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Förord 

 
Denna kandidatuppsats omfattar 15 högskolepoäng och har arbetats fram under våren 

2010. Uppsatsen är det avslutande momentet vid kandidatprogrammet Fysisk Planering 

på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona som omfattar 180 poäng. Min handledare 

under arbetets gång har varit Gunnar Nyström. 

 

Arbetet omfattar ett i nuläget generellt problem; en stadsförnyelse av en utarmad 

stadskärna som angränsar till en större svensk stad. Mitt case är min hemstads planerade 

förnyelse av Mölndals Centrum i Mölndals Stad. Arbetet har tagits fram då Mölndals 

Stad står i ett vägskäl. Antingen att bli en sovstad och förort till Göteborg eller att ge 

möjlighet till en egen attraktiv stadskärna som får invånarna i staden att stanna inom 

stadsgränserna för att uppfylla sina behov av arbete, nöje, shopping och kultur. 

 

Jag vill tacka Gunnar Nyström, min handledare på Blekinge Tekniska Högskola för god 

vägledning. Jag vill även tacka Stadsbyggnadskontoret i Mölndals Stad för att jag fått ta 

del av kartmaterial till mitt projekt. 

 

Magnus Björned 

Karlskrona, 16 maj 2010 
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Syftet med uppsatsen är att analysera och ge förslag till en 

trygg, funktionsblandad och konkurrenskraftig stadskärna i 

en kommun som angränsar till en större svensk stad. 

 

Att genomföra en SWOT-analys samt att göra en 

litteraturstudie på böcker skrivna av Jan Gehl, Gordon Cullen 

och Kevin Lynch. Att se över Mölndals Stads förslag till 

stadsförnyelse i Mölndals Centrum och utveckla detta. 

 

Rekommendationer och förslag på åtgärder har arbetats fram 

med utgångspunkt från analyser och Mölndals stads 

planförslag. 

 

Stadsförnyelse, Mölndals centrum, en trygg stad, en 

funktionsblandad stad, en konkurrensstark stad, SWOT-
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1.1 Bakgrund 

 
Mölndal är en stad med 60 381 invånare 

(SCB, 2009-12-31) som angränsar till 

Göteborg i norr och väster. Stadens 

centrum byggdes upp i etapper mellan  

Källa: www.wikipedia.org 

 

1950- och 70-talet som så många andra 

svenska städers stadskärnor (Mölndals 

stad, 2008:17). Bebyggelsen består 

mestadels av rött eller gult tegel i två-

fem våningar och längs stadens 

huvudgata; Brogatan, ligger ett för tiden 

karaktäristiskt Domus-hus, likt 

Hemköp/Åhléns byggnad i Karlskrona. I 

takt med att stadskärnan har utarmats 

står Mölndals stad inför ett vägskäl; att 

bli en sovstad till Göteborg eller att 

utveckla och skapa en stadskärna som 

stadens invånare vill vistas i. Detta har 

lett till att Mölndals stad har insett 

tyngden i att agera innan det är för sent. 

År 2004 startade kommunen stadens 

historias största stadsbyggnadsprojekt; 

att skapa en i princip helt ny stadskärna. 

Projektet fick namnet ”Projekt Mölndals 

centrum”.  Avsikten med uppsatsen är 

att se över Mölndals Stads förslag för 

Projekt Mölndals Centrum samt ge egna 

reflektioner i form av rekommendationer 

och förslag på åtgärder. 

1.2 Problemdiskussion 

 

I nuläget är Mölndals centrum en plats 

som saknar en identitet (Mölndals stad, 

2008:4). Centrum området har likt ett 

stort antal svenska kommuner drabbats 

av en utarmad stadskärna på grund av 

sitt geografiska läge nära en större stad. 

Utbudet av handel, nöje och kultur i 

Göteborgs centrala delar (15 minuter 

med kollektivtrafik) är större än vad 

fallet är i Mölndals centrala delar. Detta 

har inneburit att Mölndals centrum har 

gått ifrån att ha varit en naturlig 

mötesplats för stadens invånare för ett 

antal decenniers sedan till att bli en 

folktom plats med tomma lokaler och ett 

lågt utbud av kultur, nöje och handel. 

Stadskärnan bör rustas upp ordentligt för 

att locka tillbaka medborgarna till 

stadskärnan istället för att åka till 

Göteborg eller andra köp- och 

kulturcentrer i regionen (Mölndals stad, 

2008:6). En förnyelse av stadskärnan 

kommer troligtvis att öka olika 

verksamheters vilja att etablera sig i 

stadens centrum. Uppsatsen kommer att 

bygga på samt återkoppla till följande tre 

uttryck;  

 

 En trygg stadskärna 

 En funktionsblandad stadskärna  

 En konkurrenskraftig stadskärna  

 

Dessa tre uttryck anser jag har en stark 

koppling till varandra, då samtliga 

aspekter är beroende av varandra, de går 

hand i hand. Men vad innebär de 

egentligen? Finns det en definition av 

hur en trygg stad är uppbyggd eller hur 

en fungerande funktionsblandning är? 

Hur blir en stad konkurrenskraftig? 

Dessa tre uttryck kommer jag att förklara 

och utveckla med hjälp av litteratur som 

behandlar dessa tre infallsvinklar. 
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1.3 Frågeställning 

 

Min frågeställning bygger på 

huvudbegreppen i min uppsats; trygghet, 

funktionsblandning och konkurrenskraft. 

Jag har även valt att utveckla en fråga 

som omfattar ett av Mölndals stads 

huvudmål; att ge Mölndals stad en 

identitet som sätter Mölndal på Sverige-

kartan. Med hjälp av bakgrunden, 

problemdiskussionen och 

undersökningsobjektet Mölndals Stad 

har jag formulerat följande 

frågeställningar som kommer att 

besvaras i uppsatsen: 

 

 

 Hur ska trivsamma, trygga och 

välutformade stadsrum bildas 

samt anpassas för alla -oavsett 

ålder, kön och etnicitet? 

 

 Hur ska en funktionsblandad 

stadskärna skapas på bästa sätt? 

 

 Hur ska staden skapa en miljö för 

verksamheters vilja att etablera 

sig i området och utmana den så 

konkurrensstarka situationen som 

finns i regionen? 

 

 Hur kan planförslaget bidra till 

att sätta Mölndal på kartan som 

stad och inte bara som en stad 

nära en storstad? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att ge förslag till 

en trygg, funktionsblandad och 

konkurrenskraftig stadskärna i en svensk 

kommun som angränsar till en större 

svensk stad. 

 

Case: Mölndals Centrum i Mölndals 

Stad. 
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1.5 Avgränsning 
 

Jag har valt att avgränsa arbetet och 

kommer att koncentrera mig på den 

fysiska miljön och social hållbarhet. 

Detta innebär att uppsatsen mer eller 

mindre inte tar upp de ekonomiska- och 

ekologiska hållbarhetsaspekterna. 

Avgränsningen motiveras genom att det 

är den fysiska miljön samt bristen på 

sociala möten i Mölndals centrum som 

varit grunden till att en förnyelse 

behöver ske. 

Eftersom att Mölndals stad har gjort ett 

planförslag av området, som ännu inte 

vunnit laga kraft, kommer jag att arbeta 

vidare på detta. Fokus i rapporten 

kommer vara att analysera 

stadsbyggnadskontorets förslag i ett 

kapitel och redovisa en analys och 

synpunkter på detta. Slutligen finns ett 

kapitel där rekommendationer och 

förslag på åtgärder som arbetats fram 

med hjälp av Mölndals stads planförslag 

samt av arbetets analysdel att redovisas.  

 

När det gäller den fysiska avgränsningen 

skiljer sig mitt och Mölndals stads val en 

aning. På översta bilden ser Ni mitt 

planområde och nedanför Mölndals stads 

planområde. Anledningen till att 

avgränsningen skiljer sig åt en aning är 

för att jag anser att den norra delen av 

området i dagsläget är en anonym yta 

som har stor potential att utvecklas 

vidare. 

 

 

 
Mitt planområde 

Källa: Mölndals stad 
 

 
Mölndal stads planområde 

Källa: Mölndals stad  
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2.1 En trygg stad 

 
Vad är en trygg stad? Och vem 

bestämmer att en stad är trygg? Att en 

stad upplevs som behaglig och säker kan 

innebära en rad olika saker. Jane Jacobs 

(2005) och även Jan Gehl (2003) menar 

att om aktiva gaturum kan skapas med 

stora mängder människor i alla åldrar 

och intressegrupper dygnet runt som 

följd, minskar risken för brott avsevärt. 

Detta kan innebära att staden har blandat 

med verksamheter som restauranger, 

bostäder, kontor, butiker och 

servicelokaler. Fenomenet folkmassor 

bidrar i hög grad till att eventuella 

brottsbenägna personer inte vistas i 

dessa områden. Gehl menar även att en 

trafikseparation i stadens centrala delar 

med fotgängarprioritet bidrar till ökad 

trygghet då de gående inte behöver oroa 

sig för att bli påkörda av bilar eller 

cyklister. En tredje faktor Jan Gehl pekar 

på som orsakar oro är stora områden 

som kan uppfattas som ingenmansland 

som t. ex mörka parker, stora torg och 

stora hårdgjorda ytor.  

 

”Trygghet är inte samma sak som 

säkerhet, utan handlar mer om en 

känsla, en förväntan om säkerhet” 
 

Citatet är taget från boken Nattens ljus 

(2005:3) utgiven av Sveriges kommuner 

och landsting. Boken lägger tyngd på att 

skapa en god belysningsplan i svenska 

städer. En god belysningsplan skapar 

trygga stadsrum ur flertalet aspekter. 

Exempel på det är att fotgängare och 

cyklister syns för bilar, fotgängare har 

god sikt framför sig som minskar risken 

för obehagliga möten, fotgängare ser var 

de går (minskar risken för att halka och 

snubbla) och det ger en trygghetskänsla. 

I boken läggs stor tyngd på att ha väl  

 

 

 

belysta knutpunkter som vid hållplatser, 

på stora parkeringsytor och torg med  

mera som skapar goda synfält, som i sin 

tur ökar trygghetskänslan. 

 

I rapporten Tryggare stad (2000) som 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har 

gett ut ligger fokus på just hur en stad 

upplevs och bör vara planerad för att 

skapa trygghet. Tyngd i denna rapport 

ligger på aspekter som jag nämnt ovan; 

en god belysningsplan, aktiva stadsrum 

där mycket människor vistas, välbelysta 

knutpunkter som till exempel torg, 

hållplatser etcetera. Andra viktiga 

aspekter som tas upp för att öka 

trygghetskänslan är att staden ska vara 

väl planerad med ett välutvecklat gång- 

och cykelnät.  

 

 
Mörka gångtunnlar uppfattas otrygga. 

 

Gångtunnlar anses av majoriteten av 

medborgarna som relativt otrygga platser 

då det är mörkt, det är dålig sikt och att 

de kan ge en klaustrofobisk känsla med 

lågt tak och smalt gångfält. Dessa kan 

utformas mycket bättre. En annan aspekt 

som kan öka känslan av otrygghet är 

långa byggnadskomplex som begränsar 

rörelsefriheten och eventuella 

”flyktvägar” om man stöter på någon 

person som upplevs obehaglig. Ett 

alternativ på hur detta kan lösas är att ha 
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kortare kvartersstruktur där flera 

vägkorsningar bildas för att öka chansen 

att se och stöta på andra människor. 

Enligt Carina Listerborn som har skrivit 

boken finns även goda exempel på hur 

parkeringshus kan utformas på ett sätt 

som gör dem mer behagliga. Det kan 

vara genom att ha verksamheter som 

biltvätt eller bilverkstäder i 

bottenvåningarna som kan bidra till att 

flera människor vistas vid dessa platser 

under en längre period. 

 

Även i boken Tankar om förstadens 

framtid av Bo Larsson et al beskrivs 

flertalet åtgärder som kan göra staden till 

en tryggare miljö att vistas i. I en rapport 

ur boken från 2006 framtagen av polis, 

politiker och socialförvaltare i 

Sundbyberg kommun angavs flera 

aspekter på detta. Åtgärder som nämns 

är bland annat att installera 

övervakningskameror i parkeringshus, 

utföra klottersanering, öppna boende för 

hemlösa och missbrukare samt undvika 

fönsterlösa fasader på bottenvåningar på 

byggnader vid gångstråk. Detta är 

åtgärder som går att utföra även i 

Mölndal. 

 

I Mölndals centrum kan situationen 

sammanfattas på följande sätt: 

Problem: I takt med att butiker har fått 

stänga igen på huvudgatan skapas en 

ödslig och mörk miljö. Ödsligheten ökar 

även på grund av att främst stadens 

huvudstråk Brogatan enbart har ett få 

antal bostäder och nästan enbart 

kommersiella verksamheter. Efter 

stängningsdags och på söndagar är 

centrum en ödslig plats att vistas på. 

Mål: Genom att fler verksamheter 

etablerar sig och att Mölndals stad 

eftersträvar en mer blandad stadskärna 

kommer den främsta delen av problemet 

att lösas. Andra detaljer som kan öka 

säkerhet och välmående kan vara att 

skapa flera planteringar, bättre 

ljussättning och tydligare mötesplatser 

(Cullen, 2006:144,168). 

 

2.2 En funktionsblandad stad 

 
En funktionsblandad stad innebär att det 

ska vara en god integration av olika 

funktioner i stadsbilden. Det ska finnas 

bostäder, handel, kontor, kultur och 

serviceverksamheter inom samma 

område, integrerat i stadsbilden 

(Mölndals stad 2008). I en 

funktionsblandad stad rör sig människor 

dygnet runt. Detta resulterar även i en 

mer mångfaldig miljö av människor i 

olika åldrar, kön, yrken och etnicitet 

(Gehl, 2003:100). Det i sin tur leder till 

händelserika och trygga stadsrum att 

vistas i för samtliga. För det kan väl inte 

upplevas som negativt när det ges 

möjlighet för människomöten från olika 

grupper? Bo Larsson (2006) menar att en 

fördel med en funktionsblandad stad är 

att avstånden blir kortare vilket leder till 

att hållbara transporter kan prioriteras; 

det ska gå att ta sig till och från platserna 

i staden genom att gå, cykla eller åka 

kollektivt. Hållbara transporter är även 

någonting som Gehl Architects, en 

arkitektbyrå i Köpenhamn med Jan Gehl 

i spetsen, som utför stadsanalyser runt 

om i världen lägger stor tyngd på. 

 

En annan aspekt som är viktig för att 

skapa en funktionsblandad stad som kan 

utnyttjas av flera människor tas upp i 

boken Tankar om förstadens framtid av 

Bo Larsson et al (2006). Upprepade 

gånger betonar Larsson att med en bred 

variation av människor (kön, ålder, 

etnicitet, klass med mera) upplevs staden 

som mer spännande och attraktiv. Detta 

kan relativt enkelt lösas genom att skapa 

en blandad bostadsform (flerbostadshus, 
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småhus och radhus) och upplåtelseform 

(bostads- och hyresrätter) i stadskärnan. 

Att erbjuda en variation av bostäder är 

även ett sätt att motverka segregation i 

samhället som blivit ett allt större 

problem i Sverige, vilket även är 

någonting Mölndals stad påpekar i sina 

planhandlingar från 2008; att skapa en 

mångfaldig stadskärna av funktioner, 

människor och bostäder.  

 

I Mölndals centrum kan situationen 

sammanfattas på följande sätt: 

Problem: I dagsläget är huvudgatans 

byggnader till största del enbart butiker, 

banker och tomma lokaler. De 

kringliggande gatorna har till viss del 

verksamheter i bottenvåningar följt av 

två-fyra våningar bostäder ovanpå. 

Stadskärnan är på så vis uppdelad i en 

del för boende och en del för 

verksamheter samt handel.  

Mål: Mölndal centrum bör integrera fler 

bostäder på Brogatan och fler 

verksamheter och butiker på de andra 

gatorna i centrumområdet för att skapa 

en mer blandad stadskärna.  

 

2.3 En konkurrensstark stad 
 

Konkurrenskraft för en stad innebär inte 

enbart att det ska finnas en god tillgång 

av affärer i centrum som ger möjlighet 

till att shoppa i hemstaden, istället för att 

åka till en grannstad. En konkurrensstark 

stad bör även ha god tillgång av goda 

bostäder, ett brett kulturutbud och 

flertalet arbetsplatser. Johan Rådberg 

nämner i boken Tankar om förstadens 

framtid (2006) att stadskärnorna stegvis 

under 1900-talet har utarmats och 

förlorat sin betydelse då verksamheter 

som arbetsplatser, butiker och kultur har 

flyttat från staden. Anledningen till 

utflyttning och omlokalisering av företag 

och butiker är flera. En av dem är att 

hyrorna är för dyra i innerstaden och 

billigare lokaler finns vid externa 

områden som längs en motorväg som 

t.ex. fenomenet externa köpcentrer. 

