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Inventering

 Mölnlycke

Tätorten Mölnlycke bildades runt textilindustrin på 1800-talet och fortsatte 
att växa kraftigt under nästa sekel. Idag är det en expansiv del av 
Göteborgregionen.100 Ortnamnet Mölnlycke är ett gammalt gårdsnamn, en 
kombination av orden mölna (kvarn) och lycka (inhägnat område).101

Fram till slutet av 1800-talet användes den största delen av marken till bete 
och ängslotter. Boskapen strövade fritt vid Mölndalsån. När Göteborg 
grundlades 1621 donerades stora delar av Mölnlyckes skogar till staden. 
Under 1600-talet och tvåhundra år framåt var uttaget av virke noggrant 
reglerat. Mölndalsån användes som flottningsled till dess att järnvägen 
anlades och tog över en stor del av virkestransporterna.102

Fram till den första industriella revolutionen hade de svenska städerna varit 
centrum för import och produktion av varor. Men under 1800-talets mitt 
började många fabriker att lokaliseras på landet, där vattenkraft och andra 
yttre omständigheter var förmånliga. Hela samhällen växte upp kring 
fabrikerna, så skedde också i Mölnlycke där vattenfallet gav kraft till 

100 National Encyklopedin [Elektronisk] Tillgänglig: www.ne.se /Mölnlycke. [mars 2006] 
101 Gatneheim. Erik W. Råda – bygd, socknen, kommun. Sid 117 
Förlag Härryda kommun, Mölnlycke - Industritryck AB, Pixbo 1984 
102 Härryda kommun [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se /Fakta om kommunen/Historia.  
[september 2006]
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industrin.103 Mölnlycke var vid denna tid en liten jordbruksort med cirka 
450 invånare. Textilfabrikören GF Henning startade 1849 Mölnlycke AB, en 
textilindustri som i nära 100 år dominerade samhället.104 En stor del av 
produktionen gick på export och efterfrågan krävde ytterligare en fabrik 
som kom att heta Hulebäcksfabriken. Idag inryms kommunens 
gymnasieskola i delar av denna gamla fabriksbyggnad.105

1894 invigdes järnvägen mellan Borås och Göteborg och livet förändrades 
radikalt för människorna ute i bygderna. Den hade stor betydelse för 
industrin och hjälpte till att bryta isoleringen mellan samhällena.106

Stationen blev en naturlig samlingsplats och det enda upplysta stället på 
kvällen. De flesta hade inte råd att resa längre än till Göteborg eller österut 
mot Landvetter. 107

Fabriksarbetarna kom förutom från orten även från intilliggande samhällen. 
De fick bo i arbetarbostäder två våningar höga timmerhus som låg intill 
Mölnlyckefabriken.108 Efter förra sekelskiftet började egnahemsbebyggelsen 
byggas, det var framförallt yrkesarbetare och förmän vid fabriken som hade 
råd att bygga eget. De nya bostäderna byggdes i första hand på Hönekulla 
och utmed Benarebyvägen, 1900 till 1910.109

103 Erixon, Ulf Mölnlycke Fabriker – ett stycke svensk industirhistoria Sid 18. Solveigs Tryckeri, Skara. 2003 
104 Gatneheim Erik W. Råda – bygd, socknen, kommun. Sid 273 
Förlag Härryda kommun, Mölnlycke - Industritryck AB, Pixbo 1984 
105 Härryda kommun [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se /Fakta om kommunen/Historia.  
[september 2006] 
106 Nyström Hans och Örjan. Perspektiv På Historien A, (s 24) Viborg Danmark 2005. Gleerups 
107 Erixon, Ulf. Mölnlycke Fabriker – ett stycke svensk industrihistoria. Sid 84 Solveigs Tryckeri, Skara. 2003 
108 Ibid Sid. 32 
109 Gatenheim Erik W. Råda – bygd, socknen, kommun. Sid 273 
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Bebyggelsen i Mölnlycke utökades under 1910 och 1920-talet utmed 
befintliga vägar. I mitten av 1920-talet växte kraven på bättre vägar och 
gemensamma vatten- och avloppsledningar. En ny form av planering 
behövdes. En Generalplan upprättades därför i början av 1930-talet - men 
detta var vid en tid av djup depression och stor osäkerhet inför framtiden.110

Det kom därför att ta 15 år innan planen fastställdes och den var då omodern 
med tanke på nya tekniker och byggnadssätt.

