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Inventering

Mölndal

Kommunen består från söder av tätorterna Lindome, Kållered och 
huvudorten Mölndal. Området har genom historien präglats av krig då det 
varit gränstrakt mellan Sverige och Danmark, dit Lindome en gång i tiden 
hörde. Mölndal betyder kvarndal och här har man utnyttjat vattenkraften, 
det fanns kvarnar redan på 1300-talet, och det är kring fallen Mölndal har 
vuxit upp. När Göteborg anlades under 1600-talet fick Mölndalsfallens 
kvarnar bidra till att försörja den framväxande staden.52 Vid Mölndals 
Kvarnby, med högre fallhöjd än Trollhättefallen, grundades industrier som 
utnyttjade vattenkraften. Det var bland annat textil-, linolje-, och 
pappersindustri. Där började också den första egnahemsbebyggelsen byggas. 
Samhället kring Mölndalsfallet har karaktären av gammalt fiskeläger med 
hus och miljöer från flera epoker.53

Under 1700-talet påverkades Mölndal på flera sätt av närheten till Göteborg. 
Ostindiska kompaniet och andra stora företag gjorde Göteborgs köpmän så 
förmögna att de kunde bygga sommarresidens som till exempel Gunnebo 
Slott.

52 Mölndals museum [Elektronisk] Tillgänglig: www.museum.molndal.se/ Upptäck Mölndal/Res i tiden.
[september 2006] 
53 Wirsin, Ingrid. Göteborg – då och nu. Tre Böcker Förlag AB Uddevalla 1989. 
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I slutet av 1700-talet kom den första skiftesreformen, vilket var början på en 
förändring av landsbygden, från bysamhällen till ensamgårdar. Hela
landsbygden påverkades och under 1800-talet lämnade många människor 
jordbruket för att flytta till de nya fabrikssamhällena.54 Mölndal växte 
utanför Kvarnbyns gränser och blev 1922 stad, med 12 000 invånare.55

Industrisamhället nådde sin kulmen vid 1900-talets första hälft.56 Fram till 
2006 fanns fortfarande papperstillverkningsföretaget Papyrus vid 
Mölndalsåns fall kvar.  

Mölndals centrum har flyttats söderut till den andra sidan av järn- och 
motorvägen. Idag ligger centrum vid Stadshuset, nedanför Fässbergs kyrka 
som utgör ett tydligt landmärke i staden. Centrumhandeln Mölndals Bro 
bygges under 1970-talet. Varuhus, parkeringshus och service lokaliserades 
längs en huvudgata som idag är gågata. Tidigare låg här villor och mindre 
flerfamiljshus.  

För att komma till gamla Mölndal och Kvarnbyn med bil måste man ta sig 
över viadukten Mölndals bro.57 Bron är en viktig knutpunkt för 
kollektivtrafiken och en större ombyggnad skedde 2003. Wingårdhs 
arkitektkontor ritade resecentret som innehåller buss- samt 
spårvagnshållplatser och tågstation. (Se fotografi sidan 15) 

54 Mölndals museum [Elektronisk] Tillgänglig: www.museum.molndal.se/ Upptäck Mölndal/Res i tiden. 
[september 2006] 
55 Wirsin, Ingrid. Göteborg – då och nu. Sid 132. Tre Böcker Förlag AB Uddevalla 1989.
56 Mölndals museum [Elektronisk] Tillgänglig: www.museum.molndal.se/ Upptäck Mölndal/Res i tiden. 
[september 2006] 
57 Wirsin, Ingrid. Göteborg – då och nu. Sid 132 Tre Böcker Förlag AB Uddevalla 1989. 
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Fässbergs kyrka
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Näringslivet har utvecklats och idag finns flera stora företag, som Astra 
Zeneca, SCA och Ericsson, etablerade i kommunen. Samtidigt har Mölndal 
efter hand alltmer fått karaktär av förstad till Göteborg. 