Detta leder inte bara till en utarmning av 

stadskärnan utan även till ett ökat 

beroende av bil då dessa 

handelsområden ofta ligger en bit från 

tätorterna, vilket inte gynnar den 

ekologiskt hållbara utvecklingen (Bo 

Larsson, 2006). När butiker flyttat har 

det i sin tur startat en ond cirkel med 

tomma lokaler som resulterat i 

utflyttning av andra butiker då kunderna 

försvinner. Även kontor och bostäder 

drabbas av detta när dragningskraften till 

platsen minskar. Detta har drabbat 

flertalet svenska städer som är en 

kranskommun till större städer som 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Men 

regionens största stad, i Mölndals fall 

Göteborg, drabbas inte alls på samma 

sätt. Detta är logiskt och beror på att det 

finns en helt annan kultur och historia i 

Göteborg med gamla museer, 

sevärdheter, handelsstråk som Mölndal i 

nuläget inte kommer att kunna 

konkurrera ut på grund av sin storlek och 

ringa ålder då Mölndals kommun 

bildades 1922 (Mölndals stad, 2010). I 

Mölndals fall gäller det att locka till sig 

fler affärer och inte låta dem etablera sig 

i andra områden i regionen som t. ex de 

externa köpcentrerna Freeport i 

Kungsbacka eller Allum i Partille 

(Mölndals stad, 2008).  

  Freeport – en av Mölndals Centrums största 

konkurrenter. Källa: sverigeresor.se 
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När det gäller bostäders konkurrenskraft 

gäller det att locka till sig en mångfaldig 

befolkning. Det gäller att kunna erbjuda 

boenden av olika slag; hyres- och 

bostadsrätter och lägenheter eller hus. 

Faktorer som att staden är byggd för 

fotgängare och sitt läge nära Knutpunkt 

Mölndals Bro kan vara två argument att 

flytta till Mölndal i framtiden. Detta har 

Mölndals stad planer på att genomföra 

genom uppföranden av både radhus och 

flerbostadshus i planområdets södra del 

(Mölndals stad, 2008). I 

planbeskrivningen står det även att 

Mölndals stad har planerat ett nytt 

bibliotek i området. Vad Mölndals stad 

däremot inte nämner är andra typer av 

kulturverksamheter som till exempel 

teater, biografer eller museer, vilket även 

det bör ges utrymme i utformningen av 

stadskärnan då detta ökar möjligheterna 

att locka till sig en mångfaldig publik. 

Arbetssituationen i Mölndal är god då 

staden tillsammans med Göteborg är den 

enda i regionen som har en större 

inpendling än utpendling (Mölndals stad, 

2008). Det Mölndals stad behöver arbeta 

med är att integrera fler arbetsplatser 

(kontor, företag) mitt i stadskärnan då 

det finns goda möjligheter till detta med 

centrums läge så nära Knutpunkt 

Mölndals Bro. 

 

I Mölndals centrum kan situationen 

sammanfattas på följande sätt: 

Problem: Konkurrensen för butiker, 

kulturella verksamheter och företag i 

regionen är stor. Närheten till bland 

andra Kållered köpstad, Freeport i 

Kungsbacka men främst Göteborgs 

centrum har inneburit att flertalet butiker 

har fått stänga igen i Mölndals centrum. 

I dagsläget finns ett dåligt utbud av 

kulturella verksamheter och attraktiva 

bostäder i centrumområdet. 

Mål: Med en upprustning av centrum är 

chanserna mycket stora att den onda 

trenden kommer att vända, vilket 

kommer att leda till att flera 

verksamheter etablerar sig i området och 

ökar attraktionskraften att besöka staden. 

 

Sammanfattningsvis vill jag som 

skribent betona att stadskärnan bör vara 

en plats som Mölndals invånare ska vilja 

vistas i och känna stolthet för och 

samtidigt locka till sig personer utifrån. 

Stora möjligheter finns då Knutpunkt 

Mölndalsbro ligger i direkt anslutning 

till Mölndals centrum vilket ger 

utmärkta förbindelser till och från övriga 

orter i regionen (Mölndals stad, 2008:4). 

Detta måste Mölndals stad utnyttja bättre 

i framtiden än vad de gör i dagsläget. 

 

Målet med uppsatsen är att analysera, ge 

ett förslag på stadsförnyelse samt att 

bygga vidare på stadsbyggnadskontorets 

planerade förändring i centrumområdet. 

 

2.4 Den goda staden 
 

Finns den goda staden? Och hur är den i 

så fall uppbyggd? Moa Tunström 

diskuterar detta i sin doktorsavhandling 

På spaning efter den goda staden 

(2009). Enligt Tunström bör den goda 

staden vara uppbyggd som: 

 

 den täta staden som bidrar till 

socialt liv, stadsmässighet och 

korta transporter. 

 den blandade staden med olika 

funktioner som arbete, bostad 

och centrumfunktioner inom 

korta avstånd.  

 den traditionella staden med 

tyngd på element som gator, torg, 

parker och stråk 
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Den goda staden anser Tunström även 

bör vara en mötesplats; de centrala 

stadsrummen ska fungera som 

mötesplatser även för människor som 

inte bor i staden. Tunström menar även 

att staden behöver vara attraktiv och 

levande, präglad av en bred mångfald i 

bebyggelse, människor och funktioner. 

Det bör även finnas ett antal naturliga 

mötesplatser i stadsbilden, som det 

gjorde i Sverige förr. Enligt Tunström 

var den gamla stadens centrala 

mötesplats gatan; det var rummet som 

förenade bebyggelsen, där människor 

vistades, möttes och agerade. Detta är 

någonting som även jag anser att städer 

borde ha som ett centralt mål, att 

återinföra gatan och torgets betydelse i 

stadsbilden. Tunström påpekar att just 

detta var någonting som återigen 

börjades diskuteras under 1980-talet. 

Planerare och politiker talade om 

stadsmässighet, de ville återupprätta just 

torgets, gatans och platsens tyngd i 

staden. Den traditionella europeiska 

staden ansågs vara ett ideal som borde 

stå i fokus. Uppnås då den goda staden 

om vi återgår till det gamla? Detta anser 

jag är omöjligt då bilismen och 

modernismen har bidragit till att stadens 

utseende har ändrats otroligt mycket 

sedan bilens intrång i stadsbilden. I 

framtiden bör istället planerare och 

politiker analysera vad som behöver 

utvecklas i staden. Någonting som 

Tunström menar är viktigt i dessa fall är 

att ta vara på den befintliga strukturen; 

rumsbildningar, gatustruktur med mera.  

 

”Stadskärnan som naturligt centrum och 

som självklar mötesplats för människor 

har sedan länge fått konkurrens av 

externa köpcentrum och virtuella 

mötesplatser på Internet” 

(Moa Tunström, 2009:11) 

 

Att den goda staden fick sitt uppbrott i 

och med modernismen 

funktionsuppdelade stadsplanering är 

någonting Tunström påpekar vid ett 

flertal tillfällen. Exempelvis så har de 

externa köpcentrerna blivit en stor 

hotbild för städerna runt om i världen då 

affärer och lokal service slås ut från 

stadskärnorna. Det innebär i sin tur att 

den naturliga stadskärnan hotas av 

platser som inte ansluter till dem. Detta 

leder till ökat bil beroende, en ökad 

isolation och funktionsuppdelning. Detta 

är någonting som Tunström anser 

motarbetar den goda staden och jag kan 

inte annat än hålla med. En stad ska ha 

en levande stadskärna där folk vill vistas 

i. Om det är mycket folk i stadskärnan 

kommer det leda till ännu fler tar sig dit; 

människor går dit människor är. Denna 

aspekt lägger även andra stadsanalytiker 

som tillexempel Jan Gehl, Gordon 

Cullen och Jane Jacobs stor tyngd på.  

 

Ett annat viktigt element som behövs i 

stadsbilden för att skapa den goda staden 

är ökad grönska. Att plantera träd, 

planteringar och buskar i stadens 

centrala rum som gator och torg bidrar 

till en mer human känsla. Skalan blir 

mer mänsklig och inbjudande. Detta är 

någonting jag garanterat inte är ensam 

om att tycka. 
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3.1 Bakgrund 

 
Mitt val av kandidatarbete står mig 

varmt om hjärtat. Mölndal är staden jag 

växt upp i och som jag sett förändrats 

under tidens gång. Efter mina tre år på 

utbildningen Fysisk Planering har jag 

fått nya synsätt på hur städer ser ut. Det 

har gett mig nya perspektiv - en inblick 

och förståelse om varför det blivit som 

det blivit i svenska städer, och Mölndals 

centrum i synnerhet. Nu anser jag att jag 

har en hel del kunskap om vad 

stadsbyggnadskonst är för någonting. 

Det har inneburit att jag ser nya styrkor 

och svagheter i stadsbilden som inte har 

varit lika tydliga förut för mig 

personligen.  

 

Mölndals stad har under några år arbetat 

fram flertalet förslag på en förnyelse av 

Mölndals centrum, men än har inte 

någon detaljplan vunnit laga kraft. Det 

har fått mig att vilja se över 

stadsbyggnadskontorets förslag och 

bygga vidare på detta. Med mina 

kunskaper om en stads uppbyggnad och 

dess kvaliteter och svagheter anser jag 

att det nu finns en möjlighet för mig att 

analysera Mölndals stads förslag och 

bygga vidare på det.  

 

Arbetet är uppbyggt av ett antal olika 

metoder jag arbetat utifrån. För att få ett 

så bra resultat som möjligt har jag valt 

att läsa litteratur som resulterat i en 

fallstudie av centrumområdet uppbyggt 

på vikiga aspekter i stadsbilden. Dessa 

aspekter är hämtat från tre böcker som är 

skrivna av Jan Gehl, Gordon Cullen och 

Kevin Lynch. Detta har kompletterats 

med en SWOT-analys som Boverket har 

tagit fram en mall för. Slutligen har jag 

läst igenom planhandlingar från 

stadsbyggnadskontoret i Mölndal och  

 

 

 

studerat deras planförslag med bland 

annat illustrationer och detaljplan. Det 

har gett mig en klar bild av hur deras 

vision av nya Mölndals centrum ska se 

ut. Mölndals stads planförslag är sedan 

det jag arbetat vidare med, för att få in 

och uppfylla de aspekterna Ni kommer 

att läsa om här nedan.  

Målet med uppsatsen är att ge ett förslag 

till Mölndals borna; ett förslag på en 

stadskärna de vill vistas i. En stadskärna 

de känner sig trygga i, där det finns en 

god blandning av funktioner samt ett 

bredd utbud av olika verksamheter; 

kultur, handel och nöjen. 

 

3.2 Inventering 

 
Inventeringen av Mölndals Centrum har 

skett i form av fotografering vid två 

tillfällen; den första gången den 24 mars 

2010 mellan klockan 16-17 (cirka) för 

att få en bild av stadskärnan i dagsljus. 

Den andra fotoinventeringen 

genomfördes den fjärde april 2010 

mellan klockan 19.30-20.30 (cirka) för 

att få en bild av hur Mölndals centrum 

uppfattas när mörkret har fallit över 

staden. 

 

Under inventeringen har även 

anteckningar skrivits ned med hjälp av 

aspekter som Jan Gehl, Gordon Cullen 

och Kevin Lynch benämner i sina 

böcker. Detta har sedan varit grunden för 

min analysdel. 

 

3.3 Analys av litteratur 

 

Till att börja med valde jag ut de från 

Mölndals perspektiv mest relevanta 

aspekterna ur böcker skrivna av de 

berömda stadsanalytikerna och 

arkitekterna Gordon Cullen, Jan Gehl 
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och Kevin Lynch. Dessa aspekter 

beaktade jag när inventeringen av 

Mölndals centrum gjordes. 

Exempel på vad de anser är vikigt i en 

framgångsrik stadsmiljö är följande: 

 

Vikiga aspekter enligt Gordon Cullen: 

- spännande vyer 

- landmärken 

- grönska i staden 

- spännande fasader 

- god belysning 

- torg för alla 

(Cullen, 2006) 

 

Vikiga aspekter enligt Jan Gehl: 

- sociala aktiviteter 

- människomöten 

- småskaligt 

- integration 

- fotgängare i fokus 

- ”helårsplanering”      

(Gehl, 2003) 

 

Vikiga aspekter enligt Kevin Lynch: 

- stråk 

- barriärer 

- knutpunkter 

- landmärken 

- distrikt/områden 

 (Lynch, 1960) 

 

3.4 SWOT-analys 

 
För att komplettera litteraturstudierna 

och för att få fram mer specifikt hur 

situationen ser ut i Mölndals centrum har 

jag även valt att göra en SWOT-analys. 

Denna metod innebär att jag kommer att 

redovisa styrkor (Strenghts), svagheter 

(Weaknesses), möjligheter 

(Opportunities) och hot (Threats) 

(Boverket, 2006:46) som finns i dagens 

Mölndals centrum. Meningen med denna 

analys är att styrkorna och svagheterna 

ger en tydlig analys och bild av områdets 

karaktär. Möjligheterna och eventuella 

hot ger en tydlig bild på vad som kan 

utvecklas vidare för att skapa en så trygg 

och trivsam stadskärna som möjligt. Att 

göra en god SWOT-analys har både 

fördelar och nackdelar. Fördelarna är 

bland annat att det ger en god struktur 

och att den är lättanvänd (Boverket, 

2006:46). Nackdelar med metoden kan 

vara att den sätter relativt stora krav på 

användarens kunskap. Detta anser jag 

inte är några problem då jag anser att 

mina tre år på Fysisk Planering ger med 

tillräckliga kunskaper att utföra en god 

SWOT-analys, kombinerat med att jag är 

född i Mölndal och bott där i över 20 år. 

 

Att analysera Mölndals centrum genom 

att använda litteratur av de tre tidigare 

nämnda författarna samt att använda och 

konstruera en SWOT-analys anser jag 

som skribent ger en tillräckligt bred 

kunskap för att utföra bästa möjliga 

inventering och analys. 

 

3.5 Metodreflektion 

 
Jag anser att de metoder jag har valt ger 

mig en god grund till att utföra en bra 

kandidatuppsats där jag använt mina 

kunskaper från utbildningen Fysisk 

Planering. Utbildningen har gett mig en 

del nya synsätt på stadsmiljön och livet i 

städer. Detta har jag försökt att utveckla 

i mitt projekt.
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4.1 Orienteringskarta 

 
Nedan finns en karta över Mölndals centrum som tar upp de viktigaste gator, torg och platser som finns i dagens 

stadskärna. Alla nämnda platser har jag nämnt eller kommer jag att nämna i rapporten. 

Brogatan 

Brogatan 

Mölndals Torg 

Bergmansgatan 

Brogatan 

Brogatan 

Mölndals Torg 
Bergmansgatan 

Medborgaregatan 

Nygatan 

Tempelgatan 

Barnhemsgatan 

Broslättsgatan 

Mölndals Bro 

Storgatan 

Åbybergsgatan 

Tempelgatan 

Nygatan 

Bergmansgatan 

Källa: Ortofoto från Mölndals stad. 

Knutpunkt Mölndals Bro 

Spårvagnshållplats 
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4.2 Områdets läge 
 

Mölndals Centrum ligger 6 km söder om 

Göteborgs centrum. I området finns 

regionens näst största knutpunkt; 

Knutpunkt Mölndals Bro (Mölndals 

stad, 2008:7). Placeringen av  

Mölndals centrum är väldigt strategisk 

då den ligger intill Göteborgsvägen och 

Lackarebäcksmotet och åtkomligheten är 

som sagt väldigt god. Med spårvagn tar  

det från Mölndals Centrum till Avenyn, 

Göteborgs paradgata, endast 16 minuter 

(www.vasttrafik.se). Åker man söderut 

når man Kungsbacka på endast 17 

minuter (www.vasttrafik.se) med 

pendeltåg. Österut når man Mölnlycke i 

Härryda kommun med buss på 24 

minuter (www.vasttrafik.se). Åby 

fritidscentrum med äventyrsbad, 

friidrottsanläggning, tennis och 

badminton, ishall och 10-talet 

fotbollsplaner nås med buss på endast 6 

minuter (www.vasttrafik.se). Detta 

innebär att man på mindre än 30 minuter 

når flertalet av regionens större tätorter 

och Mölndals stad. Det geografiska läget 

är med andra ord någonting man 

definitivt bör ta tillvara på när man 

bygger om Mölndals centrum.  

 

Inom korta avstånd från Mölndals 

centrum finns även ett mycket bra utbud 

av service. Ett flertal skolor, från första 

klass till gymnasienivå, finns inom tio 

minuters promenad. Fem minuter norr 

om Mölndals centrum ligger Mölndals 

sjukhus, en av stadens största 

arbetsgivare.  

 

 

 

 

Mölndals centrum placering i Mölndals stad. 

Källa: Mölndals stad.

Mölndals station med utskjuten väntsal ritat av 

Wingårdh arkitekter. 

 

http://www.vasttrafik.se/
http://www.vasttrafik.se/
http://www.vasttrafik.se/
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4.3 Sammanfattning 

 

Detta avsnitt kommer att handla om hur 

Mölndals Centrum ser ut i dagsläget 

samt vilka förutsättningar som finns i 

centrumområdet. Mina analyser bygger 

på aspekter som Gordon Cullen, Jan 

Gehl och Kevin Lynch tagit fram och 

arbetar efter när de gör, och har gjort, 

stadsanalyser av städer runt om i 

världen. Som jag nämnt tidigare i 

rapporten har jag läst tre böcker skrivna 

av de nämnda författarna och därefter 

valt ut aspekter ur böckerna som är mest 

relevanta i situationen som finns i 

Mölndals Centrum.  