Centrum flyttades från det trånga området vid järnvägsstationen till andra 
sidan Mölndalsån, strax norr om dagens läge. Runt ett torg byggdes 
kommunalhuset, skola och affärs- och hyreshus. Det blev också bestämt var 
ny bostads- och industribebyggelsen skulle ligga. En intressant detalj är att i 
1931 års generalplan och även i 1947 års byggnadsstadga, utformades 
vägarna som breda autostrador, trots att biltrafiken var mycket liten och få 
ägde bil.111

Under åren 1945-1970 ökade Göteborgsregionens folkmängd med 47 % och 
under samma tid ökade Mölnlycke med 176 %. Den största 
befolkningsökningen skedde mellan åren 1945-1950 vilket berodde på en 
kraftig expansion av industrin och en stor inflyttning av utländska 
medborgare.112

Förlag Härryda kommun, Mölnlycke - Industritryck AB, Pixbo 1984 
110 Ibid. Sid 274
111 Ibid. Sid 275
112 Ibid. Sid 281  
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I början av 1950-talet saknade kommunen mark för fortsatt bostadsbyggande 
och efterfrågan var mycket stor. I centrala delarna av Mölnlycke fanns ett 
antal trädgårdsmästerier som kommunen köpte upp. Samhället kunde först 
efter detta byggas ut och få en mer långsiktig planering.113

Sedan några år pågår en stor ombyggnad av Mölnlycke centrum med 
omgestaltning av offentliga platser, nya flerbostadshus och butikslokaler. 
Denna utveckling kommer att dominera planeringen fram till 2010 
samtidigt som det finns en stor efterfrågan på ännu fler bostäder.114Den
största förändringen för den offentliga miljön är att centrum har flyttats 
några hundra meter närmare Mölndalsån och vattenkontakten har blivit ett 
nytt inslag i närmiljön.

113 Ibid. Sid 282
114 Christer Ferm, Stadsarkitekt Härryda kommun, möte den 4 mars 2006.
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Mölndalsån i nya Mölnlycke centrum. 
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Aktuell planering 

Enligt Härryda kommuns översiktsplan, som vann laga kraft 2002, finns en 
politisk vilja att bygga 100-200 lägenheter per år. Nya bostäder skall i 
huvudsak lokaliseras till de orter där det finns service och allmänna 
kommunikationer för att minska bilresorna.115 Då efterfrågan på bostäder 
och villatomter är stor finns det anledning att begränsa möjligheterna till 
ströbebyggelse på landsbygden, eftersom en oplanerad utbyggnad kan 
medföra problem för till exempel skolor och förskolors kapacitet. 
Inriktningen för framtida utbyggnad är att fortsätta med låg och tät 
bebyggelse, men högre byggnader kan placeras i centrum.116

Det finns alltså en ambition att bygga centralt i tätorten, men där är i princip 
fullt utbyggt. Utbygganden av Mölnlycke centrum med bostäder och lokaler 
för handel har börjat närma sig slutet. En fjärde etapp bestående av 45 
bostadsrätter med handel i bottenvåningen stod klart sommaren 2006. Efter 
detta planeras byggstart för cirka 20 hyresrätter vid vårdcentralen, vilket blir 
den sista nyproducerade etappen enligt gällande centrumplan. 2007 påbörjas 
en om- och tillbyggnad av Alléhuset som ger ytterligare cirka 30 nya 
hyresrätter samt utökade ytor för handeln. De senaste åren har fokus varit 
på centrum. Nya villaområden har vuxit upp en bit därifrån men 
kompletterande bebyggelse däremellan har inte prioriterats. 

