restauranger etc. 

För att Brogatan och Nygatan ska bli levande gågator 
är det viktigt att bryta ner den stora byggnadsvolymen i 
en mänsklig skala. För att undvika de monotona miljöer 
som stora fastigheter och kvarter annars kan innebära ska 
fasaderna ha en vertikal indelning dvs. fasadens gestaltning 
ska bidra till att visuellt bryta upp längden på fasaden och 
ge en variation i gaturummet. Detta kan t.ex. vara en 
variation i olika fasadmaterial, färg och entréutformning. 
Fasader ska generellt ha en stadsmässig gestaltning och 
utformas så att de inte är tidsbundna. 

Mötet mellan mark och byggnad är en detalj som ska 
utformas med särskild omsorg med hänsyn till det slitage 
som kan förväntas i en innerstad. Mot trafikerade gator 
har fasaderna med fördel en hållbar sockel på byggnaderna 
som minskar risken för skador vid påkörning, renhållning 
eller liknande. Längs gågatorna kan man ha andra lösningar 
exempelvis fönster nästan ända ner till mark. Även här är 
det viktigt att anslutningen tål slitage. Skivmaterial som 
lätt spricker ska undvikas. Fönster ska inte täckas med tät 
jalusi eller liknande nattetid. Vid butiker som kan kräva 
extra skydd ska detta vara genomsiktligt.

Fasader ska utgöras av material som åldras på ett 
värdigt sätt och mot allmänplats i bottenplan/ marknivå 
utgöras av material som anses vara motståndskraftigt 
för det slitage som kan förväntas i en innerstad. I de fall 
fasader får öppna eller delvis öppna fasader, exempelvis 
i parkeringsdäck, ska de utformas så att ljus, ljud och 
förorenad luft inte påverkar intilliggande bostäder eller 
bostadsgårdar negativt. Detta gäller även öppen parkering 
ovanpå gallerian. Stora öppningar i parkeringsdäck ska 
utföras med ett visuellt tilltalande yttre hölje som skärmar 
av både bilstrålkastare och fast invändig belysning.

Bild på Kv Koljan sett från Sahlins plats (Krook & Tjäder/Rstudio)

Bild på Kv Koljan sett från Brogatan (Krook & Tjäder/Rstudio)

Interiörsbild (Krook & Tjäder/Rstudio)

Interiörsbild (Krook & Tjäder/Rstudio)

Mölndals galleria, hus 1norr om och under Mölndalsbro 
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Gatuperspektiv Mölndals bro (Krook & Tjäder/Rstudio)   

Bild på Kv Koljan - översikt (Krook & Tjäder/Rstudio)

Mot Brogatan ska det finnas minst sex entréer, gärna fler, 
för att skapa en god kontakt mellan inne och ute. De tre 
huvudentréerna mot Brogatan ska anpassas till gatunätet 
och nivåerna på allmän plats och ha den placering som 
föreslagits i planarbetet.

Mot Nygatan ska det totalt finnas minst fem entréer, 
sammanlagt på plan 1 och 2, (dvs. i gatunivå mot Nygatan 
och på den övre nivån från Mölndalsbro). Fönstersättning 
och entréer ska utformas och placeras så att de skapar god 
kontakt mellan ute och inne, och kan bidra till en levande 
stadsmiljö med innerstadskaraktär. 

Mot Mölndalsbro bör eftersträvas att fönster mot lager 
och personalutrymmen bidrar till liv i fasaden. Slutna 
fasader, där funktionen innanför inte tillåter vanliga 
fönster, bryts delvis upp med skyltskåp som bidrar 
med ljus och upplevelse i gatunivå. Byggnaden ansluts 
mot Mölndalsbro enligt den princip som tagits fram 
gemensamt under planarbetet. 

Eventuella uteserveringar utformas och prövas i enlighet 
med stadens policy för uteserveringar. I samband med 
skyltlov ska ett skyltprogram upprättas för hela gallerian 
av fastighetsägaren med syftet att ge vägledning för 
hyresgäster för en samordnad skyltning. Detta ska följa 
principerna i stadens skyltpolicy. Skyltning och reklam 
som innebär att öppna och glasade delar av fasaden täcks 
ska undvikas helt då det negativt påverkar intilliggande 
gatumiljö på allmänplats.