Utöver litteratur analysen kommer även 

en SWOT-analys redovisas som har 

förklarats i ett tidigare skede i rapporten 

(se sidan 19). 

 

För att ge Er läsare en tydlig bild av det 

som tas upp i texten finns fotografier för 

att ge en bättre inblick i problemen som 

tas upp. 

 

4.4 Förutsättningar 
 

Under inventeringen av Mölndals 

centrum slog det mig tidigt och tydligt 

att det uppenbarligen saknas väldigt 

mycket i min hemstads stadskärna för att 

den ska vara trivsam och attraktiv. Det 

första som slog mig var att grönskan i 

centrum är i princip obefintlig. Det är 

även väldigt mycket hårdgjorda ytor, 

vilket leder till att stadsmiljön känns kall 

och inte uppfattas som speciellt 

inbjudande. Spontana mötesplatser är 

också en aspekt som saknas i Mölndals 

centrum. Kommande stycken i uppsatsen 

kommer att förklara och redovisa ett 

flertal aspekter som är viktiga för en 

trivsam stadsmiljö ska kunna skapas. 

Uppsatsen kommer att förklara dessa  

 

 

 

aspekter, hur de upplevs i dagsläget samt 

ge exempel på lösningar. 
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4.4.1 Grönstruktur 

 
En stad behöver ha grönska. Det bryter 

av de hårdgjorda ytorna av asfalt, hus 

och stora stenlagda ytor på ett bra sätt. 

Jan Gehl (2003) menar att grönska i 

skandinaviska städer uppskattas mer än i 

andra delar av världen då det endast är 

en kort period på året det går att vistas 

ute. Enligt honom bör grönska få en 

större plats i stadsrummet då det 

uppskattas väldigt mycket hos 

människor. Det bör vara blandade typer 

av grönska; buskar, träd och planteringar 

i rabatter och krukor. En varierande 

grönplanering inger grönska under större 

delen av året. En annan anledning till att 

planering av grönska bör få ta mer plats 

är att det även skyddar mot vind och 

regn (Cullen, 2006:168). Cullen anser 

även att träd skapar ett naturligt och 

behagligt uppbrott från stadens annars så 

geometriska former, samtidigt som de 

olika skalorna på grönska och hus skapar 

spännande kontraster. En annan 

intressant aspekt Cullen nämner med 

träd och buskar i stadsrummen är de 

skuggor som kan fånga intresse på 

fasaderna. Även Bo Larsson (2006:20) 

påpekar att grönskan i städerna är viktiga 

som avbrott i stadsmiljön. 

 

Grönskan i dagens Mölndals centrum är 

ytterst marginell. Bortsett från den 

grönska som finns på bostadsgårdarna är 

centrumkärnan mestadels uppbyggd av 

hårdgjorda ytor. Den grönska som 

existerar på offentliga platser (gator och 

torg) är några planterade träd och 

blommor planterade i stora krukor. 

Stadsparken, precis norr om 

planområdet, bör också utvecklas vidare. 

 

 

 

 

 

Bergmansgatan; en gata nästan helt utan 

grönska. 

 

 

Mölndals torg; träd ramar in torget men 

grönskan bör kunna utvecklas vidare. 

 

 

Brogatan; plantering finns i krukor, men 

grönskan borde få mer plats. 
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4.4.2 Bebyggelse 

 
En stads bebyggelsestruktur är viktig 

och ofta en del av dess identitet. En 

småskalig bebyggelse är i många fall att 

föredra. Jan Gehl (2003:91) menar att en 

småskalig bebyggelse resulterar i en 

livligare stadskärna då avstånden är 

korta, gatorna är aktiva med mycket 

folk, det ges möjligheter till 

uteserveringar med mera. Han menar 

även att låg bebyggelse släpper in solljus 

och kan hålla vindar borta från stråken. 

Med en småskalig bebyggelse blir 

trafiknätet ofta av automatik också mer 

småskalig med smalare vägar, lägre 

hastighet och lägre framåtkomlighet för 

bilen. Detta gynnar fotgängaren och livet 

på stadens gator. 

I boken Tankar om förstadens framtid 

(2006) betonar Bo Larsson att 

bebyggelsestrukturen är väldigt viktig. 

Han menar att när nybyggen sker i städer 

är det väldigt viktigt att ta hänsyn till 

befintlig bebyggelse och planera en 

kombination av olika arkitekturepoker 

noggrant. Det är vikigt att bygga vidare 

på det som finns och skapa en 

fungerande helhet. Larsson menar även 

att planerare bör undvika att enbart 

bygga spektakulära byggnader som 

sticker ut. Detta är någonting Mölndals 

stad har i åtanke av sin utformning då de 

vill behålla stora delar av Mölndals 

centrum som det är i dagsläget, då norra 

delen av centrumområdet inte finns med 

i deras planområde (Mölndals stad, 

2008). 

 

Bebyggelsen i Mölndals centrum idag är 

övervägande i gult och rött tegel. 

Brogatan (se karta sidan 21) som är 

stadens huvudgata består även av ett hus 

byggt på 70-talet som går att jämföra 

med byggnaden på Ronnebygatan i 

Karlskrona där Hemköp  

 

 

 

och Åhléns finns. Våningsantalet 

varierar mellan tre till fem våningar 

vilket bör anses vara av god 

stadskaraktär.  

 
Östra delen av Brogatan 
 

På Brogatan är det verksamheter och 

kontor som har övervägande majoritet, 

med undantag för ett servicehus på den 

norra sidans byggnads tak. Övriga 

huvudgator i centrum; Medborgaregatan,  

 

 
Brogatans västra del. 

Bergmansgatan och Mölndals torg (se 

karta sidan 21) har verksamheter i 

bottenplan följt av lägenheter på två-fyra 

våningar. Knutpunkt Mölndals bro 
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bryter av den övriga bebyggelsen med 

formen på huskroppen och dess fasad i 

övervägande del av glas som uppförts 

under 2003. 

 

Bilden nedan redovisar 

bebyggelsefördelningen i Mölndals 

centrum i dagsläget. 

 

 

 

Teckenförklaring 

 
 Enbart bostäder i Blått 

 Bottenvåning med verksamheter och med övriga våningar bostäder i Rosa 

 Bottenvåning med verksamheter och med övriga våningar kontor i Grönt 

 Bottenvåning med verksamheter med en eller två våningar kontor ovanpå följt 

av parkeringsdäck på taket i Gult 

 

Bebyggelsestrukturen i dag.  

(Källa: Mölndals stad) 

 

Brogatan 
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4.4.3 Mötesplatser 

En mötesplats i städer är ofta en större 

yta som binder ihop flertalet platser 

(Lynch, 1960). Ofta är en mötesplats ett 

torg där det även finns mycket 

människor som njuter av solen, fikar 

eller beskådar allt vad stadslivet har att 

erbjuda. Där människor är, dit kommer 

människor. Jan Gehl (2003) menar att 

folksamlingar skapar spontana möten, 

intressanta samtalsämnen och spännande 

blickfång. En annan fördel med torg i 

städer är att det oftast går, och bör 

utnyttjas året runt, oavsett årstid. Gehl 

menar att det kan vara i form av 

torghandel, uteserveringar eller 

skridskobanor på vinterhalvåret. 

Mötesplatser blir attraktiva och 

spännande beroende på hur platsen i 

fråga gestaltas. Sharon Zukin (1995:21) 

bygger vidare på multianvändningen av 

större ytor i staden då hon anser att det 

går att utnyttja till exempel torg till olika 

religiösa högtider, vilket skulle bli en 

attraktionskraft I sig till att besöka 

staden.  

  

I dagens Mölndals centrum finns inga 

tydliga mötesplatser. Där det syns flest 

människor är på Brogatan vid 

Systembolaget, vid Mölndals torg där 

det finns en liten musikpaviljong (som 

enbart används sommartid) och vid 

Knutpunkt Mölndals Bro vid 

hållplatserna.  

Den naturliga mötesplatsen i staden kan 

bli vid statyn av en gammal man på 

Mölndals torg. Statyn kan fungera som 

ett landmärke, vilket ofta skapar en 

naturlig mötesplats (Cullen 2006:26). På 

torget bör det finnas flera sociala 

aktiviteter som till exempel marknader, 

arrangemang, uteserveringar och kanske 

en lekplats för de yngre.  

 

 

Mölndals Bro; en av dagens mötesplatser 

 

Mölndals torg; en mötesplats vid bra väder. 

 

Brogatan med Systembolaget 50m längre ner på 

gatan. 
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4.4.4 Belysning 
 

I boken Nattens ljus (2005) beskrivs det 

att en god belysningsplan i en stad är 

väldigt viktig. Med bra belysning blir 

platser tryggare och stråk vägledande, 

samtidigt som belysningen kan ta vara 

på en plats identitet genom att belysa 

specifika objekt. Det är viktigt att 

fundera på utformning av armatur och 

ljusets styrka för att skapa en så trevlig 

atmosfär som möjligt. 

 

Ljusplaneringen i dagens Mölndals 

centrum blandar och ger. En god aspekt 

är att det finns lyktstolpar placerade mitt 

på gågatorna som lyser upp gatorna bra 

och ger tydliga synfält. I butiksfönstrena 

är det desto mer blandad kvalitet. En del 

butiker har god belysning (exempelvis 

Din Sko), medan andra butiker är 

igenbommade eller mörka vilket ger ett 

ödsligt intryck (exempelvis vid 

Handelsbanken). Under de platser där 

det finns tak intill byggnaden är det 

mestadels god belysning med spotlight 

liknande belysning, främst östra delen av 

Brogatan samt utanför gamla Åhléns. 

Men det finns även mörka ytor i 

Mölndals centrum intill fasader och vid 

buskagen längs Hemköps baksida som 

ger mer obehagliga intryck, mycket på 

grund av dålig belysning. 

Belysningsplanen kan definitivt 

utvecklas vidare, och framförallt få en 

mer gemytlig utformning som gör att 

folket vill vistas i dessa stadsrum. Ett 

exempel kan vara att belysa alla 

skyltfönster som samtidigt marknadsför 

butiken. Ett annat alternativ är, som en 

av mina huvudaspekter med uppsatsen, 

att skapa en mer blandad stadskärna där 

bostäder finns ovanför butikerna istället 

för kontor som det är i dagsläget. Detta 

leder till en passiv övervakning vilket 

kan leda till en ökad trygghetskänsla.  

 

 

 

Brogatan; blandar och ger med belysning. 

 

Vänster; god belysning, höger; sämre belysning. 

 

Mölndals torg; belyst runt men inte på torget. 
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4.4.5 Landmärken 

 

Kevin Lynch (1960:48) menar att ett 

landmärke är ett objekt som vägleder 

människor, utan att gå in i det. Lynch 

menar att ett landmärke ofta är 

någonting som sticker ut från stadsbilden 

i övrigt. Ofta är det lättare för 

lokalbefolkningen än personer utifrån att 

hitta till en stads landmärke då det kan 

vara någonting som för folk utifrån är 

obetydligt men som har stor betydelse 

för lokalbefolkningen. Ett landmärke 

kan vara så otroligt mycket. Det kan vara 

någonting som naturen själv har skapat 

(en bergsknall, eller ett träd på en kulle) 

eller någonting som människan har 

skapat i form av en kyrka, ett hus som 

sticker ut eller kanske en staty.  

 

I Mölndals centrum finns idag tre tydliga 

landmärken samt ett som kan göras till 

ett tydligare landmärke. Stadens 

landmärke som syns från stora delar av 

Mölndals tätort samt från tåg spåren och 

motorvägen är Fässbergskyrkan. Från 

Brogatan i Mölndals centrum finns det 

två tydliga landmärken; ett vid 

huvudgatans västra del och ett vid den 

östra delen som båda är uppförda på 

2000-talet. Dessa är ett tolv vånings 

bostadshus på den västra delen och 

Knutpunkt Mölndals Bro på den östra, 

båda ritade av Wingårdh Arkitektkontor. 

Det landmärke som bör belysas och 

framhävas tydligare är statyn på 

Mölndals torg, som jag även anser bör 

vara den naturliga mötesplatsen för 

stadens invånare. Blir landmärket 

tydligare är chansen stor att detta blir en 

ny naturlig mötesplats (Cullen, 2006:26). 

 

 

 

Fässbergskyrkan (här belyst) är stadens äldsta 

landmärke.  

 

 

12-vånings bostadshuset i bakgrunden 

 

Knutpunkt Mölndals Bro med färgade fönster. 
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4.4.6 Stråk 

 
Ett stråk är en stads huvudgata och där 

majoriteten av stadens verksamheter är 

etablerade vid. Ofta är det en längre gata 

som är enkel att hitta till och som har 

många ingångar. Enligt Kevin Lynch 

(1960:47) är stråk i städer den plats 

människan rör sig mest frekvent igenom 

och att stadens övriga element är 

relaterade till stråkets utformning. 

Jan Gehl (2003) menar att gaturummet 

är en av städernas viktigaste 

mötesplatser. Städers stråk kan enkelt bli 

mer attraktiva i form av gatuförsäljning, 

utställningar eller uppträdanden. Dessa 

aktiviteter leder även till att människor 

vill vistas i stadsrummet, och Gehl 

menar att människor lockar människor. 

Just detta är en stor fördel med Mölndals 

centrum; att det är uppbyggt för 

fotgängaren. Stadens huvudgata, 

Brogatan, är en gågata vilket gör att 

fotgängare inte behöver oroa sig för att 

bli påkörda av vare sig bilar eller 

cyklister. Det är även denna gata som är 

stadens största och huvudsakliga stråk då 

det är här de flesta butikerna är 

etablerade. Går man Brogatan österut 

nås Knutpunkt Mölndals Bro där det 

finns utmärkta möjligheter att ta sig till 

stadens tätorter eller Göteborg. 

De övriga gatorna i centrum är även de 

uppbyggda för den gående, förutom 

Brogatans parallellgata Bergmansgatan 

där bilar kör, dock med låg hastighet. 

Medborgaregatan är stadens andra 

huvudstråk trots sin ringa storlek. Här 

finns flertalet restauranger och ett antal 

butiker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Brogatan; huvudstråket i staden. 

 

På Medborgaregatan finns restauranger. 
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4.4.7 Trafiksituation och 

parkering 

 

Som jag har nämnt tidigare i rapporten 

är trafikplaneringen i en stad väldigt 

viktig. En trafikseparerad stadskärna, 

som tydligt visar för vilket trafiksätt (bil, 

cykel, fotgängare) gatan är uppbyggd 

för, resulterar i att människor känner sig 

säkrare och inte behöver oroa sig för att 

bli påkörda av bilar eller cyklar (Gehl, 

2003). 

 

I Mölndal är stadskärnan uppdelade ur 

trafiksynpunkt. De mest centrala delarna 

i staden; Brogatan (långa gröna linjen på 

bilden på nästa sida), Medborgaregatan 

och Mölndals torg (större grön yta, 

centralt i bilden på nästa sida) är 

anpassat för fotgängare. Bergmansgatan 

(långa ljusbruna linjen på kartan på nästa 

sida) har trottoar på båda sidor av vägen 

samt fickparkeringar längs vägen. 

Hastigheten på denna gata är maximum 

30 km/h. På Tempelgatan som sträcker 

sig i områdets norra- och östra del kör 

bilar, och här finns fickparkeringar, 

trottoarer för gående samt cykelbanor. 

Jan Gehl (2003) anser att en bilfri 

stadskärna skapar större folksamlingar 

och fler aktiviteter, och det är bara att 

hålla med honom. För visst är det 

trevligare att vistas i ett rum utan 

biltrafik och mycket människor i 

rörelse? 
  
Parkeringar (markerat med grått på 

kartan på nästa sida) finns på flertalet 

platser i centrum. Väster om området 

finns en stor parkeringsyta. Ovanpå den 

stora byggnaden på Brogatans södra del 

finns ett stort parkeringsdäck på taket i 

direkt anslutning till butikerna en våning 

ner. En tredje parkeringsyta finns precis 

norr om Tempelgatan, norr om  

 

 

 

 

planområdet. Dessutom finns som jag 

nämnde tidigare fickparkeringar på  

Bergmansgatan samt vid Tempelgatans 

östra del.  

 

En naturlig, och vanlig, lösning att få 

bort antalet bilar från stadens offentliga 

rum och få mer yta till folket, är att 

bygga parkeringshus i källare och under 

stora byggnader. Det antyder även 

Mölndals stad och stora delar av 

parkeringsproblemen är tänkt att lösas 

just på detta sätt (Mölndals stad, 2008). 

Ett tydligt exempel på trafikuppdelningen; här 

östra delen av Tempelgatan. 

Stor parkeringsyta med Fässbergskyrkan i 

bakgrunden. 
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På bilden nedan får Ni en tydlig 

uppfattning om hur trafiksituationen ser 

ut i dagsläget i Mölndals Centrum. 