115 Härryda kommun [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se /Fakta om kommunen.  
[september 2006]
116 Översiktsplan 2002 Härryda kommun.  sid. 35. Härryda: Stadsbyggnadskontoret 2002.
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Hönekulla By är det ända centrala området som återstår att bebygga, enligt 
översiktplanen är det markerat som ”mark för framtida bostäder”. Det ingår i 
den fördjupade översiktsplanen för centrum och i kommunens 
kulturminnesvårdprogram.117 I den fördjupade översiktsplan föreslås att 
Hönekulla By får bostäder med trädgårdsstadens låga och täta karaktär. Den 
ursprungliga vägsträckningen och de gamla hus som går att rustas upp bör 
bevaras och ny byggnader bör ges ett utseende som betonar områdets 
kulturella värden. Hantverkslokaler eller kontor kan placeras närmast 
Benarebyvägen för att avskärma från trafikstörningar.118

Markägoförhållanden 

Kommunen äger större delen av marken idag och har som ambition att 
förvärva en resterande tomt, Hönekulla 1:53.119

117 Härryda kommun [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se/Översiktsplanen 2002/Kartor. [november 
2006]
118 Fördjupad översiktsplan för Mölnlycke centrum. Sid. 42. Härryda: Stadsbyggnadskontoret 1996
119 Christer Ferm, Stadsarkitekt Härryda kommun, möte den 4 mars 2006. 
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Fallstudie: Hönekulla By, Mölnlycke

ny bebyggelse i ett centralt läge
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Benarebyvägen kantas av Hönekulla Bys otillgängliga grönska.
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Trafikstruktur

Biltrafik

Den genomfartsväg som sammanbinder de sydöstra delarna av Mölnlycke 
med centrum är Benarebyvägen. Vägen kantar Hönekulla By i nordost och 
möter Hönekullavägen, den mindre väg som leder norr om planområdet, i 
en rondell. Enligt trafikmätningar på Benarebyvägen 2004 trafikeras vägen 
av 9 400 fordon per dygn.120 Strax söder om Hönekulla By finns en lokalgata, 
Furuhällsvägen, som har sin påfart från Benarebyvägen. På båda sidor om 
denna väg ligger enfamiljsvillor med tillhörande trädgårdar, husen på den 
norra sidan om vägen är de som ligger närmast planområdet. Den väg som 
sammanbinder Stationsvägen och Furuhällsvägen, Stora Mossvägen, är 
avstängd för biltrafik. 

Kommunen har genomfört en trafikutredning av Mölnlyckes södra 
infartsväg. ”Idéstudie Benarebyvägen” innehåller identifierade problem och 
redovisar övergripande förslag till åtgärder. Syftet med projektet är att 
förbättra tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten. Bland 
annat föreslås att vägen, som är skyltad 50km/h vilket ofta överskrids, får en 
mer stadsmässig karaktär närmare centrum. En tydlig utformning ska få 
trafikanterna att sänka hastigheten. 

120 Härryda kommun [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se /Idéstudie Benarebyvägen  Sid. 14 publikation 
2006:1 (pdf-fil) [november 2006]  
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Gång- och cykelvägar 

Längs med Benarebyvägen går en separat gång- och cykelväg vidare under 
järnvägen och in till centrum och stationen. Även väster om planområdet 
finns en gångbana som sammanbinder centrum med Djupedalsäng.

Kollektivtrafik 

Mölnlyckes resecentrum invigdes 1999 och innehåller väntsal för tåg- och 
bussresenärer. Pendeltåg till Göteborgs centralstation tar 25 minuter och 
avgår med cirka en timmes mellanrum dagtid. Även de expressbussarna, som 
avgår ungefär var 25: e minut i högtrafik, beräknas ta cirka 25 minuter.121

Delar av Benarebyvägen ingår i stom- och expressbussnätet för Härryda 
kommun och trafikeras varje vardagsdygn av cirka 130 bussar.122

121 Västtrafik [Elektroniskt] Tillgänglig: www.vasttrafik.se /reseplaneraren [oktober 2006] 
122 Härryda kommun [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se /Idéstudie Benarebyvägen  Sid. 6 publikation 
2006:1 (pdf-fil) [november 2006]
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123

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

Resecentrum:
Lokalbussar
Pendeltåg/Kust till kustbanan 

Hönekulla By:
Lokalbussar
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Grönstruktur

