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Inventering: Pedagogen
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 Trafikstruktur 

Biltrafik

Planområdet kantas av tre vägar. Frölundagatan (50 km/h) i söder leder från 
Mölndal centrum förbi Åby travbana och är i dagsläget avstängd mot 
Eklanda. Den andra stora vägen är Bifrostgatan i öst, en 70 km/h- väg som 
leder ner till Mölndals näst mest trafikerade trafikplats, Fässbergsmotet på 
Söderleden. Dessa båda vägar möts i en cirkulationsplats i planområdets 
sydöstliga spets. Mellan planområdet och Fässbergs kyrkogård i nordost går 
en lokalgata, Stubbåkersgatan. Vägen fortsätter söderut med utfart mot 
Frölundagatan men den sista sträckan är avstängd för motordriven trafik. 

Gång- och cykelvägar 

En gång- och cykelväg mellan Pedagogen och Mölndals centrum går längst 
med Frölundagatan. I övrigt är den enda separata gång- och cykelvägen den 
delen av Stubbåkersgatan som idag är avstängd för motordriven trafik. 

Kollektivtrafik 

Efter det att lärarhögskolan flyttat ut ur sina lokaler vid Pedagogen har 
antalet kollektivtrafikturer minskat med ungefär hälften. Dagtid varvas 
bussar mot Mölndal centrum med bussar till Göteborgs central som avgår 
med 15 minuters mellanrum.65

65 Västtrafik [Elektronisk] Tillgänglig: www.vasttrafik.se /Reseplaneraren [oktober 2006] 
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66

66 Västtrafik [Elektronisk] Tillgänglig: www.vasttrafik.se/ 
Tätortskartor [maj 2007] (Eget fotomontage) 

Inventering: Kollektivtrafik
Resecentrum:

Lokalbussar
Spårvagn  
Pendeltåg/Västkustbanan 

Pedagogen:
Lokalbussar
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Frölundagatan

Bifrostgatan

Söderleden

Fässbergsmotet

Stubbåkersgatan

Inventering: Trafik
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Frölundagatan västerut Frölundagatan österut

Bifrostgatan norrut
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Fässbergs kyrkogård med åsen i bakgrunden.
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Grönstruktur

Mölndals kommun ligger i ett sprickdalslandskap, i gränszonen mellan ett 
inlandsklimat och ett kustklimat. Berget har spruckit och skapat relativt 
branta höjder som omger dalgångarna. Mölndals tätort ligger i tre dalstråk; 
Toltorpsdalen i nordväst, Mölndalsåns dalgång som leder i nordsydlig 
riktning följs av Västkustbanan och E6/E20. Den tredje är Fässbergsdalen 
som Söderleden, söder om Pedagogen, ligger i botten av i öst-västlig 
riktning. Enligt Mölndals grönstrukturprogram67 framhålls 
jordbruksområdena vid Fässbergsåsens dalgång som ett av de viktigaste 
dalstråken i kommunen och bör hållas öppna. Det är dessa öppna dalar som 
tillsammans med omgivande skogsklädda bergsformationer karakteriserar 
Mölndals grönstruktur. 

Nordost om Pedagogen ligger Fässbergs kyrkogård som gränsar till 
Änggårdsbergen. Änggårdsbergen är ett cirka 8 kvadratkilometer stort 
naturreservat som sträcker sig fram till Göteborgs botaniska trädgård. 
Mellan kyrkogården och Änggårdsbergen ligger Fässbergsåsen som är en 
skogsklädd höjd. Enligt grönstrukturprogrammet är det viktigt att bevara 
åsens utblickar samt att kontakten mellan Mölndals tätort och 
Änggårdsbergen säkerställs.68 I översiktsplanen föreslås att naturreservatet 
utvidgas söderut. Även Frölundagatan framhålls här som ett viktigt grönt 
stråk 69

67 Mölndals kommun. [Elektronisk] Tillgänglig: www.molndal.se/ Översiktsplan/Grönstrukturprogram [pdf-fil] 
sid. 14 [oktober 2006] 
68 Ibid. Sid 25 
69 Översiktsplan 2006 Mölndals stad – antagendehandling. Kap. 5 sid. 44. Mölndal: Stadsbyggnadskontoret 
2006.
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Planområdet upptas till största delen av den stora skolbyggnaden som är 
anpassad efter markens svaga sluttning. Marken runt om består till största 
delen av hårdgjorda ytor så som parkeringsplatser, bollplaner och gångvägar. 
En högre grönska skärmar av sikten helt mot Bifrostgatan samt 
Stubbåkersgatan och det finns en del småträd utplacerade i området. Som 
kontrast till de hårdgjorda ytorna är gräsmattor skapade i terrasserade 
formationer mellan parkeringsplatserna.   

Rekreation i planområdets närhet är förutom stora strövområden i 
Änggårdsbergen även fritidscentrat Åby. Utöver travbanan finns bland 
annat simhall/äventyrsbad, gym, badmintonhallar, fotbollsplaner samt ishall 
med utomhusrink. Mellan sportarenorna och Fässbergsmotet ligger en 
mindre campingplats och det finns även ett hotell i närheten.  
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Fässbergsåsen

Fässbergs
kyrkogård

Änggårdsbergen

Åbytravet

Simhall, ishall, 
bollplaner m.m. 

Inventering: Grönstruktur
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70

70 Åbytravet [Elektronisk] Tillgänglig: www.abytravet.com/ Information/Korta fakta [april 2007] 

För hästsportsintresserade i hela landet är Mölndal liktydigt med Åby. Den 50-åriga 
travbanan tar emot 260 000 besökare per år och omsätter 400 miljoner kronor om året.