 

 

Teckenförklaring: 
 

 Gågator/Stråk/Torg i Grönt 

 Gårdsgator (bilar kör på fotgängares villkor) i Brunt 

  Vägar (på bilens villkor) i Rött 

  Parkeringsytor i Grått 

 

Trafiksituationen i Mölndals Centrum idag. 

(källa: Mölndals stad) 

 

Brogatan 
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4.4.8 Markbeläggning 

 
Att betona olika typer av 

markbeläggning i staden kan vara ett 

enkelt sätt och en tydlig markör av 

användning som visar var det går att 

köra med bil, vad som är gågator 

etcetera (Cullen 2006:130). Bilvägar är 

sällan lika välutformade som gågator 

och oftast har inte lika mycket tid lagts 

ned på val av material. För bilen räcker 

det med asfalt som är enkel att sköta, 

snabb att framställa och som dessutom är 

enklast att köra på. På gågator läggs det 

oftast ned både mer tid och resurser för 

att skapa ett trevligt stadsrum att vistas i 

(Cullen 2006:128). Kullersten är ett 

utmärkt val av markbeläggning på 

gågator då det gör det svårt för cyklister 

att ta sig fram, samt en tydlig signal för 

bilar att de inte får köra där. 

Någonting jag anser att planerare borde 

tänka på mer är att inte skapa så mycket 

stora ytor som är hårdgjorda, det vill 

säga asfalt eller sten. Att få in gräs, 

rabatter eller dylikt skulle bryta av 

stadens hårda utseende och samtidigt 

möjliggöra lokalt omhändertagande av 

vatten med mera.  

 

I Mölndals centrum finns olika 

markbeläggning för att skapa variation 

och vägledning för vem ytan är anpassad 

för. Detta är framförallt tydligt på 

Brogatan, där det finns flertalet mönster 

och material på marken. Bergmansgatan 

är både asfalterad och prydd med 

gatsten.  

 

Brogatan med sin variation av material. 

 

Markbeläggningen skapar tydliga avslut på rum. 

 

Variation av markbeläggning skapar spänning. 
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4.5 SWOT-analys 
 

För att utveckla analysen av Mölndals 

centrum och få en bild av hur det ser ut 

idag och hur det skulle kunna förbättra 

staden i framtiden har jag valt att göra en 

SWOT-analys. Det är en analys metod 

som är framtagen av Boverket (2006) 

där stadsbyggnadskontor kan göra en 

checklista på vad kommunen har för 

förutsättningar. Analysen består av fyra 

delar: 

 

1. Strenghts (styrkor): Här 

redovisas stadens styrkor. 

2. Weaknesses (svagheter): Här 

redovisas stadens svagheter. 

3. Opportunities (möjligheter): Här 

redovisas vilka möjligheter 

staden har om styrkorna 

utvecklas på ett bra sätt. 

4. Threats (hot):Här redovisas vilka 

hot staden står inför om inte 

svagheterna hanteras och vänder 

det till någonting bra. 

 

När styrkorna är identifierade är det 

möjligt att använda dessa för att utveckla 

möjligheterna. När svagheterna är 

upptäckta går det att motarbeta och 

återställa dem för att undvika hot. 

Swot-analysen redovisas i en modell 

med fyra rutor för att få en tydlig 

överblick över de mest relevanta 

aspekterna för att senare motverka en 

negativ utveckling. Det finns både 

nackdelar och fördelar med metoden. 

Fördelarna är att det blir en tydlig analys 

som är lätt att arbeta vidare med. 

Nackdelarna är att om betraktaren inte 

besitter tillräckliga kunskaper eller utför 

analysen på rätt sätt kan resultatet bli 

missvisande. Detta anser inte jag är 

något problem då jag har studerat Fysisk 

Planering i snart tre år och att jag  

 

 

dessutom känner till Mölndal mycket väl 

då jag har bott i staden i över tjugo år. 
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4.5.1 SWOT-modell 

 

 Styrkor (Strenghts) 
 

 Stråk anpassade för fotgängare 

 

 God tillgänglighet med 

kollektivtrafik 

 

 Närhet till skolor & dagis 

 

 Stadsmässig bebyggelsestruktur 

 

 Småskalig bebyggelse 

 

Svagheter (Weaknesses) 
 

 Mycket hårdgjorda ytor och brist 

på grönska 

 

 Funktionsuppdelat centrum 

 

 Obetydliga mötesplatser 

 

 Flertalet tomma lokaler i centrum 

 

 Lite folk i rörelse på kvällstid och 

helger 

 

 Lågt utbud av kulturella 

verksamheter 

Möjligheter (Opportunities) 

 
 Utveckla Mölndals torg 

 

 Ta tillvara på centrums goda 

geografiska läge 

 

 Möjlighet till förtätning av 

bebyggelse och grönområden 

Hot (Threats) 

 
 Konkurrens från övriga delar av 

regionen (handel och kultur) 

 

 Mindre utvecklad 

bostadsintegration 
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4.6 Styrkor 

 

 Stråk anpassade för 

fotgängare 
 

En av Mölndals centrums största styrkor 

är att flertalet av stadens gator är 

anpassade för fotgängaren. Det innebär 

att medborgarna kan vistas på gatorna 

utan att oroa sig för att bli påkörda av 

bilar. De gator som även bilar får köra 

på (Bergmansgatan och Tempelgatan) 

har tydliga trottoarer och cykelvägar, 

mycket låg hastighet samt väghinder 

som gör att fotgängarna även här kan 

känna sig trygga när de promenerar runt 

i stadskärnan. Dessa två gator har på 

vissa platser tydlig markbeläggning som 

bryter av mot vanliga bilvägars 

underlag; asfalt, vilket markerar för 

föraren att det här är fotgängarna som är 

primära. 

 

 God tillgänglighet med 

kollektivtrafik 
 

Mölndals centrum ligger, som jag 

tidigare nämnt, i direkt anslutning till 

Knutpunkt Mölndals Bro. Här nås 

Göteborg och regionens andra tätorter 

med mycket goda kollektivförbindelser i 

olika former; buss, spårvagn och 

pendeltåg. Turtätheten är mycket god, 

exempelvis spårvagn nummer 4 går mot 

Göteborgs centrum, via Liseberg och 

Korsvägen, sex gånger i timmen 

(Västtrafik, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Närhet till skolor och dagis 
 

För barn och ungdomar ligger 

Mölndals centrum bra till. Inom tio 

minuters gångavstånd finns gott om 

skolor och dagis (se bild nedan). 

Mölndals stads enda gymnasieskola,  

Fässbergsgymnasiet, ligger endast 

fem minuter bort. Det finns två 

högstadieskolor inom fem minuters 

gångavstånd; Åbyskolan och 

Kvarnbyskolan. För de yngre finns 

Broslättsskolan, Bosgårdsskolan och 

en Montessori-skola inom korta 

gångavstånd (Mölndals stad, 2010).  

 

 
Översikt över centrala Mölndals 

barnomsorgssituation.(Källa: Mölndal stad) 

 

Mölndals centrum i RÖTT 

Dagis/Förskolor i GULT 

Låg- och mellanstadieskolor i LILA 

Högstadieskolor i TURKOUST 

Gymnasieskola i BLÅTT 
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 Stadsmässig 

bebyggelsestruktur 

 
Strukturen i Mölndals centrum är av 

stadsmässig karaktär med en tydlig 

kvartersstruktur. Detta förstärks med 

hjälp av Mölndals torg (blå kvadrat på 

bilden nedan) och stadskärnans parallella 

gator. Bebyggelsen är sammanhängande 

och skapar tydliga stråk (röda linjer på 

bilden nedan) och riktningar, främst i 

väst-östlig riktning. 

 

 
Mölndals centrums tydliga kvartersstruktur. 

(Källa: Ortofoto från Mölndals stad) 

 

 Småskalig bebyggelse 

 
Bebyggelsen i stadskärnan är i regel 

mellan två till fem våningar. Detta ger 

ett intryck av småskalighet. Vid 

Brogatan, stadens huvudstråk, är 

bebyggelsen två till tre våningar. Här är 

bottenvåningen butiksverksamhet och 

den/de våningarna ovanpå kontor. 

Mölndals torg ringas in av byggnader 

mellan fyra och fem våningar, vilket ger 

en härlig rumskänsla (som däremot det 

bör bygga vidare på). Dessa byggnader 

har verksamheter i bottenplan följt av 

bostäder i tre till fyra våningar. Längs 

Bergmansgatan är bebyggelsen i fyra  

 

 

 

våningar med bottenvåningen anpassad 

för verksamheter. Våningarna ovanpå är 

bostäder. Bebyggelsen är uppförd under 

1960- och 70-tal och är i gult eller rött 

tegel. 
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4.7 Svagheter 
 

 Mycket hårdgjorda ytor och 

brist på grönska 

 
I dagsläget är mycket stora delar av 

Mölndals centrum uppbyggt av 

hårdgjorda ytor som asfalt och olika 

stenmaterial. Det gör staden till en ”kall” 

och livlös upplevelse för fotgängaren. I 

princip finns det ingen grönska i 

centrumområdet över huvudtaget. Detta 

är någonting Mölndals stad bör se över 

för att skapa en mer gemytlig och 

levande stadsmiljö för de boende och 

besökarna på stadens centrala gator.  

 

 Funktionsuppdelat centrum 

 
Ett av stadens huvudproblem är den 

funktionsuppdelade stadskärnan. 

Huvudstråket Brogatan är en tydligt 

uppdelad gata. Här finns mestadels 

butiker och kontor, med undantagsfall 

för den östra delen och en liten del på 

gatans västra del där det finns ett 

servicehem samt längst till öster på 

gatan. I övrigt är gatorna i 

centrumområdet mestadels i form av 

bostäder, med verksamheter på 

bottenplan. Dessa verksamheter är dock 

mer sällanköpshandel som till exempel 

en bilskola, en floristhandel och en 

järnhandel. Det skulle behövas integrera 

en mer blandad fördelning av bostäder 

kontra handel, eller möjligen lokalisera 

en mer blandad verksamhetsuppdelning 

av dagligvar- och sällanköpshandel 

mellan gatorna. 

 

 Obetydliga mötesplatser 

 
En svaghet i centrum är saknaden av 

naturliga mötesplatser. En mötesplats är 

i de flesta fall ett torg eller ett monument  

 

 

 

 

 

 

(Gehl, 2003). I Mölndal ligger Mölndals 

torg centralt beläget men det är sällan 

det är aktiviteter eller marknader på 

platsen. En naturlig mötesplats för 

stadens invånare är att föredra. Det kan 

även bidra till att folklivet i centrum blir 

större; om det finns en naturlig plats att 

mötas vid och sitta och samtala och titta 

på folkvimlet.  

 

 Flertalet tomma lokaler i 

centrum 

 
De tomma butikslokalerna ger ett ödsligt 

intryck och det minskar människors vilja 

att vistas på stadens gator. Utan utbud 

försvinner anledningen för medborgarna 

att vistas i centrum och utan människor 

existerar inte något folkliv. Det innebär 

starten på att platsen tappar sin status 

som kommuncentrum. Det är en ond 

cirkel som skapas och som kan vara svår 

att komma ur. I grund och botten är det 

konkurrenssituationen i regionen som 

inneburit att butiker fått stänga igen i 

och med ökad konkurrens på marknaden. 

Detta är en trend som måste brytas. 

Tomma lokaler bidrar till ett ödsligt intryck. 
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 Lite folk i rörelse på kvällar 

och helger 

 
I dagsläget är Mölndals centrum, 

beroende på tidpunkt, två skilda världar. 

Dagtid när butiker är öppna är det en 

viss folkströmning till främst 

huvudstråket Brogatan där de flesta 

butiker ligger. Problemet är att när 

butikerna stänger klockan 18 på 

vardagar, klockan 14 på lördagar och 

söndagar när allt är stängt är Mölndals 

centrum en ödslig plats att vistas på 

(www.molndalcentrum.se). Gatorna är i 

princip helt tomma på människor då det 

inte finns någon anledning att vara där. 

Detta skapar en otrygg miljö för 

personer som till exempel kommer från 

Knutpunkt Mölndals Bro och ska röra 

sig genom city. De människor 

fotgängaren kan stöta på är möjligen 

någon person som är aningen 

överförfriskad.  

 

”People come where people are” 

  (Jan Gehl 1971) 

 

Dessa ord är ett citat ur Jan Gehls bok 

Life between buildings och de är så 

otroligt träffande. Människor lockar 

människor, och det är någonting som 

måste byggas vidare på för att skapa en 

gemytlig och attraktiv stadskärna i min 

hemstad. 

 

. 

 Dålig tillgång av kulturella 

verksamheter 

 
Denna punkt kan bindas samman med 

föregående aspekt. I dagsläget finns i 

princip ingenting av kulturella ändamål i 

centrala Mölndal frånsett 

Stadsbiblioteket vid Stadshuset norr om 

planområdet. Detta leder ytterligare till 

att stadens medborgare, och besökare, 

inte har någon större anledning att 

besöka stadens centrala delar när 

butikerna har stängt. Detta är någonting 

Mölndals stad måste ändra på. Gör 

Mölndals stad det bör attraktionskraften 

öka att besöka stadens stadskärna. I 

dagsläget finns planer på att skapa ett 

nytt kulturcentrum vid Stadshuset, men 

det kommer främst vara i form av 

möjlighet att hyra lokaler för events, 

fester och konferenser 

(www.kulturhusetmollan.se). Det jag 

anser att staden behöver är någonting 

som alla stadens medborgare kan ta del 

av, som till exempel en biograf eller 

liknande. Just en biograf fanns i Folkets 

Hus förr i tiden, men den stängde för ett 

antal år sedan. 

Mölndals Centrum – en ödslig plats 

när mörkret slår in. 
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4.8 Möjligheter 

 

 Utveckla Mölndals torg 

 
Mölndals torg är i dagsläget en relativt 

obetydlig plats att vistas på. Ett antal 

gånger per år sker marknader eller 

events (Mölndals stad, 2010) men det 

kan utvecklas vidare. Att skapa ett torg 

som attraherar Mölndals mångfaldiga 

befolkning är en utmaning, men om det 

görs till verklighet kommer det att vara 

ett stort steg i rätt riktning. Sharon Zukin 

nämner i sin bok Cultures of the cities 

(1995) möjligheten att uppfylla en livlig 

stadskärna genom att bland annat fira 

olika religiösa högtider i stadens 

offentliga rum. I fallet med Mölndal 

skulle det kunna vara att till exempel fira 

Ramadan eller Midsommar. Det anser 

jag är en spännande idé som Mölndals 

stad borde prova på vid Mölndals torg. 

Andra förändringar kan vara att till 

exempel anordna en årlig julmarknad, 

anlägga boulebanor eller bygga en 

saluhall. Någonting som definitivt borde 

finnas på torget är fler uteserveringar än 

vad det är i dagsläget. Mölndals torg bör 

vara en plats där det går att avnjuta en 

god bit mat eller en kall öl och samtidigt 

ha ett spännande synfält. 

 

 
Mölndals torg i dagsläget – en öde plats.  

 

 

 

 

 Ta vara på centrums goda 

läge 

 
Med tanke på Mölndals centrums 

geografiska position finns alla 

möjligheter att bli regionens näst största 

(Göteborg har en ointaglig position) 

mötesplats. Den goda tillgängligheten 

med kollektivtrafiken ger staden goda 

möjligheter att utvecklas till någonting 

så mycket bättre än vad det är i 

dagsläget. Centrum har redan en 

stadsmässig karaktär med 

kvartersuppdelningar. Det som fattas är 

det som nämnts tidigare i rapporten; 

utbudet av butiker, kulturella 

verksamheter och attraktiva bostäder. 

Får Mölndals stad bukt på situationen 

med tomma lokaler och lyckas locka till 

sig nya verksamheter i och med 

ombyggnationen är mycket vunnet. 

Mölndals stad har stora visioner om 

stadskärnans framtid, som är inom 

rimliga former. Problemet har varit att 

medborgarna överklagat 

stadsbyggnadskontorets detaljplaner av 

olika anledningar, vilket lett till att 

upprustningen av centrumområdet 

ständigt skjuts upp (Mölndals Posten 

2009-12-09). När en överenskommelse 

nås ser det ljust ut för Mölndals 

centrums framtid, och detta är någonting 

jag kommer att redovisa senare i 

uppsatsen med min utvecklade version 

av Mölndals stads planförslag. 

 

 Möjlighet till förtätning av 

bostäder och grönområden 

 
Det finns goda möjligheter att förtäta 

Mölndals centrum, främst söder om 

själva stadskärnan. I Mölndal stads 

Översiktsplan från 2006 är området 
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söder om centrum från Broslättsgatan till 

Åbybergsvägen (den svarta figuren på 

kartan nedan) planerat för expansion av 

bostäder, kontor och handel. Denna yta 

är en del av Mölndals stads planområde i 

Projekt Mölndals Centrum. Detta 

område består i dagsläget av 

parkeringsytor och bostäder i två 

våningar. Brogatans södra byggnad (den 

röda figuren på kartan nedan) är också 

inräknad som rivningsobjekt i Mölndal 

stads Översiktsplan från 2006. Detta ger 

stora möjligheter att ta tillvara på 

tillfället att bebygga marken med 

blandade funktioner. Hur Mölndals stad 

har planerat detta kan Ni läsa om i ett 

senare avsnitt, men kortfattat vill de 

skapa ett område blandat med bostäder, 

kontor och handel. Dock med tveksam 

utformning enligt mig. 