Härryda kommun består till stora delar av skogsmark och små sjöar. Två 
dalgångar leder genom det kuperade landskapet. De högre belägna delarna 
domineras av barrskog medan jordbruksmark till största del finns i Storåns 
dalgång i kommunens östra del. Den andra dalgången är Mölndalsåns som 
leder genom kommunen i öst/västlig riktning och sammanbinder 
kommunen med Mölndals kommun via Rådasjön.124 Sedan januari 2006 är 
hela Rådasjön tillsammans med stränder och vissa omgivande landmiljöer 
markerat som naturreservat. Hela området är ett väl bevarat exempel på en 
västsvensk högreståndsmiljö där Råda säteri tillsammans med intilliggande 
Gunnebo slott utgör en biologiskt och kulturhistoriskt värdefull helhet. I 
naturreservatet ingår flera värdefulla naturtyper som numera har liten 
utbredning i Sverige.125 Genom Mölnlycke centrum rinner Mölndalsån som 
genom de senaste årens ombyggnadsarbete fått en mer framträdande roll och 
mötet med ån har förstärkts med trappor och sittplatser. 

I övrigt består grönskan till största delen av stora trädgårdar och Mölnlycke 
eftersträvar en identitet som ”trädgårdsstad”126. Planområdet Hönekulla är 
till viss del otillgängligt på grund av nivåskillnader, stora träd och sly.

Rekreation och idrottsplatser finns på ett flertal platser i planområdets 
närhet. Många idrottsföreningar är aktiva i Mölnlycke. Den mest kända är 
innebandylaget Pixbo Wallenstam IBK. I omgivningarna finns gott om

124 Härryda kommun [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se/Natur. [november 2006]  
125 Härryda kommun [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se/Turism. [november 2006]  
126 Christer Ferm, Stadsarkitekt Härryda kommun, möte den 4 mars 2006.
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friluftsområden och sjöar. Det är till exempel populärt att ro och segla på 
Rådasjön.

Bostäder har på senare år placerats allt närmre Mölndalsån, som lyfts fram vid 
omgestaltningen av Mölnlycke centrum. Fotografierna visar dock att vattennära 

bebyggelse ligger i riskzonen vid extrema väderförhållanden. 

8 september 2006 10 november 2006
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Bebyggelse

Mölnlycke är med sin villabebyggelse, sina stora trädgårdar och sitt 
kompakta centrum ett fungerande förortssamhälle som drar nytta av 
närheten till Göteborg.

Hönekulla By ligger på en sluttning med utsikt över centrum. Vid den enda 
gamla gårdsplanen inom området finns idag bostadshus med tillhörande 
ekonomibyggnader och verksamhetslokaler. Det östligaste liggande 
bostadshuset är välbevarat från 1800-talets senare del och övriga bostadshus 
är uppförda mellan åren 1890 och 1910. Bebyggelsen har alltså kommit till 
under en tid då industrisamhället Mölnlycke redan vuxit till en betydande 
ort.127

Gården Hönekulla tillhörde under 1600-talet Råda Säteri, en herrgård som 
ligger vid Rådasjöns norra strand. Storskifteskartan från 1770 visar en tät 
samlad bebyggelse intill gårdstomten. Fram till att laga skiftet verkställdes 
1861, hade flera delar av fastigheten flyttats ut från den gamla byn till ett 
läge utmed vägen mellan Mölnlycke och Stora Kullbäckstorp, sydväst om 
Hönekulla. Idag finns här privatbostäder och två byggnader används för 
social verksamhet inom kommunen. I övrigt är byggnaderna i planområdet i 
så dåligt skick att de förmodligen borde rivas. Viss verksamhet bedrivs i 
området, bland annat ett glasmästeri. 

127 Kulturminnesvårsprogram – Härryda kommun, Sid. 24. 
Förlag Härryda kommun, Mölnlycke - Industritryck AB, Pixbo 1992
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Folkets Hus söder om planområdet byggdes 1937 i funktionalistisk stil. 
Placeringen beror på att det sedan början av 1900-talet funnits ett Folket 
Hus här på tomten men det första brann ner. När en ny samlingslokal skulle 
byggas önskades egentligen ett mer centralt läge, nära järnvägs- och 
busstationen. Men det var svårt att hitta en lämplig tomt och fastighetsägare 
som var villiga att sälja mark. 128

Bostadsområdet vid Folkets hus som är en del av Djupedals äng, sträcker sig 
från Benarebyvägen till Djupedalsskolan. 1956 började området byggas med 
småhus och har fortsatt byggas med modern villabebyggelse. Trädgårdarna 
är relativt stora. 