Aktuell planering 

Viktiga frågor i kommunens utbyggnadsstrategi är hur en utbyggnad av 
staden ska göras i de olika kommundelarna samt hur förtätningar i befintliga 
områden kan ske.58 En stor omgestaltning av centrum har nyligen övergått 
från visionsstadiet till konkret planarbete. Det finns en optimism i 
kommunen eftersom handelsutredningar visar på en stor tillväxt i 
Göteborgsregionen med ökad köpkraft. I Mölndals centrum planeras för 
många nya kvadratmeter butiksytor men det ska även byggas bland annat 
nya bostäder, kontorslokaler samt ett kulturhus.59 Centrum ska få en modern 
identitet som kontrast mot den befintliga tegelstrukturen. Arkitektoniskt 
innebär detta att man bygger vidare på den stil som Wingårdhs arkitekter 
har använt i förnyelsen av Astra Zeneca och Knutpunkten Mölndals Bro. 
Med förhoppningen om att en ny identitet ska visa en stad och inte en 
förort. Ett svart och vitrandigt höghus med 39 våningar föreslås förstärka 
stadens siluett, om det förverkligas kommer det i så fall att bli det högsta i 

58 Översiktsplan 2006 Mölndals stad – antagendehandling. Kap. 4 sid. 16. Mölndal: Stadsbyggnadskontoret 
2006.
59 ”Mölndals nya vassa identitet” sid 4. Stolta Stad: Visioner och reportage från Mölndals Stad nr 1 våren 
2006.
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regionen.60 Men alla är inte positiva till idéerna då bostäder kommer att 
byggas väldigt nära motorvägen E6/E20.

Pedagogen är i Mölndals översiktsplan, som antogs under våren 2006, 
markerat som verksamhetsområde. Men som tidigare beskrivits så har 
användningen av den 36 000 kvadratmeter stora byggnaden upphört i och 
med att lärarhögskolan flyttat ut ur lokalerna under sommaren 2006. 
Området är uppköpt av byggföretaget JM och arbetet med att ta fram en ny 
detaljplan har påbörjats. De långsiktiga planerna i Pedagogens närhet är 
enligt översiktsplanen förslag till ny bebyggelse västerut mellan Pedagogen 
och Eklanda på båda sidor om Frölundagatan.61 Området kring Åby travbana 
öster om Pedagogen har kommit längre i planprocessen. I framtiden skall 
Åby Travet utvecklas till en renodlad tävlingsarena och då kommer de stall, 
hästhagar och travhästar som finns i området idag att flytta.62 Det planeras 
för 350-600 lägenheter och beslut om detaljplan väntas under 2007.63 Söder 
om Pedagogen ligger ett obebyggt område, kallat Jolen, som enligt gällande 
detaljplan är avsett för industri- och kontorsändamål med inriktning mot 
företag med verksamhet inom medicin- och bioteknik eller liknande.64

60 Ansvarig utgivare Berggren, Lars. ”Mölndals centrum skall få en ny tydligare profil” sid 12. Nyinflyttad: 
Välkommen till Mölndals stad. En tidning från kommunen. Nr 6. Tidningshuset Storstadspress AB, 
Tabloidtryck, Norrtälje 2006 
61 Mölndals kommun Översiktsplan 2006 Mölndals stad – antagendehandling. Kap. 11 sid. 104. Mölndal: 
Stadsbyggnadskontoret 2006.
62 ”Mölndals nya vassa identitet” sid 4. Stolta Stad: Visioner och reportage från Mölndals Stad nr 1 våren 
2006.
63 Mölndals kommun [Elektroniskt] Tillgänglig: www.molndal.se/ 
Byggabo/Detaljplanering/Pagaendeuppdrag/Molndal/Aby. [oktober 2006] 
64 Mölndals kommun. [Elektroniskt] Tillgänglig: www.molndal.se/ 
Naringslivarbete/Foretagsetablering/Marklokaler/Pedagogen [oktober 2006] 



- 54 -

Eklanda

Jolen

Åby

Bifrost

Förslag till 
ny
bebyggelse
enligt ÖP 

Pedagogen

Inventering: Aktuella planområden



- 55 -

Inventering: Pedagogen