 

 
Möjliga expansionsområden för bostäder. 

(källa: Mölndals stad) 
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4.9 Hot 

 

 Konkurrens från övriga 

delar av regionen 

 
Som jag nämnt tidigare i rapporten är ett 

av staden största problem idag den stora 

konkurrenssituationen från övriga 

regionen. Det gäller främst handel som 

det finns ett bredare utbud av i främst 

Göteborg city och externhandelsområdet 

Freeport i Kungsbacka. Men även den 

kulturella scenen är väldigt dålig i staden 

i allmänhet. Någon biograf eller teater 

finns exempelvis inte. För att uppfylla 

dessa nöjen måste medborgarna ta sig in 

till Göteborg. Så tycker jag inte att det 

ska vara i en stad av Mölndals storlek. 

Andra städer med liknande 

befolkningsmängd har ofta ett brett 

utbud av både handel och kultur. 

Anledningen till att det är på detta vis i 

Mölndal är givetvis till stor del 

Göteborgs ”fel”. Visst kan unga 

människor och personer med bil ta sig in 

till grannstaden i norr, men vad gör de 

äldre människorna när de vill ut och roa 

sig?  

En tredje aspekt med stor 

konkurrenssituation är bostäder. I en stad 

bör det finnas ett stort utbud av 

boendeformer (villa, radhus, lägenhet) 

och ägandeformer (hyres- eller 

bostadsrätt). Läget i och vid Mölndals 

centrum kan utvecklas ytterligare och 

bör så göras. 

 

 Mindre utvecklad 

bostadsintegration 

 
Bostadsfrågan leder in oss på det andra 

hotet stadskärnan står inför. I dagsläget 

finns enbart lägenheter i 

centrumområdet. I och med att planer 

finns att riva delar av  

 

 

planområdets södra del samt Brogatans 

södra bebyggelse bör Mölndals stad ta 

vara på tillfället att skapa en mer 

blandad bostadsbebyggelse. Detta är 

även någonting de nämner i 

planhandlingarna då planer finns på att 

uppföra radhus, punkthus samt ett 30-

vånings hus på södra delen av 

centrumområdet. Bostadsformerna är 

även de tänkta att vara blandat; 

bostadsrätter och hyresrätter. Om 

Mölndals stads förslag går igenom finns 

goda möjligheter att integrera en mer 

blandad bebyggelsestruktur i stadens 

centrala delar, vilket bör anses vara 

positivt. Dock är jag personligen, och 

även flertalet Mölndalsbor med flertalet 

insändare med kritiska åsikter i 

Mölndals Posten, kritiska till 

exploateringsgraden. En mer småskalig 

bebyggelse vore att föredra för att bygga 

vidare på stadens befintliga 

bebyggelsestruktur. 
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Kapitel 5 

Mölndals Stads 

planförslag 
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5.1 Sammanfattning 
 

Detta avsnitt kommer att redovisa delar 

av Mölndals stads utgivna planförslag. 

Jag har studerat de planhandlingar som 

Mölndals stad arbetat fram under 2008. 

Jag har analyserat och reflekterat över 

planbeskrivningen (utgivet 10 november 

2008), detaljplanen samt 

gestaltningsprogrammet. Efter 

studerandet av planhandlingarna har jag 

upplevt att det finns tydliga kvaliteter 

och brister men även ett antal 

frågetecken. 

Detta avsnitt kommer att lägga tyngd på 

att beskriva planerad markanvändning 

samt de åtta aspekter som redovisas i 

analysdelen. Dessa aspekter är; 

grönstruktur, bebyggelse, mötesplatser, 

belysning, landmärken, stråk, trafik och 

parkering samt markbeläggning. Dessa 

aspekter i sig är utvecklade från 

uppsatsens tre huvudbegrepp: 

 

 En trygg stadskärna 

 En funktionsblandad stadskärna 

 En konkurrensstark stadskärna 

 

Anledning till att dessa begrepp är 

uppsatsens viktigaste är till stor del för 

att det är dessa aspekter Mölndals stad 

har lagt störst tyngd på.  

 

Planförslaget som Mölndals stad och 

stadsbyggnadskontoret har utvecklat 

fram var till en början en 

arkitekturtävling. Mölndals stad ansåg 

att Mölndals centrum var tvunget att 

utvecklas efter flera års tillbakagång. 

Mölndals Stad var på väg att bli en 

sovstad och en plats som bara passeras 

in mot Göteborg i norr eller Kungsbacka 

i söder. Tävlingen vanns av 

Steen&Ström Sverige AB samt 

Wingårdh Arkitektkontor som  

 

 

 

gemensamt arbetat fram en vision av det 

nya Mölndals centrum.  

 

Anledningen till utvecklandet av 

stadsbyggnadskontorets planförslag är 

för att jag inte anser att tidigare nämnda 

aspekter utarbetas på bästa sätt. Genom 

att granska illustrationsbilderna och 

planhandlingarna är det lätt att få 

uppfattningen av att det är utseendet och 

utformningen av byggnader i Mölndals 

centrum som anses viktigast. Att 

utveckla levande stadsrum och ge 

Mölndals stad en identitet, som det står i 

planbeskrivningen, anser jag inte är 

uppfyllt. Det känns som att ”livet mellan 

husen” inte tas upp i den utsträckning 

det behövs göras. En stadskärna ska inte 

bara bestå av spektakulära byggnader 

utan även vara en miljö som människor 

vill umgås och vistas i.  

 

Förslag på åtgärder och 

rekommendationer som jag arbetat fram 

kommer redovisas i nästa kapitel (kapitel 

sex). Detta betyder inte av automatik att 

Mölndals stads planförslag är dåligt. Det 

är en utvecklad version av de aspekter 

som jag anser att stadsbyggnadskontoret 

inte lagt tillräckligt mycket tyngd på. 
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5.2 Plankarta 
 

Dessa två kartor visar de tydliga 

skillnader på hur centrumområdet ser ut 

idag (översta kartan) och så som 

stadsbyggnadskontoret har gett förslag 

på (nedre kartan).  

 

Det finns främst tre stora skillnader från 

hur stadsbyggnadskontorets förslag på 

utformning skiljer sig från hur det ser ut 

idag:  

 

 Det första är den stora 

byggnaden (markerat med röd 

ruta på övre kartan och med ett A 

på nedre kartan) på kartan som 

skapar en tydlig barriär mot 

resten av centrumområdet.  

 Det andra är att ett helt nytt 

bostadsområde är tänkt att 

uppföras i områdets södra del 

(markerat med blå ruta på övre 

kartan och markerat B, D, E och 

F på nedre kartan).  

 Det tredje är den nya väg 

dragningen som Mölndals Bro 

får (markerat med gul ruta på 

övre karta och markerat med C 

på nedre kartan). 

 

Källa: Planhandlingar framtagna av Mölndals stad. 

Källa: Planhandlingar framtagna av Mölndals stad. 

Teckenförklaring 

 

A: Centrumbyggnad 

B: Bostadstorn 

C: Ny dragning av Mölndals bro 

D: Nytt bostadsområde 

E: Centrumannexet 

F: Parkeringshus 
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5.3 Markanvändning 
 

Stadsbyggnadskontorets planförslag 

innebär stora förändringar. Deras mål 

har varit att skapa ett bredare utbud av 

handel, kontor bostäder och kulturella 

verksamheter, vilket även är de som jag 

själv påpekat behöver utvecklas i staden. 

Planförslaget omfattar enorma ytor av 

dessa fyra användningsområdena.   

Notera att siffror och statistik som 

nämns i detta kapitel (kapitel 5) från och 

med nu är hämtat från Mölndals stads 

planhandlingar. 

 

5.3.1 Handel 

 

Den användning som Mölndals stads 

planförslag ger mest plats åt är handel. 

Ett av huvudmålen med planförslaget är 

att Mölndals centrum ska vara Västra 

Götaland regionens näst största 

handelscentra i framtiden (Mölndals 

Posten 2008-11-26). Främst gäller detta 

dagligvaruhandel men även 

sällanköpshandel och restauranger får 

utrymme i förslaget. Totalt handlar det 

om mellan 60 000-70 000 m2 

handelsyta, varav 60 000 m2 föreslås 

ligga i centrumbyggnaden (byggnad A 

på kartan på föregående sida). Plats för 

handel föreslås även i tre plan i det 

planerade landmärket på 30 våningar 

(byggnad E på kartan föregående sida) 

och i en del bottenvåningar på 

bostadsbebyggelsen. 

 
Förslag på centrumbyggnadens utformning sett 

från Mölndals torg. Källa: Mölndals stad. 

 

 

Centrumbyggnaden, som kommer vara 

den huvudsakliga handelsbyggnaden, är  

planerad som en inomhusgalleria på två-

tre våningar. Byggnaden föreslås sträcka 

sig över hela Brogatan, en sträcka på 

cirka 300 meter (!). Jag anser att det 

säger sig självt att denna enorma 

byggnad kommer att upplevas som en 

barriär för resten av centrumområdet. 

Ironiskt nog står det i planbeskrivningen 

följande:  

 
“I synnerhet behöver samspelet med de 
befintliga stadskvarteren 
utmed Brogatans norra sida vara 
mycket väl studerat. Den stora 
övergripande gesten 
skall därför samordnas med 
gestaltningen i den mänskliga skalan…” 
(Mölndals Stad, 2008) 
 

Jag anser att centrumbyggnaden 

verkligen inte uppfyller en mänsklig 

skala. Måhända att våningsantalet (två-

tre våningar) är likt den övriga 

bebyggelsestrukturen i området, men 

längden på denna massiva byggnad 

bryter mot den övriga kvartersstrukturen 

i Mölndals centrum.   

 

Centrumbyggnaden föreslås sträcka sig längs 

hela Brogatan, en sträcka på närmare 300meter! 

Källa: Mölndals stads planhandlingar.   
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Att föreslå en byggnad av denna storlek 

lämpar sig möjligen när ett 

externhandelsområde planeras att 

byggas. Men att föreslå denna storlek på 

byggnad i en stadskärna med småskalig 

bebyggelse och tydliga kvarter anser jag 

är direkt fel. Byggnaden löper stor risk 

att uppfattas som en barriär mot övrig 

planerad bebyggelse, främst i 

planområdets södra del där ett helt nytt 

bostadsområde föreslås (se karta på 

nästa sida).  

Illustration av centrumbyggnaden (till vänster) 

från Mölndals Bro. 
 

Planförslaget innebär även att den nya 

byggnaden kommer att sticka ut mot 

dagens befintliga väntsal i Knutpunkt 

Mölndals Bro (se illustrationsbild nedan) 

uppförd tidigt 2000-tal, ritad av 

Wingårdh Arkitekter. Denna 

sammankoppling skulle synas tydligt 

från omkringliggande vägar. Även denna 

illustrationsbild visar tydligt hur stor 

byggnaden är om man jämför med 

dagens bebyggelse (huset nere i bildens 

högra kant). 

5.3.2 Kulturella verksamheter 

 

Planförslaget föreslår att kulturella 

verksamheter kommer att placeras i den 

stora centrumbyggnaden (byggnad A på 

kartan på nästa sida). Totalt föreslås 

cirka 4 500m2 ges till anspråk till dessa 

ändamål. Det anmärkningsvärda i 

planbeskrivningen är att den ända 

kulturella verksamhets som nämns är ett 

bibliotek och kulturlokaler (vilken typ av 

lokaler nämns inte). Detta anser inte jag 

är tillräckligt då kulturella ändamål är en 

av de viktigaste aspekterna Mölndals 

stad tidigare nämnde att de ville 

förbättra. Dessutom finns i dagsläget 

redan ett bibliotek inom fem minuters 

gångväg från Brogatan, huvudstråket i 

staden. När Mölndals stad planerar en 

rejäl upprustning av centrumområdet 

måste mer plats ges åt kulturella 

ändamål. Görs detta ökar Mölndals 

centrums chanser att locka till sig en 

bredare kundkrets i alla åldrar, och inte 

bara ”shoppingsugna” människor. 

Ytterligare kulturella verksamheter som 

det skulle kunna ges utrymme för i det 

nya Mölndals centrum är exempelvis en 

biograf, en teater eller en 

musik/dansskola. Ett blandat utbud leder 

till en blandad publik. Detta kommer 

Mölndals stad, stadens invånare samt 

besökare utifrån att uppskatta. 

 

5.3.3 Kontorsverksamheter 

 

Runt om i Mölndals stad har flera 

etablerade företag stora kontor och 

lokaler i dagsläget. Exempel på detta är 

Ericsson, Astra Zeneca, Musikservice 

AB och kryddföretaget Santa Maria. 

Majoriteten av dessa företag har sina 

verksamheter i Åbro industriområde fem 

minuter med buss från Mölndals 

centrum. Vad som fattas i dagens 

Mölndal är småföretag och 
Källa: Mölndals stads planhandlingar.   
 



 48 

kontorsverksamheter som är etablerade i 

Mölndals centrum. Detta är någonting 

som står tydligt i planbeskrivningen, att 

det nya förslaget kommer att främja 

kontorsverksamheter i centrumområdet 

än mer än vad det gör idag.  

Uppdelningen av kontorsverksamheter 

planeras att fördelas i två byggnader. 

Centrumbyggnaden (byggnad A) 

föreslås innehålla 1000m2 och 

centrumannexet (byggnad E) upp 

till10 000m2, inklusive lokaler för 

handel. Mycket mer än placering av 

kontorsverksamhet står det inte i 

planbeskrivningen. Det är någonting jag 

anser är intressant. Vilken typ av företag 

vill de locka till de nya lokalerna; 

Arkitektfirmor? Ateljéer för konstnärer? 

Telemarketingföretag? Möjligen är detta 

någonting som Mölndals stad planerar 

att besluta i ett senare skede exempelvis 

OM planförslaget vinner laga kraft.  

 

5.3.4 Bostäder 

 

En av de största förändringarna i 

planförslaget om en jämförelse görs av 

hur centrumområdet ser ut idag är 

bostadsbebyggelsen. Ett helt nytt 

bostadsområde planeras att byggas i 

planområdets södra del. Detta nya 

område föreslås bestå av tre olika 

bostadskvarter plus ett bostadstorn på 30 

våningar. Bostadskvarteren kommer att 

byggas runt Scandic Hotell (grå byggnad 

på kartan), den enda byggnad som inte 

kommer att rivas inom planområdet. De 

tre bostadskvarteren föreslås ha olika 

karaktärer för att skapa en blandad 

upplåtelse- och bostadsform.  

 

Området i den nordvästra delen (rosa 

ruta på kartan) planeras att vara fyra 

stycken punkthus med våningsantalet 

mellan nio och tretton. 

 

Området söder om punkthusen planeras 

att vara lamellhus (röd ruta på kartan) 

mellan tre och åtta våningar. 

 

Det tredje bostadskvarteret föreslås bestå 

av både lamellhus i tre till åtta våningar 

samt av stadsradhus i två våningar (blå 

ruta på kartan).  

 

Utöver dessa tre tydliga kvarter planeras 

ett cirka 30 våningar högt torn (svart ruta 

på kartan) bilda ett nytt landmärke för 

staden. Detta torn föreslås innehålla 

handel/kontor i sockeln, de tre nedersta 

våningarna, följt av maximalt 27 

våningar bostäder ovanpå. På sockeln 

ges även förslag för att skapa 

gemensamma utrymmen för de boende i 

huset. 

Källa: Mölndals stads planbeskrivning. 
 

Jag anser att stadsbyggandskontorets 

förslag har både kvaliteter och brister. 

Det som jag anser är bra med förslaget är 

att Mölndals stad planerar en blandad 

bebyggelse; punkthus, lamellhus och 

stadsradhus. Dessutom föreslås bostäder 

integreras ovanpå centrumbyggnaden 

(byggnad A på kartan). Detta leder i så 
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fall till att Brogatan, huvudstråket precis 

norr om centrumbyggnaden, skulle få en 

mer funktionsblandad fördelning. Detta 

bör gynna en mer levande och trygg gata 

då det bör röra sig människor dygnet 

runt längs gatan med tanke på 

blandningen av handel, kultur, kontor 

och bostäder. 

 

Det jag anser är mindre bra med 

förslaget är att bebyggelsen i allmänhet 

är alltför storskaligt. Centrumbyggnaden 

(byggnad A på kartan) har jag redan 

nämnt kommer antagligen att uppfattas 

som en barriär som skapar en fram- och 

en baksida. Eller är det möjligen tänkt att 

vara en avsiktlig separering av 

bostadsområdet kontra handelsstråket?  

Bostadstornet (byggnad B på kartan) är 

planerat att bli ett nytt landmärke för 

Mölndals stad. Detta hus föreslås ha hela 

30 våningar, fördelat med 3 våningar 

handel/kontor i botten följt av 27 

våningar bostäder ovanpå. Blir inte detta 

snarare ett störande moment i 

stadsbilden med sin stora skalskillnad 

från den övriga bebyggelsen? 