Bostadsområdet Vallen, väster om Hönekulla By, byggdes 1967-68 och 
består av flerfamiljshus med sammanlagt 139 bostäder.129 Dessa 
lamellbyggnader består av två våningar med loftgång. Mellan Vallen och 
planområdet finns ett antal friliggande villor.  

Utmed Hönekullavägen och järnvägen finns det verksamheter och handel. 
Söder om, på en sluttning med utblick över centrum, ligger större 
friliggande enfamiljshus.  

Runt Högadalskolan ligger en del av den första egnahemsbebyggelsen, från 
början av 1900-talet.130 Bostäderna på norra sidan av Benarebyvägen skyddas 

128 Gatneheim. Erik W Råda – bygd, socknen, kommun. Sid 228-230 
Förlag Härryda kommun, Mölnlycke - Industritryck AB, Pixbo 1984 
129 Ibid. Sid. 286  
130 Ibid. Sid. 273
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Folkets Hus är ritat av Rudolf Hall. 
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mot bullret genom träplank som också bryter av sikten in i området. 
Området består av flerfamiljsbostäder i 2-3 våningar och småskalig handel. 
Mölnlycke Garden Center är en större handelsträdgård vid korsningen 
Benarebyvägen/Hönekullavägen.

Kulturmiljökvaliteter

I kommunens kulturminnesvårdsprogram från 1992 anses bebyggelsen i 
Hönekulla ”utgöra en del av samhället som vittnar om det bebyggelseskede, 
som föregick industrialiseringen i Mölnlycke”. Miljön är idag relativt tät och 
samlad, och det är fortfarande möjligt att få en föreställning om hur 
gårdarnas inägor legat i sluttningen ner mot ån, trots att dessa i sen tid tagits 
i anspråk för bebyggelse. När det gäller restriktioner och eventuella lagskydd 
för Hönekulla By bedöms att framtida användning av området utreds och att 
bevarande av miljöns värden då ges ett avgörande inflytande i framtida 
planer. Vissa av byggnaderna är idag så förfallna att det är orealistiskt att 
bevara dem, detta gäller bland annat uthusen på de två sydliga gårdarna.
Bostadshusen inklusive lillstugan bör bevaras och gatumiljön skyddas. Men 
enligt kulturminnesvårdsprogrammet borde obebyggd mark kunna utnyttjas 
för bostäder, om byggnaderna anpassas till miljön.131

131 Kulturminnesvårsprogram – Härryda kommun, Sid. 25. 
Förlag Härryda kommun, Mölnlycke - Industritryck AB, Pixbo 1992
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Service 

Offentlig Service i Mölnlycke centrum består av vårdcentral, tandvård, 
apotek, kulturhus, bibliotek och kommunhus. I orten finns tre äldreboenden 
och byggandet av nya lägenheter med god tillgänglighet har påbörjats, det är 
hyreslägenheter för äldre med en dagcentral i bottenvåningen.132

Kommunens gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet med idrottshall, ligger 
centralt i en ombyggd fabriksbyggnad. Det finns två högstadieskolor i 
Mölnlycke, Ekdalaskolan i centrum och Djupedalsskolan sydväst om 
Hönekulla By. Högadalskolan är den låg- och mellanstadieskola som ligger 
närmast Hönekulla, strax nordost om planområdet. I Wendelsberg finns 
även en folkhögskola. 

Kommersiell service finns det förhållandevis gott om. Förutom småbutiker i 
centrum, som har utvecklats mycket under de senaste åren, finns här två 
större mataffärer, Systembolag, restauranger, caféer och banker.  