Gallerian ska över minst 30 % av byggnaden täckas med 
ett ”grönt tak” dvs. ett vegetationstak och lanterniner 
som i form av ett band visuellt delar upp parkeringen i 
två delar. Taket bidrar till en positiv stadsbild samtidigt 
som det fördröjer och till viss del omhändertar 
regnvatten. Det kan också bidra till lägre bullernivåer 
och ekosystemtjänster. Parkeringsdäcken söder och norr 
om Mölndalsbro förbinds med en körbar bro som även 
den täcks av ett vegetationstak. I övrigt ska bron ha en 
stadsmässig utformning. Detta kan förstärkas i material, 
belysning och kanske med någon färg.
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1.6 Kv Söder om Mölndalsbro

KV SÖDER OM 
MÖLNDALSBROGallerian fortsätter söder om Mölndalsbro och vidare 

ner till Barnhemsgatan. Den södra delen utgörs till stor 
del av en livsmedelsbutik i markplanet. Ovanpå finns 
tre plan parkering och en bostadsgård med bostäder i 
kvartersstruktur i 4-8 våningar.

Byggnaderna ansluter mot Mölndalsbro i norr och söder 
så att bron blir en stadsgata. Mötet mellan byggnader 
och allmänplats ska utföras enligt den princip som tagits 
fram gemensamt under planarbetet och i den västra 
delen ersätter nya byggnader de stödmurar som finns för 
brobanken idag. Gatan ska ha en stadsmässig gestaltning. 
Fasader ska utgöras av material som åldras på ett värdigt 
sätt och mot allmänplats i bottenplan/marknivå utgöras 
av material som anses vara motståndskraftigt för det 
slitage som kan förväntas i en innerstad. 

Mötet mellan mark och byggnad är en detalj som ska 
utformas med särskild omsorg med hänsyn till det slitage 
som kan förväntas i en innerstad. Mot trafikerade gator 
har fasaderna med fördel en hållbar sockel på byggnaderna 
som minskar risken för skador vid påkörning, renhållning 
eller liknande. Längs gågatorna kan man ha andra lösningar 
exempelvis fönster nästan ända ner till mark. Även här är 
det viktigt att anslutningen tål slitage. Skivmaterial som 
lätt spricker ska undvikas. Fönster ska inte täckas med tät 
jalusi eller liknande nattetid. Vid butiker som kan kräva 
extra skydd ska detta vara genomsiktligt.

Fönster ska inte täckas med tät jalusi eller liknande 
nattetid. Vid butiker som kan kräva extra skydd ska 
detta vara genomsiktligt. Bottenvåningarnas fasader 
mot Mölndalsbro utformas så att de bidrar till 
innerstadskaraktären. Parkeringsdäcket når inte fram 
till fasad i gatunivå längs Mölndalsbro utan kläs in med 
funktioner som trapphus, soprum, cykelförråd samt 
lokaler. Detta för att få en varierad och stadsmässig 
karaktär med entréer som bidrar till en levande stadsmiljö. 
Bottenvåningens funktioner bör utformas så genomsiktlig 
som möjligt för kontakt mellan ute och inne.

Bild på Kv Söder om Mölndalsbro - översikt (Krook & Tjäder/Rstudio)

Mölndals galleria, hus 2, parkeringsdäck och bostäder 
(östra kvarteret) 

Nygatan ska bli en trygg och attraktiv gågata. Söder om 
Mölndalsbro kantas Nygatan endast av byggnader på 
västra sidan och den östra sidan utgörs av en mur mot 
brorampen. Eftersom den planerade livsmedelsbutiken är 
den enda fasaden i gatunivå ska den vara så genomsiktlig 
som möjligt. Hörnläget mot Barnhemsgatan är den södra 
entrén till Mölndals innerstad och kan bli en attraktiv 
plats med god tillgänglighet och tydligt annonsläge. 
Här förbereds för alt. placeras med fördel en utåtriktad 
verksamhet med eller utan entré in till livsmedelsbutiken. 
Högre upp på fasaden mot parkeringsdäcken finns 
exponerade ytor mot motorvägen väl lämpade för skyltar.

I det östra kvarteret mot Barnhemsgatan utgörs de 
nedre planen av livsmedelshandel och tre våningar 
parkeringsdäck. En väl genomtänkt belysning, materialval 
och utformning av fasader är av stor vikt för att gatan ska 
upplevas som trygg och säker. In- och utfart till p-däcket 
och planerad bostadsentré mot Barnhemsgatan är detaljer 
som bör ägnas särskild omsorg. Planerat trapphus kan 
bidra både till närmiljön och hur kvarteret upplevs på håll.

Bostäderna ska ha en lugn gårdsmiljö med grönska som 
kompenserar den livligare stadsmiljön som omgärdar 
kvarteret. Gården ska ge möjlighet till utevistelse och lek 
nära hemmet.