5.3.5 Trafik och parkering 

 

Mölndals stad har en vision om att bli en 

stad som förespråkar hållbart resande; 

 

”Mölndals centrum - ett modernt 

centrum där man kan arbeta och bo utan 

egen bil.” (Mölndals stad 2008) 

 

Detta utvecklas i planförslaget genom att 

planera in gång- och cykelbanor, 

parkering för cyklar, bilpooler och ett 

utvecklat kollektivtrafik utnyttjande. 

Men det går ändå inte att bortse från att 

parkeringar behövs. Detta löses i 

planförslaget genom att skapa ett 

parkeringshus (byggnad F på karta 

föregående sida) samt genom ett 

parkeringshus som redan vunnit laga 

kraft precis nordväst om planområdet. 

Förslag ges även att skapa 2100 

parkeringsplatser i centrumbyggnadens 

(byggnad A) källare och i fem terrasser. 

Utöver dessa parkeringsytor ges förslag 

att skapa parkeringar i källarvåningarna 

på bostadshusen, bostadstornet och 

under hotellet. 

 
En illustrationsmodell över hur 

det nya Mölndals centrum 

kommer att se ut om 

stadsbyggnadskontorets förslag 

vinner laga kraft. Notera 

bostadstornet och de höga 

punkthusen.  

Källa: Mölndals stads 

planbeskrivning. 
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5.4 En trygg stad? 
 

Uppfyller stadsbyggnadskontorets 

planförslag de aspekter som får stadens 

centrala delar att uppfattas som trygga? 

Jag anser att de förslag som ges är väl 

genomtänkta i största allmänhet då 

Mölndals stad har haft trygghet som ett 

av de viktigaste målen de velat uppnå 

med planförslaget. Genom att föreslå ett 

funktionsblandat centrum är mycket 

vunnet. Människor är i rörelse under 

större intervaller på dygnet, vilket 

kommer att innebära att fotgängaren i 

staden aldrig kommer att vara ensam då 

människor skapar en trygghet för 

varandra. Genom att integrera bostäder 

på Brogatan som är stadens huvudstråk 

skapas passiv övervakning av de boende. 

En god belysningsplan bidrar till att 

fotgängaren har god överblick runt 

omkring sig, vilket även det inger en 

trygghet i sig. (Helena Westholm, 

Torbjörn Eliasson 2005:5). 

Det som bör utvecklas vidare anser jag 

är att bryta upp centrumbyggnaden. 

Enligt mig skapar den 300meter långa 

byggnaden en barriär för fotgängaren. 

Genom att bryta upp byggnaden skapas 

flera alternativ att röra sig genom, båda 

som flyktvägar om den gående känner 

sig otrygg eller som genvägar. 

(Listerborn, 2000:39) 

Slutligen; den trygga staden är den 

levande staden. 

 

5.5 En funktionsblandad stad? 
 

Att ge förslag på en funktionsblandad 

stad anser jag att Mölndals stads 

planförslag uppfyller mycket väl. Det 

har lagts stor tyngd på att skapa en 

blandad stad av handel, bostäder, 

arbetsplatser och nöjen. Den aspekt som 

inte uppfylls anser jag är andelen  

 

 

 

kulturella verksamheter. Genom att en 

stad har en blandning av funktioner 

bidrar det även till att människor är i 

rörelse under en större period av dygnet. 

Samtidigt upplevs staden som intressant 

för en allt bredare publik då det finns fler 

valmöjligheter som tilltalar alla oavsett 

kön, ålder eller etnicitet (Gehl2003:100).  

 

5.6 En konkurrensstark stad? 
 

Mölndals stad har insett att någonting 

måste göras för att stadskärnan inte ska 

dö ut. Genom att kunna erbjuda nya 

fräscha lokaler i ett så bra geografiskt 

läge är mycket vunnet på förhand. Då 

Knutpunkt Mölndals Bro ligger i direkt 

anslutning är det otroligt smidigt att ta 

sig till Mölndals centrum med 

kollektivtrafik. Detta bör innebära att det 

finns mycket goda möjligheter att locka 

till sig småföretag som tillexempel 

reklamfirmor, telemarketingföretag eller 

liknande till stadens centrala delar.  

 

Genom att erbjuda unika bostäder finns 

även möjlighet att locka till sig nya 

människor till staden. Mölndals stad ger 

förslag på ett antal takbostäder och 

stadsradhus i ett centrumnära läge. Detta 

anser jag är bra, men det har inte 

utvecklats fullt ut. Det borde kunna 

erbjudas i större utsträckning. Den 

föreslagna variationen av bostäder är bra 

då det motarbetar segregationen som 

annars är ett relativt vanligt problem vid 

nybyggnationer i Sverige idag. 

I framtiden kan förhoppningsvis 

Mölndals stad locka till sig nya 

medborgare genom att erbjuda bostäder i 

en stadskärna anpassat för fotgängaren 

med ett mycket bra läge intill regionens 

näst största kollektivknutpunkt 

(Mölndals stad, 2008).
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5.7 Reflektioner av planförslaget 

 

Ger stadsbyggnadskontorets planförslag 

svar på min frågeställning och uppfylls 

de huvudaspekter jag nämnt flertalet 

gånger; en trygg-, en funktionsblandad 

och en konkurrensstark stadskärna? Jag 

anser att planförslaget som 

stadsbyggnadskontoret har arbetat fram 

tacklar dagens problem och ger relativt 

bra visioner/förslag för hur dessa 

aspekter ska förbättras. Men förslaget är 

långt ifrån perfekt. Det som bör 

utvecklas vidare är främst utformning av 

offentliga platser som Mölndals torg och 

viktiga stadsrum som Brogatan. 

Jag får en känsla av att planförslaget är 

mycket en syn för ögat. Flertalet 

byggnader är av kraftfull arkitektonisk 

utformning (läs bostadstornet och 

centrumbyggnaden) men det känns som 

att stadsrummen har glömts bort. 

Stadsrummen anser jag som fysisk 

planerare är ett av stadens absolut 

viktigaste element, de måste läggas ned 

energi och planering för att skapa en 

attraktiv stadsmiljö som människorna 

vill vistas i. Detta anser jag är 

planförslagets största svaghet och det 

kommer jag lägga störst tyngd på i nästa 

kapitel där jag redovisar förslag på 

åtgärder och rekommendationer. 

Men hur är det nu med 

stadsbyggnadskontorets planförslag? 

Besvarar det min frågeställning? Om 

inte, vad behöver i så fall utvecklas 

vidare?  

 

 Hur ska trivsamma, trygga och 

välutformade stadsrum bildas 

samt anpassas för alla -oavsett 

ålder, kön och etnicitet? 

 

Denna frågeställning är den som jag 

anser har behandlats sämst i 

utformningen av det nya Mölndals  

 

 

centrum. Störst tyngd har lagts på att 

skapa en kraftfull arkitektonisk 

utformning på byggnaderna. De har 

”glömt” bort aspekter som skapar en 

trivsam och välutformad stadsmiljö. 

Stadsbyggnadskontorets planförslag 

uppfyller följande: Förslaget innebär att 

främst Brogatan, stadens huvudstråk, 

upplevs tryggare. Detta är främst tack 

vare att förslaget lägger stor tyngd på att 

skapa en funktionsblandning av handel, 

kontor, kultur (även om denna del kan 

utvecklas vidare) och bostäder. Förslaget 

ger goda möjligheter för att människor 

kommer att vistas i staden under ett 

bredare tidsintervall, med störst ökning 

på kvällar och helger.  

Stadsbyggnadskontorets planförslag 

uppfyller inte följande: Trivsamma och 

välutformade stadsrum är någonting som 

förslaget inte lägger speciellt mycket 

tyngd på. Utformning av offentliga 

platser som stråken och torget bör 

utvecklas vidare. Dessutom nämns 

knappt någonting om en bredare grönska 

i staden (frånsett gröna bostadsgårdar) 

trots att detta är någonting som står i 

planbeskrivningen är en av dagens 

centrums största svagheter. 

 

 Hur ska en funktionsblandad 

stadskärna skapas på bästa sätt? 

 

Denna fråga tycker jag behandlas bra i 

planförslaget då det är en av 

huvudaspekterna enligt Mölndals stad.   

 

”… en speciell sorts dynamik som 

uppstår ur en rikedom på varierat 

innehåll. En kombination av bostäder, 

arbetsplatser, service, handel och 

kultur är nödvändig, både i tillräcklig 

mängd och i tillräcklig närhet av 

varandra.” (Mölndals stad 2008) 
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Citatet tagit från planbeskrivningen visar 

tydligt vilken viktig aspekt en 

funktionsblandning anses vara i 

stadsbilden. 

Stadsbyggnadskontorets planförslag 

uppfyller följande: Som jag nämnt 

tidigare föreslås främst 

centrumbyggnaden på Brogatan få en 

bredare blandning av funktioner. 

Dessutom står det i planförslaget att 

plats ges åt handel och kontor i 

bostadsområdets bottenvåningar i 

planområdets södra del.  

Stadsbyggnadskontorets planförslag 

uppfyller inte följande: Det som går att 

påpeka är möjligen att flera takbostäder 

skulle kunna byggas på 

centrumbyggnaden för att få en än mer 

tydlig bostadsintegration längs stråket. 

 

  Hur ska Mölndals stad skapa en 

miljö för verksamheters vilja att 

etablera sig i området och 

utmana den så konkurrensstarka 

situationen som finns i regionen? 

  

Frågeställningen får tydliga svar i 

planförslaget. Den stora mängden 

handels- och kontorsytor är ett tecken på 

detta. Att integrera handel, kontor och 

bostäder har många fördelar. 

Stadsbyggnadskontorets planförslag 

uppfyller följande: Genom att integrera 

kontorslokaler i centrumbyggnaden 

förstärks viljan för företag att etablera 

tack vare det goda läget ur både 

tillgänglighets- och 

marknadsföringssynpunkt. Nya och 

fräscha lokaler bör vara ett stort lockbete 

för handel- och kulturella verksamheter. 

Den goda geografiska placeringen som 

Mölndal centrum har bör öka 

verksamheters vilja att etablera sig i 

området. 

 

Stadsbyggnadskontorets planförslag 

uppfyller inte följande: Jag anser att det 

är betydligt för lite kulturella 

verksamheter som får utrymme i 

planförslaget, vilket är konstigt när ett 

helt nytt centrum planeras. 

 

 Hur kan planförslaget bidra till 

att sätta Mölndal på kartan som 

stad och inte bara som en stad 

nära en storstad? 

 

Genom att studera planförslaget är det 

lätt att tolka hur viktiga byggnadernas 

utformning är enligt Mölndals stad. Men 

är detta synonymt med att sätta Mölndals 

stad på kartan? Är det verkligen 

landmärken som bostadstornets 30 

våningar som är det rätta alternativet, 

eller en enorm handelsbyggnad? Det är 

en fråga med olika uppfattningar. Att 

sätta Mölndals stad på kartan behöver 

inte innebära att nya extrema byggnader 

uppförs. Ett alternativ kan vara att staden 

tar vara på dess innehåll eller skapar 

någonting med hög attraktionskraft. Det 

kan exempelvis vara genom stadens 

mångfaldiga befolkning. 

Illustrationsbild på bostadstornet som planeras 

att bli stadens nya landmärke. 

Källa: Mölndals stads planbeskrivning 
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Stadsbyggnadskontorets planförslag 

uppfyller följande: Förslaget kommer att 

innebära att ett nytt landmärke skapas 

som kommer att synas från väldigt långt 

håll (se bild föregående sida). Det är lätt 

att förstå att den arkitektoniska 

utformningen är av stor vikt i förslaget 

att sätta staden på kartan. Men är det vad 

invånarna vill ha?  

Stadsbyggnadskontorets planförslag 

uppfyller inte följande: Som jag ser det 

behöver inte ett landmärke skapas för att 

sätta Mölndals stad på kartan och ge 

staden en starkare identitet. Jag anser att 

detta kan göras på bättre sätt. Exempel 

på det är att till exempel bygga en 

saluhall på Mölndals torg eller att ta 

tillvara på den mångfald som finns i 

staden. Möjligheter finns att staden får 

en väldigt mångkulturell prägel med 

bland annat restauranger och lokala 

butiker som kommer att locka både 

stadens invånare och människor utifrån. 

Det kan bli en attraktion i sig, att 

uppleva denna mångkulturella 

stadskärna. 

 

5.8 Vad bör utvecklas från 

planförslaget? 
 

Det som jag anser kan förbättras är det 

tyngden kommer att ligga på när jag 

redovisar rekommendationer och 

åtgärdsförslag i nästa kapitel. 

Huvudsakligen kommer jag att arbeta 

vidare med följande aspekter: 

 

 Att skapa välutformade stadsrum 

(gator och torg) som inbjuder till 

möten och aktiviteter. 

 

 Att ge förslag på en annan skala 

på bebyggelsen än vad 

stadsbyggnadskontorets förslag 

redovisar. 

 

 Att ge förslag till en grönare 

stadskärna. 

 

 Att ge staden en annan identitet 

än det planerade bostadstornet 

som anses bli ett nytt landmärke. 

 

 Att bryta upp centrumbyggnaden 

i flera delar och anpassa 

strukturen mer till den 

omgivande kvartersstrukturen. 

 

 Att ge förslag på ett mer 

attraktivt Mölndals torg ur flera 

aspekter som kommer att ge en 

naturlig mötesplats. 
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Rekommendationer 

och åtgärder 

Kapitel 6 
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6.1 Sammanfattning 
 

Efter att ha studerat 

stadsbyggnadskontorets planförslag inser 

jag att det finns goda kvaliteter och stora 

brister för att skapa en attraktiv 

stadskärna för Mölndalsborna och 

besökare. Detta kapitel kommer att ge 

förslag på åtgärder för att skapa en 

stadskärna som uppfyller flera aspekter 

än det som dagens planförslag omfattar. 

Fokus kommer att ligga på de aspekter 

jag anser att Mölndals stads planförslag 

inte uppfyller fyllt ut. Främst gäller det 

att utveckla grönskan i stadsrummen, 

skalan på bebyggelsen, trivsamma 

stadsrum (stråk och torg) samt att 

utveckla stadens identitet ur ett annat 

perspektiv en vad Mölndals stad menar 

med det 30 våningar höga huset. 

Slutligen vill jag återigen poängtera att 

jag inte anser att stadsbyggnadskontorets 

planförslag är dåligt. Personligen är jag 

mycket glad över att Mölndals stad har 

insett vilken situation staden befinner sig 

i och att de har börjat planera för en 

förändring i centrumområdet. Mitt syfte 

är att jag vill utveckla de delar som jag 

anser kan förbättras. 

 

På nästa sida finns en kort 

sammanfattning om det karaktäristiska 

för centrumområdet idag, planförslaget 

från stadsbyggnadskontoret samt ett 

förslag på åtgärder och 

rekommendationer som jag framställt. 

Mina rekommendationer grundas på 

studier av Mölndals stads förslag, att 

besvara min frågeställning samt att 

bygga in de viktiga aspekter arbetet 

bygger på; trygghet, funktionsblandning 

och konkurrenskraft. 

 

Resterande del av detta kapitel kommer 

att redovisa hur jag föreslår en  

 

 

utveckling och förändring i stadskärnan 

för att skapa ett mer trivsamt centrum ur 

flertalet aspekter. Denna del kommer att 

bestå av både text och kartor, allt för att 

ge Er läsare en tydlig bild över hur en 

förändring kan genomföras på ett bra 

sätt.  

 

Samtliga kartbilder i detta kapitel är 

grundkartan från Mölndals Stad om inte 

annat anges. 
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Mölndals centrum idag: 

Karaktäristiskt för dagens centrum är 

stora parkeringsytor, dålig blandning av 

verksamheter längs huvudstråket, dåligt 

utformade stadsrum som gator och torg, 

brist på grönska samt dålig integration 

av bostäder i stadens centralaste delar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mölndals centrum enligt 

stadsbyggnadskontorets planförslag: 
Karaktäristiskt för stadsbyggnads-

kontorets planförslag är den nya 

centrumbyggnaden (A), ett bostadstorn 

(B) samt ett helt nytt bostadsområde (D) 

i planområdets södra del. Jag anser att 

det finns en tydlig brist på välutformade 

offentliga platser, grönska samt 

bebyggelsens skala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mölndals centrum med åtgärder och 

rekommendationer av mina analyser: 

Karaktäristiskt för planförslaget är att 

centrums kvartersstruktur utvecklas 

vidare med att två nya stråk bildas och 

att skalan anpassas till omgivningen. 

Stadens offentliga rum, främst 

huvudgatorna och Mölndals torg, får en 

mer trivsam utformning med grönska 

och olika aktiviteter för att skapa ett 

stadsrum som alla kan använda. Mer yta 

planeras för kulturella ändamål. 
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A 

B 

C 

D 

E 

F 
G 

H 

I 

J 

A, B: Centrumbyggnader med handel, kommersiella verksamheter och kontor i två 

våningar. Bostäder byggs på taket för att generera variation i byggnadshöjden. 