I kommunen finns inga externa köpcentra eller stormarknader och efter en 
handelsutredning som kommunen gjorde 1994, är det tänkt att någon 
etablering inte ska tillåtas, då de lokala centrumen kan försvagas.133

132 Härryda kommun [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se /Bygga och bo/ Byggprojekt.  
[september 2006] 
133 Översiktsplan 2002 Härryda kommun.  sid. 35. Härryda: Stadsbyggnadskontoret 2002.
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Analys

Hönekulla By 

Hönekulla by är det sista riktigt centrala byggbara området i Mölnlycke och 
grundligt övervägande krävs över hur det ska exploateras. Planområdet är 
relativt litet, drygt 4,5 hektar, men har ett mycket attraktivt läge och om det 
bebyggs skulle detta bidra till en förtätning av staden.

Ett av platsens större problem är topografin då området i söder avgränsas av 
en kraftig sluttning som påverkar lokalklimatet och bidrar till skuggningar. 
Enligt stadsbyggnadskontoret kan en klimatstudie vara nödvändig.134

Den relativt hårt trafikerade Benarebyvägen, som leder in till samhället 
söderifrån, skapar problem genom att den är en barriär österut för 
fotgängare och cyklister. En utfart från Hönekulla By till denna väg är 
olämplig då den skulle bli mycket osäker på grund av områdets topografi och 
trafikmängden. Den skarpa kurva, i höjd med Folkets hus försämrar sikten 
på Benarebyvägen, och är ytterligare en anledning till att en infart inte är 
lämplig. Järnvägen norr om planområdet utgör inget hinder då det finns bra 
planskilda korsningar. Men biltrafiken tillsammans med tågtrafiken 
genererar buller som kan kräva åtgärder. 

134 Christer Ferm, Stadsarkitekt Härryda kommun, möte den 4 mars 2006. 
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Exempel på fallfärdigt boningshus i Hönekulla By.  
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Bebyggelsen i planområdets närhet består framförallt av friliggande småhus 
från hela förra seklet. Olika stilar blandas, till exempel så har byggnaden 
Folkets hus en funkisstil. Flerfamiljshusen i väster är 2-3 våningar höga, 
bland annat loftgångshus från sent 1960-tal. Kommunen har tidigare arbetat 
med tydliga identiteter för olika bostadsområden. En genomgående 
grundtanke är trädgårdsstaden med låg och tät bebyggelse samt mycket 
grönska. Vid planläggning av Hönekulla By bör detta eftersträvas. 
Småhusstrukturen kan fortsätta även med ny bebyggelse, men ett mer 
intressant alternativ är att inspireras av Mölnlycke centrums moderna 
flerfamiljsbebyggelse med högre hus. Detta för att området ska kunna ses 
som en del av det nya centrumet.  

En möjlig konflikt följer med områdets kulturhistoriska värde som vi måste 
ta ställning till. Balansen mellan äldre bevarandevärd bebyggelse och tryck 
på högre exploatering får vägas in i planeringen. Kommunen vill ha bostäder 
här, men området är även med i kulturminnesvårdsprogrammet.  

Planområdet har ett bra läge i förhållande till service och skolor. Det finns 
behov av ytterligare äldreboende i Mölnlycke och kommunen har nämnt 
Hönekulla By som en möjlig plats för detta. Det mycket kollektivtrafiknära 
läget stämmer väl överens med arbetet mot ett framtida hållbart samhälle.

En förtätning av Hönekulla By hindras inte av vanliga argument mot 
förtätning, eftersom grönytan idag inte är tillgänglig och området är 
avskuret från grannkontakt. Det är inte heller ekonomiskt försvarbart att 
rusta upp de mest fallfärdiga husen.    
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Råda Sjön 

Centrum

Mot Göteborg

Mot Borås 

Järnväg

Väg 40

Hönekulla By

Inventering: Karaktär
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8m

16m

Högsta punkterna markerade med pilar i den sluttande riktningen. 8 meters höjdskillnad mellan första och 
andra punkt på den flackare marken. 16 meters höjdskillnad mellan punkterna på ett av de brantare 

partierna.

Inventering: Terräng
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Volymstudie som visar Hönekulla bys terräng som den ser ut utan hus. 