Gatuperspektiv Nygatan (Krook & Tjäder/Rstudio)

13
Gestaltningsprogram för offentliga rum och byggnader i Mölndals innerstad
Bilaga 2. - Kvartersmark



Lastzon, parkeringsdäck och bostäder (västra kvarteret) 

Det sydvästra kvarteret utgörs huvudsakligen av bostäder. 
Från Barnhemsgatan kör leveranser till gallerian ner 
under kvarterets gård till en helt täckt lastzon. Under 
bostadsgården finns även en boendeparkering.

Kvarteret ska utformas med lägre huskroppar ner mot 
Storgatans småskaliga bebyggelse. Det är också viktigt att 
redan vid utformning av detta kvarter tänka på en framtida 
utveckling av innerstaden med ytterligare bostadskvarter 
söderut. Fasader ska utgöras av material som åldras på ett 
värdigt sätt och mot allmänplats i bottenplan/ marknivå 
utgöras av material som anses vara motståndskraftigt för 
det slitage som kan förväntas i en innerstad.

Mötet mellan mark och byggnad är en detalj som ska 
utformas med särskild omsorg med hänsyn till det slitage 
som kan förväntas i en innerstad. Mot trafikerade gator har 
fasaderna med fördel en hållbar sockel på byggnaderna som 
minskar risken för skador vid påkörning, renhållning eller 
liknande. Bottenvåningarnas fasader mot Barnhemsgatan, 
Storgatan och Mölndalsbro ska gestaltas så att de bidrar till 
känslan av innerstadskaraktär och fönster och entréer ska 
utformas och placeras så att god kontakt skapas mellan ute 
och inne och bidrar till en känsla av en levande stadsmiljö 
och upplevd trygghet. Parkeringsdäcket når inte fram till 
fasad i gatunivå. I de två hörnen mot Storgatan ska det 
finnas lokaler för centrumändamål.

Mellan det västra och östra kvarteret finns en gränd där 
passage för gående ska kunna ske genom kvarteret. Några 
våningar upp finns det möjlighet att bygga samman det 
östra och västra kvarteret med inglasade balkonger eller 
trapphus. Mot det östra kvarteret blir det en tre våningar 
hög vägg in mot parkeringsdäcket. Väggen ska vara helt 
sluten alt. ha avskärmade öppningar så att inte ljus, ljud 
och förorenad luft påverkar intilliggande bostäder eller 
bostadsgården negativt. Väggen utformas med fördel 
som en vegetationsklädd vägg som positivt kan bidra till 
gårdsmiljön och eventuellt också dämpa buller och bidra 
till bättre luftkvalitet.

Bostäderna ska ha en lugn gårdsmiljö med grönska som 
kompenserar den livligare stadsmiljön som omgärdar 
kvarteret. Gården ska ge möjlighet till utevistelse och lek 
nära hemmet.

Gatuperspektiv från hörnet Storgatan/Barnhemsgatan (Krook & Tjäder/Rstudio)
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1.7 Kontorshuset  

KONTORS-
HUSET

Arkitekten beskriver: 

Kontorshuset utformas som en solitär i stadsbrynet 
mot trafiklandskapet. Husets gestaltning samspelar både 
med resecentrumets moderna, spetsiga former och med 
brorampens cirkulära rörelse. Huset ska upplevas lätt och 
luftigt med en tydlig igenkännbar identitet i tiden. Det 
stora glaspartiet mot entrén på Mölndalsbro signalerar 
öppenhet och transparens mot omvärlden. 

Syfte: 

Detaljplanen för kontoret är en del i en övergripande 
idé om att långsiktigt utveckla hela Mölndals innerstad. 
Syftet är att möjliggöra en utbyggnad av ett kontorshus i 
anslutning till spårvägsvändslingan. Huvudambitionen är 
att bygga stad mot Mölndalsbro. Huset ska få ett ökat 
värde av det stadsnära sammanhanget och skapa en 
stark identitet för verksamhetsutövaren och för staden. 
Det kollektivtrafiknära läget och exponeringen mot E6/
E20 samt Västkustbanan bedöms i det sammanhanget 
som stora tillgångar. Mölndalsbro kan å sin sida också 
berikas genom att kontorsbyggnaden utformas med en 
öppenhet där husets mer externa funktioner orienteras 
mot gatumiljön. För dem som närmar sig innerstaden 
från öster eller söder, är målsättningen att byggnaden ska 
upplevas som ett stort objekt placerat ”på tå” i landskapet.

Nattbild på kontorshuset (Krook & Tjäder/Rstudio) Nattbild på kontorshuset (Krook & Tjäder/Rstudio)
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