C: Centrumbyggnad med handel och kommersiella verksamheter i två våningar. 

Denna del föreslås även innehålla bibliotek, biograf och integrerade takbostäder. 

D: Mölndals Torg får en helt ny utformning med bland annat en saluhall. 

E: Bostadskvarter med punkthus i sju-tio våningar och stadsradhus.  

F: Handelsbyggnad som är sammankopplad med byggnad B under bron i ett 

inomhuslandskap. Denna byggnad innehåller även kontor och takbostäder. 

G: Byggnad med kommersiella verksamheter i ett plan följt av tre våningar kontor. 

H: Parkeringshus i fyra våningar med en grön exteriör i form av växter. I 

parkeringshusets bottenvåning föreslås verksamheter som bilverkstad och biltvätt. 

I, J: Bostadskvarter med blandad bebyggelse; stadsradhus, punkthus och lamellhus. 

Parkering: Parkeringsgarage föreslås byggas under de nya byggnaderna. Möjlighet 

till parkering kommer även att finnas precis väst om planområdet (K) där detaljplan 

för ett parkeringshus vunnit laga kraft 28 maj 2009 (Mölndals stad). 

K 
Brogatan 



 58 

6.2 Åtgärder och 

rekommendationer 
 

För att skapa en så trivsam och attraktiv 

stadskärna som möjligt måste flertalet 

aspekters behov uppfyllas. Genom att 

arbeta vidare med 

stadsbyggnadskontorets planförslag, 

med de punkter jag anser kan utvecklas 

till det bättre, kan det bli riktigt bra. Som 

jag nämnt tidigare upplever jag att 

planförslaget från Mölndals stad främst 

tar upp gestaltning av byggnader och 

inte stadsrummen i sig. Det är främst 

detta jag kommer att arbeta vidare med; 

att utveckla ett spännande liv mellan 

husen. Att få in mer grönska och en mer 

mänsklig skala på bebyggelsen anser jag 

också är viktigt. 

 

6.2.1 Skala på bebyggelsen 

 

En av huvudaspekterna som jag anser att 

det kan arbetas vidare med från 

Mölndals stads planförslag är skalan på 

bebyggelsen. Detta gäller både höjden 

och längden på de planerade 

byggnaderna. Dagens Mölndals centrum 

har en tydlig kvartersstruktur som jag 

anser det bör byggas vidare på. 

Bostadstornet med cirka 30 våningar 

anser jag inte alls passar in i en 

stadskärna med en våningshöjd på 

byggnader mellan tre till fem våningar, 

bortsett från ett bostadshus med tolv 

våningar precis väster om planområdet. 

All ny bebyggelse föreslås vara mindre 

än 12 våningar för att inte förstöra 

stadens i övrigt småskaliga stadssiluett.      

Dessutom tycker jag det vore spännande 

om flera takbostäder och stadsradhus får 

utrymme i en förnyelse av Mölndals 

centrum. 

 

 

 

 

6.2.1.1 Centrumbyggnaden 

 

Stadsbyggnadskontorets planförslag 

föreslår som jag tidigare nämnt en enorm  

byggnad längs hela Brogatan, en sträcka 

på närmare 300meter. Denna enorma 

byggnad anser jag motsäger en mänsklig 

skala på bebyggelsen då den bryter upp 

Mölndals centrums i övrigt väldigt 

tydliga kvartersstruktur. Min 

rekommendation är att bryta upp denna 

byggnad i tre byggnader (se röd ruta i 

karta nedan). Anledningen till att jag 

föreslår detta är att de befintliga axlarna 

då byggs vidare. Staden kan få 

ytterligare två tydliga stråk (se gula 

streck kartan nedan) och en 

sammanhängande kvartersstruktur. 

Genom att bryta upp huset i flera delar 

ökar även möjligheterna för att flera 

butiker kan marknadsföra sig ut mot 

gatorna samtidigt som det bidrar till flera 

ingångar direkt från stråken. För att de 

nya stråken inte ska upplevas som 

ödsliga och otrygga anser jag att det är 

viktigt att placera butiker eller 

verksamheter som har öppet dygnet runt 

eller under en längre period på dygnet i 

vägkorsningarna.  

Centrumbyggnaden rekommenderas att 

brytas upp i tre byggnader för att bygga 

vidare på stadens axlar genom att nya stråk 

bildas och genom att bygga vidare på den 

befintliga kvartersstrukturen. 
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Exempel på detta kan vara en biograf, en 

snabbmatsrestaurang eller en jourbutik 

som placeras vid husgavlarna. Ett 

alternativ är att dessa tre byggnader 

binds ihop i luften genom passager 

mellan våning två eller tre för att 

samtidigt få ett sammanhängande 

handelsstråk mellan byggnaderna. Om 

detta alternativ anses mer passande är 

det mycket vikigt att det är god 

belysning i passagernas botten som 

samtidigt är tak ovanför stråken för att 

stråken inte ska upplevas som otrygga. 

De stråk som föreslås bildas kommer 

även att bidra till att flera människor rör 

sig ute på gatorna då det kommer att 

finnas ett brett utbud av butiker, service, 

kontor, bostäder och handel i dessa 

byggnader. En funktionsblandning som 

tilltalar en bredare publik och kundkrets. 

Staden ska vara en plats som alla anser 

är trygg och attraktiv oavsett kön, ålder 

eller etnicitet (Gehl, 2003). 

 

6.2.1.2 Kvartersstruktur 

 

En egenskap i dagens Mölndals centrum 

är att det finns en tydlig kvartersstruktur. 

Detta är någonting det absolut går att 

bygga vidare på. Genom att bygga 

vidare på den befintliga strukturen 

kommer stadskärnan upplevas som en 

helhet och inte som ett uppdelat 

centrum. Detta misstänker jag att det lätt 

kommer att upplevas som om Mölndal 

stads planförslag vinner laga kraft ur 

flera perspektiv. Inte nog med att det 

planerade nybygget kommer vara av en 

helt annan arkitektonisk utformning, det 

kommer även bli en tydlig fram- och en 

baksida i och med den stora 

centrumbyggnaden. Det finns en stor 

risk att det kommer att upplevas som 

”det nya” och ”det gamla” Mölndal, 

vilket jag inte anser är den idealiska 

lösningen. Självklart kan, och bör, de 

nya byggnaderna ha en annan 

utformning än vad dagens bebyggelse 

från 1960- och 70tal har. Men att bryta 

upp kvartersstrukturen anser jag som 

sagt inte är den ultimata lösningen i en 

förnyelse av Mölndals centrum. 

 

6.2.1.3 Bostadstornet 

 

Det planerade bostadstornet med cirka 

30 våningar i planområdets sydöstra del 

är anmärkningsvärt. Byggnaden kommer 

att bli Mölndals stads i särklass högsta 

byggnad, närmare 100meter, om den 

byggs (Mölndal stad 2008). Formen av 

tornet påminner en del om Turning 

Turso i Malmö med en skruvad 

huskropp (se bild sidan 49) . Det mest 

anmärkningsvärda anser jag är husets 

höjd och våningsantal. Jämför man med 

stadskärnans övriga bebyggelse idag är 

våningsantalet främst mellan två till fem 

våningar, med undantag för ett 

bostadshus precis väster om planområdet 

med tolv våningar som uppfördes 2008-

2009. Om den 100meter höga 

byggnaden byggs är en viktig fråga om 

det kommer bli en tillgång eller ett 

störande objekt i stadens stadsbild. Jag 

anser snarare det senare. Platsen där 

byggnaden är planerad att byggas på är 

idag dessutom en plats som är relativt 

trafikerad. Detta förstärker min 

uppfattning om att byggnaden inte är den 

bästa lösningen. Förslagsvis skulle 

istället bristen på parkeringsplatser 

kunna lösas här genom att bygga 

ytterligare ett parkeringshus på platsen 

istället för att integrera ett fem våningar 

högt parkeringsdäck på 

centrumbyggnaden. Min uppfattning är 

att bostadstornet planeras mer för att 

skapa ett nytt landmärke för staden än 

för att skapa attraktiva bostäder. Att 

skapa flera bostäder skulle istället kunna 

göras genom att bygga på någon våning 
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på de andra planerade bostadshusen i 

området. Eller att integrera ännu fler 

takbostäder på centrumbyggnaden, om 

exploateringstalet är en av planförslagets 

viktigaste aspekter det vill säga. 

 

6.2.1.4 Fler stadsradhus och takbostäder 

 

För att Mölndals stad ska kunna erbjuda 

attraktiva bostäder till stadens boende 

eller nyinflyttade bör bostadsfördelning 

förändras en aning. Jag anser att 

planförslaget från Mölndals stad 

innehåller för dåligt utbud av attraktiva 

och unika bostäder. Ett alternativ för 

Mölndals stad att locka till sig 

människor utifrån kan vara att erbjuda 

någonting relativt unikt. Detta skulle 

exempelvis kunna vara genom att: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … bygga flera stadsradhus i ett 

centrumnära läge 

 … öka antalet takbostäder 

ovanpå centrumbyggnaden  

 … bygga flera mindre 

lägenheter för unga eller 

ensamstående i ett centrumnära 

läge. 

 

  

 

 

 

Inspirationsbilder på 

hur takbostäder kan 

utformas på lyckade 

sätt; Alingsås. 

Källa: 

www.gp.se/bostad 

Inspirationsbilder på 

hur attraktiva 

stadsradhus kan se ut. 

Källa: 

www.molndal.se 

Inspirationsbild på hur 

takbostäderna kan se ut; 

Alingsås. Källa: 

www.gp.se/bostad 
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I dagsläget är det bostadsbrist för unga 

människor mellan 20-24 år i Mölndals 

stad (Boverket 2010) vilket kan lösas 

genom att bygga flertalet ettor och tvåor. 

Mölndals stad skulle även kunna 

förstärka banden med Göteborg genom 

att erbjuda studentlägenheter då det är 

brist på det i grannstaden. 

Att erbjuda de boende en varierad 

bostadsform i stadens mest centrala delar 

tror jag kan fungera som ett lockbete i 

sig. Genom en blandad bostadsform 

(lägenhet, radhus, villa) och 

upplåtelseform (hyres- och bostadsrätter) 

kommer fler personer att anse att 

bostadsområdet är attraktivt och 

intressant.  

 

6.2.2 Utformning av stadsrum 

 

En annan aspekt som jag anser att 

Mölndals stads planförslag inte uppfyller 

på bästa sätt är utformning av stadens 

offentliga rum; gator och torg. Fokus i 

planförslaget från stadsbyggnadskontoret 

verkar vara att skapa exceptionella 

byggnader enligt mig. Att forma 

attraktiva stadsrum har det inte lagts ned 

lika mycket tyngd eller resurser på. 

Detta är någonting mina 

rekommendationer utvecklar vidare. 

 

6.2.2.1 Livet mellan husen 

 

Med uttrycket ”livet mellan husen” 

menas att gaturum och torg ska erbjuda 

många aktiviteter och inbjuda till 

umgänge. Uttrycket benämner Jan Gehl 

vid flera tillfällen i sin bok Livet mellem 

husene (2003) som ett av stadens absolut 

viktigaste element. Att kunna erbjuda en 

variation av aktiviteter i stadens 

offentliga rum är mycket viktigt för att 

människor ska vilja vistas där över 

huvudtaget. En blandning av aktiviteter 

är dessutom oerhört viktigt för att alla 

grupper av människor; oavsett kön, ålder 

eller etnicitet, ska vilja vistas på dessa 

platser. I dag är Mölndals centrums gator 

och Mölndals torg knappast speciellt 

inbjudande eller aktiva. Detta förstärks 

genom att många lokaler står tomma och 

för att utformningen av stadsrummen 

inte är tillräckligt välutvecklade. I 

stadsbyggnadskontorets planförslag 

anser inte jag att en tillräcklig 

upprustning föreslås. Därför kommer 

mina rekommendationer visa hur det går 

att utforma mer attraktiva och spännande 

stadsrum med relativt enkla medel. 

Inspirationsbild av hur ett levande stråk kan 

skapas. Källa: www.lulea.se 

 

6.2.2.2 Mölndals torg 

 

En av stadens viktigaste offentliga 

platser är Mölndal stads enda aktiva 

torg; Mölndals torg. Placeringen av 

torget är mycket god då det är en central 

punkt i centrum som förr eller senare 

passeras av fotgängarna. I dag är torget 

knappast en plats som inbjuder till möten 

eller aktiviteter. Det finns för få 

uteserveringar, marknadstillfällen och 

val av aktiviteter. I Mölndals stads 

planförslag anser inte jag att 

utvecklingen är tillräcklig för att aktivera 

torget ytterligare. I planbeskrivningen är 

i princip det enda som nämns om torget 

att en av centrumbyggnadens entréer ska 

leda ut till torget och tydliggöra rummen  

 

http://www.lulea.se/
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inne-ute genom att bygga en 

trappliknande yta att sitta på.  

Mina rekommendationer är att skapa ett 

torg som människor vill vistas i, det ska 

vara stadens naturliga mötesplats. För att 

markera för fotgängarna att de vistas på 

torget bör en annan markbeläggning än 

det som stråket har förespråkas. Ett mer 

välutformat och attraktivt Mölndals torg 

skulle kunna lösas genom att: 

 

 Öka grönskan 

 Skapa flera möjligheter till 

uteserveringar. 

 Bygga en saluhall som kan bli 

ett landmärke i staden 

 Anlägga ett antal boulebanor 

som kan användas som isbana 

under vintertid. 

 Anordna ett vattenspel som 

inbjuder till aktiviteter och 

spännande vyer.  

 

 

Inspirationsbild på saluhall; 

Saluhall Briggen i Göteborg. 

Källa: woman-hood.com  

 

Inspirationsbild av 

boulebana; Sainte-Maxime. 

Källa: 

tiogaadventures.com 

Inspirationsbild på 

uteserveringar; Paris. 

 

Exempel på hur vacker 

belysning kan ske. 

Källa: Örebro 

kommun 

Inspirationsbild på vattenspel; 

Montpellier. 
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6.2.2.3 Brogatan 

 

Brogatan, Mölndals centrums viktigaste 

stråk, behöver rustas upp. Det är även 

någonting som Mölndals stads 

planförslag förmedlar. Men problemet är 

att det inte förklarar tillräckligt hur de 

ska utveckla Brogatan. Det framgår 

tydligt att stråket kommer att förstärkas 

tack vare placeringen av 

centrumbyggnaden, men enligt mig 

kommer Brogatan i princip vara en 

transportled för fotgängare i och med 

deras planförslag. Jag förespråkar att det 

är viktigt att aktivera gatan och även 

göra den till en viktig plats i staden. Ett 

enkelt sätt att ge staden mer liv är att 

placera ut element som bänkar och träd 

längs stråket då det bidrar till att ge 

Brogatan en tydligare mänsklig skala 

(Cullen, 2006:23). Andra alternativ 

skulle exempelvis kunna vara att:  

 

 

 möjliggöra uteserveringar längs 

stråket  

 planera in mera sittplatser  

 planera in mer grönska längs hela 

gatan; träd, buskar och 

planteringar. Idag är det otroligt 

mycket hårdgjorda ytor längs 

Brogatan. 

 möjliggöra spontana aktiviteter 

och utställningar 

 planera in god belysning i 

byggnaderna längs stråket 

 

 

 

 

 

Inspirationsbild på hur en 

uteservering kan utformas. 

Källa: lulea.se 

Exempel på hur en 

uteservering kan se 

ut med passager. 

Källa: Gehl 

Architechts 

Mölndal stads 

förslag på fasad med 

ljusa fönsterpartier. 

Källa: molndal.se 

Inspirationsbild av hur 

bänkar kan placeras ut 

i stråken och skapa 

spontana möten. 

Källa: örebro.se 
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6.2.2.4 Bergmansgatan 

 

En gata som inte ingår i Mölndal stads 

planförslag är Bergmansgatan, den finns 

inte ens med i planområdet. Om det är 

för att Mölndals stad anser att gatan 

fungerar bra som den är idag eller att det 

har varit svårt att lösa fastighetsköpet 

framgår inte ur planhandlingarna. Jag 

anser att även denna gata behöver en 

rejäl upprustning. Gatan idag är av 

blandad karaktär; ett fåtal butiker i 

bottenplan och bostäder ovanpå i två-tre 

våningar. Funktionsblandningen på 

gatan är bra som den är i dagsläget. Det 

som jag anser behövs utvecklas är att få 

in mer grönska och få in nya 

verksamheter då det i dagsläget inte är 

speciellt mycket rörelse på gatan. 

Dagens utbud är en optiker, en 

floristbutik och en bilskola. Genom att få 

in exempelvis ett café eller daglig 

varuhandel ökar chanserna att folk rör 

sig även på Bergmansgatan. Med tanke 

på att gatan ligger precis norr om 

Mölndals torg och är en parallellgata till 

Brogatan bör den ha en mer central del i 

stadskärnan. 