Hönekulla By: 3D modell 
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Minus:

Norrsluttning

Benarebyvägen - buller/barriär 

Problem med tillfarter 

Hänsyn till befintlig bebyggelse och 
bystruktur

Förtätning – eventuellt motstånd från  
            boende inom planområdet 

Plus:

+ Naturligt avgränsat. Ingen direkt negativ 
      påverkan för grannar. 

+ Centralt & kollektivtrafiknära 

+ Topografin skapar spännande rum och 
miljöer – utblickar över centrum. 

+ Idag är området till största del så pass
otillgängligt att ingen ”rekreativ” yta tas i
anspråk.

+ Inga problem med markägoförhållanden  
eftersom kommunen har för avsikt att köpa 
upp all mark. 

+ Fullt utbyggt VA nät 

+ Inga riksintressen 

+ Förtätning – gör området tillgängligt 

+ Befintlig bebyggelse och bystruktur 
(framförallt bevaransvärt hus innehållande 
social verksamhet.) 

Sammanfattning: Hönekulla By
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Planförslag - Hillevi 

Nedan följer ett utdrag ur de skisser och idéer jag arbetat med: 

Idéerna fanns kvar. Men i den fortsatta 

processen fick husens placering anpassas 

mer efter topografin. Funderingar på hur de 

befintliga husen, som är värda att bevara 

inom området, skulle kunna passas in med ny 

bebyggelse.

De första idéerna utgick från att ett 

traditionellt villamönster kunde placeras 

in. Det skulle tack vare höjdkurvorna bli ett 

spännande gaturum där småhus klättrade 

på höjderna.
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Olika försök med parhus eller radhus som ramas in av större flerbostadshus. Tillfarter och 

skuggningar är de stora knäckfrågorna.

Nästa steg blev försök att utnyttja höjderna 

bättre. Här placerades en väldigt varierad 

struktur med kopplade hus i olika storlekar 

på de flackare partierna. Detta i kontrast till 

större loftgångshus som ramade in området i 

söder.

På tidigare skisser hade infarter till området 

placerat på två ställen. Med vid närmare 

platsstudier drogs slutsatsen att terrängen 

sätter stopp för en östra infart.
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För att motivera en förtätning 

ekonomiskt behövs det många nya 

bostäder. Här är ett exempel på färre 

men högre punkthus där mer av naturen 

har lämnats orörd.

Det jag kom fram till… 

Gör ett förslag där bystrukturen kan tas 

tillvara och förstärkas.

Koppla området med det nya centrumets 

moderna karaktär. Ge det en urban 

identitet.  

En besvärlig terräng kan lyfta en enkel 

struktur och ge intressanta rum och 

rörelser.

Slut rummet mot Benarebyvägen och 

öppna upp mot naturen och intilliggande 

bebyggelse.

Låt förväntade rörelsemönster påverka 

placeringen av hus.

Ta tillvara siktlinjer mot centrum och 

Massetjärn.
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Strukturplan 

För att kunna utnyttja marken fullt ut och få en sammanhängande modern 
identitet måste stora delar av den befintliga bebyggelsen rivas. De flesta 
husen är i så pass dåligt skick att detta är försvarbart. Det hus som idag 
innehåller social verksamhet ligger centralt i planområdet och detta 
tillsammans med bostadshuset på motsatta sidan lokalgatan får vara kvar. 
Dessa hus och en bevarad ekonomibyggnad vittnar om den gamla byn. 
Vägen samt ny bebyggelse är anpassade efter dessa. För att lyfta fram 
planområdets centrala läge i tätorten planeras större hus i liknande 
arkitektur som i det moderna centrum. Men här finns också en övergång till 
ortens mer karakteristiska småhus med tillhörande trädgårdar. Planområdet 
sett från centrum ser ut att bestå av större huskroppar, men inne i området 
möts man av ett mindre och tätare gaturum med mycket grönska. 

Grönstruktur 
Naturen på höjden får behålla sin vildvuxna karaktär och ramar in området. 
Grönskan i övrigt består av privata trädgårdar samt gemensamma ordnade 
grönytor runt flerbostadshusen och i anslutning till naturen. En lekplats 
placeras på en upphöjd gård i planområdets östligare del. (se sektion B:B)  