 

6.2.2.5 Knutpunkten 

 

Knutpunkt Mölndals Bro uppfördes 

2003 och är en vital del i stadsbilden 

med sin säregna arkitektoniska 

utformning. Det som behöver utvecklas 

är att skapa en mer trivsam miljö vid  

 

 

 

spårvagnshållplatserna. I dagsläget är det 

enbart asfalt och gatsten som pryder 

platsen. Enkelt skulle det gå att skapa en 

mer trivsam miljö genom att plantera 

träd och buskar i anslutning till platsen 

(se foto). 

 

6.2.2.6 Platsen vid Storgatan/Brogatan 

 

En i dagsläget anonym plats med ett 

centralt läge är platsen i korsningen 

mellan Storgatan och Brogatan. Ja, 

platsen har inte ens ett namn. Så 

obetydlig är den i dagsläget. I och med 

att platsen ligger i sydvästläge finns 

utmärkta möjligheter att utveckla ett 

trevligt torg med uteserveringar och 

sittplatser här. Detta är även någonting 

som stadsbyggnadskontorets planförslag 

förmedlar och vill utveckla. Här finns 

det goda möjligheter att skapa en 

spännande start och slut på stråket 

Brogatan. Att denna yta har god 

belysning och planteringar av olika 

former kan bidra till ökad trivsel och 

trygghet. 

Illustration av hur platsen vid 

Stortorget/Brogatan kan utvecklas. 

 

Illustration av grönska vid hållplatserna. 
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6.2.3 Bredare grönstruktur 

 

Idag är centrum en plats nästan enbart 

bestående av hårdgjorda ytor bortsett 

från bostadsgårdarna och några enstaka 

träd. För att skapa en vackrare och mer 

trivsam miljö behövs grönska.  

Stadsbyggnadskontorets förslag 

tydliggör att de vill plantera in träd som 

kommer att rama in Mölndals centrum. 

Men vad vill de göra inne i själv 

centrum? Det nämns det inte mycket om. 

 

6.2.3.1 Stadens gator 

 

Stadens gator behöver ha grönska för att 

skapa en mer trivsam miljö. Hårdgjorda 

ytor skapar kalla utrymmen som 

människor inte anser är attraktiva att 

uppehålla sig i (Gehl, 2003). Att planera 

in grönska i stadskärnor må vara en svår 

aspekt att uppfylla på så små ytor som 

centrala stråk ofta är. Det som kan göras 

i Mölndal är att plantera in träd och 

buskar vid uteserveringarna och i 

gatornas korsningar för att skapa 

variation. Krukor med planteringar i är 

också ett alternativ som gör staden 

grönare.   

  

6.2.3.2 Mölndals torg  

 

Stadens torg idag har trädplanteringar 

som ramar in det. På själva torget finns 

inte mycket grönska att tala om frånsett 

ett enstaka träd. Mina 

rekommendationer är att grönskan får 

större utrymme både genom att buskar, 

träd och planteringar skapas. Det tror jag 

kan innebära mycket för trivseln att sitta 

och dricka en kopp kaffe eller dylikt på 

en av torgets alla uteserveringar (se bild 

på sidan 62).  

 

 

 

6.2.4 Ett ökat kulturutbud 

 

Kulturutbudet i stadens centrum är 

alldeles för dåligt idag. I själva centrum 

finns ingenting av kulturella ändamål, 

stadens bibliotek ligger strax norr om 

centrum vid Mölndals stadshus. Detta är 

även någonting som Mölndals stad 

lägger tyngd på i sina planhandlingar. 

De vill införa ett nytt fräscht bibliotek i 

centrumbyggnaden. Utöver detta 

planeras lokaler för kulturella ändamål. 

Vilken typ av kulturell verksamhet 

nämns dock inte, kanske är det 

någonting Mölndals stad arbetar vidare 

med om planen vinner laga kraft? 

Jag anser att ett brett kultur utbud är 

vikigt för att stadens centrum ska vara en 

plats som tilltalar en bredare publik. 

Utbudet ska anses vara attraktivt för alla 

åldrar, kön och etnisk tillhörighet. Det 

kommer även leda till att rörelsen på 

stadens centrala gator är utspridda över 

ett större tidsintervall. Exempelvis 

tycker jag att det borde satsas på att 

bygga en ny biograf i 

centrumbyggnaden. Att skapa lokaler för 

möjlighet till teater-, dans- och 

musikändamål bör också anses vara 

lämpligt.  

 

6.2.5 Stadens nya identitet 

 

I planförslaget som Mölndals stad har 

arbetat fram ligger mycket fokus på det 

planerade bostadstornet med upp till 30 

våningar. Detta anser 

stadsbyggnadskontoret kommer att bli 

Mölndals nya landmärke, det är tornet 

som ska sätta Mölndal på kartan och 

skapa stadens identitet. Jag anser att 

bostadstornet, som jag nämnt innan, inte 

passar in i Mölndals stadsbild. För att ge 

en stad en identitet behöver inte ett 

landmärke uppföras. En identitet kan 

bildas genom andra aspekter. Mölndal är 



 66 

en stad med bred mångfald, det är det 

jag anser att staden ska bygga vidare på 

för att stärka sin identitet. Genom att 

skapa en mångkulturell stadskärna som 

erbjuder restauranger och butiker med 

inriktning mot världens alla hörn finns 

en stor chans att dragningskraften till 

Mölndal kommer att öka.  

 

6.2.5.1 Stadens mångfald 

 

Mölndal är en stad med invånare från 

stora delar av världen. Det är detta som 

staden bör bygga vidare sin identitet på; 

stadens mångfald. Det finns goda 

möjligheter för att vara unika och skapa 

en identitet genom att erbjuda ett brett 

utbud av till exempel mat från alla 

världens hörn. Detta skulle kunna 

genomföras genom att öppna 

restauranger med bred variation eller att 

sälja delikatesser från andra kulturer i 

saluhallen. Genom att erbjuda ett brett 

utbud av restauranger, delikatessbutiker 

och kulturella aktiviteter ökar chanserna 

att Mölndal kan få en egen identitet. En 

stad med en bred mångfald där alla är 

välkomna. Zukin (1995:21) menar att 

genom att fira olika kulturella högtider i 

staden ökar viljan att besöka den. Detta 

skulle kunna ges möjlighet på Mölndals 

torg i framtiden. 

 

6.2.5.2 Den hållbara staden 

 

Ett av Mölndals stads huvudmål är att 

förespråka kollektivtrafik och en trygg 

miljö för fotgängare samt cyklister. Det 

finns en möjlighet att göra även denna 

aspekt till ett dragplåster att bosätta sig i 

eller besöka staden. Att förespråka ett 

hållbart samhälle är någonting som 

dagens människa i allmänhet ser som 

någonting positivt. Att erbjuda bostäder 

och shopping i en miljö som är anpassat 

efter fotgängaren skapar en känsla av 

trygghet som bör gynna staden. 

6.3 En trygg stad? 
 

Efter mina rekommendationer och 

förslag på åtgärder, är Mölndals centrum 

nu fulländat ur trygghets perspektiv? Det 

går naturligtvis inte att svara på. Men 

efter att ha analyserat 

stadsbyggnadskontorets förslag på 

stadsförnyelse och vad en trygg stad 

upplevs innehålla är detta mitt resultat. 

Det som skiljer sig från kommunens 

planförslag ur trygghetsperspektiv är 

främst:  

 

 en ökad bostadsintegrering på 

stadens stråk Brogatan 

 en uppbruten centrumbyggnad 

som bygger vidare på 

kvartersstrukturen  

 dygnet runt verksamheter i de 

nya korsningar som skapas 

 

6.4 En funktionsblandad stad? 

 
Det jag rekommenderar att arbeta vidare 

på från Mölndals stads planförslag är 

främst att skapa mer lokaler för 

kulturella verksamheter som tillexempel 

biograf och musik/dansskola. Genom att 

ge förslag på en mer integrerad 

bostadsplanering, främst takbostäderna 

på Brogatan, ökar känslan av en 

blandstad. Att vidareutveckla en 

funktionsblandad stad anser jag är 

mycket viktigt för stadens 

attraktionskraft och attraktivitet. Det 

som skiljer sig från kommunens 

planförslag ur ett funktionsblandat 

perspektiv är främst: 

 

 i alla offentliga byggnader 

integreras kontor och/eller 

bostäder 

 flera stadsradhus och takbostäder 
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 mer utrymme för kulturella 

verksamheter 

 

6.5 En konkurrensstark stad? 
 

Konkurrenssituationen i regionen är som 

tidigare nämnts väldigt tuff. Det gäller 

både frågan om attraktiva bostäder, ett 

brett utbud av handel/kultur samt 

etableringsvilja hos företag. För att 

kunna utmana övriga städer i regionen 

bör det finnas ett brett utbud och 

någonting speciellt som lockar 

människor utifrån att besöka Mölndals 

centrum. I framtiden kommer det att 

finnas goda möjligheter att alla dessa 

behov uppfylls om planförslaget från 

Mölndals stad vinner laga kraft, efter ett 

antal justeringar. 

Handel: Genom att bygga tre nya 

byggnader längs Brogatan ökar 

handelsytorna väldigt mycket. I och med 

att hela centrum kommer att få en rejäl 

ansiktslyftning bör flera välkända 

butikskedjor anse att det finns anledning 

till att etablera sig i området. Inte minst 

tack vare det mycket goda geografiska 

läget ur kollektivtrafik synpunkt. 

Förhoppningen är att även stora 

restaurangkedjor (exempelvis Max) och 

caféer (exempelvis Espresso House, 

Waynes Coffee) ska öppna i centrum då 

de har stor dragningskraft i sig. 

Bostäder: Genom att erbjuda en bred 

variation av bostads- och upplåtelseform 

ökar chanserna för en blandad 

befolkning. Det blir då möjligt att både 

bo i lägenhet eller stadsradhus som man 

hyr eller har köpt vilket ökar möjligheten 

till en bred mångfald.  

Företag: Att etablera sig som företag i 

framtiden i Mölndals centrum bör vara 

lockande. Fräscha lokaler och goda 

möjligheter att enkelt ta sig till jobbet 

utan bil bör ses som någonting positivt. 

Kultur: Det samma bör gälla viljan för 

kulturella verksamheter att vilja etablera 

sig i området. Med en mångfaldig 

befolkning och ett direkt centralt läge 

ökar möjligheterna att exempelvis en 

biograf eller ett bibliotek bör klara sig 

bra i Mölndals centrum. Slutligen, det 

som skiljer sig mest från kommunens 

planförslag ur ett konkurrensperspektiv 

är främst: 

 

 ett ökat utbud av stadsradhus och 

integrerade takbostäder i ett 

direkt central läge 

 att chansen ökar ur 

marknadsföringssynpunkt för 

verksamheter i och med att 

centrumbyggnaden delas upp i 

tre byggnader och flera ingångar 

skapas 

 

6.6 Slutsats 

 

Sammanfattningsvis finns det en del 

rekommendationer och åtgärder som 

skulle kunna förbättra 

stadsbyggnadskontorets planförslag. De 

aspekter som jag har arbetat vidare med 

som skiljer sig mest ifrån deras förslag 

är följande: 

 

 En mer utvecklad gestaltning av 

Brogatan och Mölndals torg med 

saluhall, vattenspel, 

uteserveringar och boulebanor 

som kan användas som isbana på 

vintern. 

 Att bryta upp centrumbyggnaden 

innebär att kvartersstrukturen i 

staden byggs vidare och två nya 

stråk skapas. 

 Att integrera ännu fler 

stadsradhus och takbostäder. 

 Att skapa en identitet genom att 

utnyttja den mångfald som finns i 

staden. 
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 Att inte bygga det nya 

landmärket utan förespråka en 

mindre skala på bebyggelsen. 
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Kapitel 7 

Slutdiskussion 
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Avslutande diskussion 
 

Anledningen till att denna uppsats har 

arbetats fram är för att ge 

rekommendationer och förslag på 

åtgärder som mindre kommuner kan 

arbeta fram för att bevara och utveckla 

sin stadsmässighet. Att en stad upplevs 

som stadsmässig innebär att det bör 

finnas en god kombination av 

arbetsplatser, handel, bostäder, service 

och kultur i både tillräcklig mängd och i 

tillräcklig närhet till varandra (Mölndal 

stad 2008). Dessa behov ska kunna 

uträttas utan att stadens medborgare ska 

behöva åka in till grannkommunen för 

att uppfylla behoven. Det är både en 

spännande och besvärlig process för 

svenska kommuner som står inför detta 

vägskäl; att bevara sin stadsmässighet 

och inte fungera som en förstad till 

någonting större. För att en stad i denna 

situation ska kunna öka antalet besökare 

utifrån är det fördelaktigt att kunna 

erbjuda någonting unikt som är värt ett 

besök i sig.  

 

Uppsatsen har vidareutvecklat 

planförslaget som Mölndals stad har 

framställt. Dessutom har 

planhandlingarna från 2004 fram till 

idag studerats och analyserats. Fokus har 

varit att ge rekommendationer och 

förslag på åtgärder på de element i 

staden som inte har uppfyllts fullt ut av 

stadsbyggnadskontorets planförslag. I 

fallet med Mölndals stad har deras 

främsta vision varit att skapa en 

bebyggelse med stark arkitektonisk 

utformning och att uppföra ett nytt, i 

Mölndals mott enormt, landmärke. Att 

skapa ett levande centrum med 

trivsamma stadsrum har glömts bort. Jag 

anser att det är ett flertal aspekter som 

inte arbetats fram på bästa sätt i 

stadsbyggnadskontorets förslag. Det är  

 

 

dessa aspekter jag har utvecklat i  

uppsatsen. Nedan följer en återkoppling 

till min frågeställning samt en kort 

sammanfattning av mina slutsatser.  

 

 Hur ska trivsamma, trygga och 

välutformade stadsrum bildas 

samt anpassas för alla -oavsett 

ålder, kön och etnicitet? 

 

Frågeställningen har besvarats genom att 

föreslå en ny gestaltning av stadens 

offentliga rum. Störst fokus har varit att 

skapa trivsamma och trygga miljöer på 

Mölndals torg och längs Brogatan samt 

stadens två nya stråk. En viktig aspekt 

har varit att föreslå blandade 

verksamheter i byggnaderna, god 

belysning samt en ökad grönska. Genom 

att skapa möjligheter för olika aktiviteter 

på dessa platser bör det resultera i att 

stadens rum kommer att användas av alla 

oavsett ålder, kön eller etnicitet. 

 

 Hur ska en funktionsblandad 

stadskärna skapas på bästa sätt? 

 

Genom att föreslå en integrering av 

handel, kontor, kultur och bostäder i den 

nya bebyggelsen besvaras 

frågeställningen. Genom att blanda 

funktioner lever staden över en längre tid 

på dygnet, vilket leder till att stadens 

rum upplevs som tryggare och mer 

intressanta att vistas i. 

 

 Hur ska staden skapa en miljö 

för verksamheters vilja att 

etablera sig i området och 

utmana den så konkurrensstarka 

situationen som finns i regionen? 

 

Genom en rejäl upprustning av lokaler 

och stadsrum kombinerat med Mölndals 
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centrums goda geografiska läge bör 

verksamheters och företags vilja att 

etablera sig i Mölndals centrum ses som 

goda. När det gäller 

konkurrenssituationen för bostäder anser 

jag att både Mölndals stads planförslag 

och mina rekommendationer skapar 

goda förutsättningar. Främst genom att 

skapa ett blandat bostadsutbud med 

stadsradhus i eller i direkt anslutning till 

en stadskärna med allt vad den har att 

erbjuda. 

 

 Hur kan planförslaget bidra till 

att sätta Mölndal på kartan som 

stad och inte bara som en stad 

nära en storstad? 

 

Eftersom jag inte anser att det planerade 

landmärket är passande för Mölndals 

stadsbild har en annan vision arbetats 

fram. En stads identitet behöver inte 

nödvändigtvis vara kopplat till en 

byggnad. Med Mölndals breda mångfald 

anser jag att det finns mycket goda 

möjligheter att skapa ett centrum med ett 

brett utbud av kultur. Detta har lett till 

ett förslag genom att ge utrymme åt 

restauranger, små butiker eller firanden 

av olika kulturers högtider. 

Syftet med uppsatsen var att ge förslag 

till en trygg, funktionsblandad och 

konkurrenskraftig stadskärna i en 

Mölndals stad. Detta anser jag att jag har 

besvarat väl efter att ha studerat 

litteratur, Mölndals stads planförslag och 

slutligen arbetat fram rekommendationer 

för att göra Mölndals centrum än mer 

attraktivt för stadens invånare och 

besökare utifrån. 

 

Slutligen vill jag påpeka att resultatet 

och mina slutsatser som arbetats fram 

inte nödvändigtvis behöver vara de rätta. 

Det är rekommendationer och förslag på 

åtgärder för att skapa en trivsam stad 

som kan förbättra mindre svenska 

kommuners möjlighet att överleva den 

hårda konkurrenssituation som finns i 

dagens Sverige. Jag hoppas att mina 

rekommendationer skall kunna fungera 

som inspirationskälla för svenska 

kommuner att uppnå en levande 

stadskärna, den goda staden, oavsett om 

grannkommunen heter Göteborg eller 

Umeå. Eller vad anser Ni? 
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