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SAMMANFATTNING
Idag är förtätningstrycket på Mölnlycke Centrum
stort. Samtidigt har kommunen en tydlig målsättning att minska bilberoendet och skapa attraktiva
stadsmiljöer. Så frågan är på vilket sett som kommunen bäst kan planera för en förtätning som både öka
stadskvaliteten för Mölnlyckeborna och som kan
bidra till att göra det lättare att gå, cykla och använda
kollektitrafiken till vardags? Med den frågan i fokus
har Härryda kommun anlitat arkitektkontoret Spacescape för att utföra en stadskvalitetanalys och ta
fram rekommendationer för det vidare planarbetet.
Så vad är då i rapportens sammanhang stadskvalitet? Med stadskvalitet avses här den byggda miljöns
utformning, innehåll och hur den värderas av dess
brukare. Genom Spacescapes tidigare analyser av
efterfrågad stadskvalitet bland boende och arbetande i Stockholmsregionen och i Köpenhamn har
värderingen av stadskvalitet kartlagts (Stockholms
läns landsting 2013). Utifrån ett urval av över 1 000
hypotetiska stadskvaliteter visade sig sju stadskvaliteter tillsammans kunna förklara 90 % prisvariationen på bostadsrätter. Gemensamt för värderingen
av flerbostadshus, småhus och kontor var kollektivtrafiktilgångens stora betydelse. För boende såväl i
småhus och flerbostadshus var även tillgången till
parker och ett stort utbud av urbana verksamheter
en stor kvalitet. Med hjälp av resultatet från dessa
studier har arbetet med att utveckla stadskvaliteter
i Mölnlycke Centrum fortskridit.

För att undersöka möjligheterna til att öka stadskvaliteten i Mölnlycke Centrum mot bakgrund av
det pågående programarbetet har kommunens programskiss analyserats. Analysen har sedan använts
till grund för en workshop med kommunen där kvaliteter, brister och möjligheter har diskuterats.. Med
hjälp av workshopen har Spacescapes sedan sammanställt rekommendationer.
Strategierna visualiseras här med hjälp av en programillustration som visar på hur bebyggelse, park
och trafikstrukturen kan understödaa en ökad
stadskvalitet och före-efter-bilder för att visa på hur
en mer vistelsevänlig stadsmiljö skulle kunna se ut.
Mölnlycke Centrum har genom sin goda tillgång på
kollektivtrafik mycket goda grundförutsättningar
till en stor arbetsmarknad centrala Göteborg med
kollektivtrafik. Analysen av kommunens programskiss visar också på goda möjligheter att förtäta
inom ett attraktivt gångavstånd från stationen utan
att parktillgången försämras och genom nya gång
och gatustråk förbättra närheten till Centrum.

REKOMMENDATIONER
Stadsbyggnad handlar till stor del om att med gatunät och markanvändning skapa lägeskvaliter och
med en utformning av det enskilda stadsrummet och
byggnaden förvalta dessa. Vad som idag efterfrågas
är en tillgänglig mångfald av stadskvaliteter i en vistelsevänlig stadsmiljö för gående och cyklister. För
att skapa dessa kvaliteter har följande stadsbyggnadsstrategier föreslagits:
ETT ÖKAT UTBUD AV URBANA VERKSAMHETER
FÖRBÄTTRAD PARKTILLGÅNG
ETT SAMMANHÄNGANDE GÅNGFARTSGATENÄT

Genom att Mölnlycke Centrum, med givet förtätningstryck och fortsatt starka politiska visioner, kan
utvecklas till en mer kompakt mer gångvänlig och
fortsatt grön stadsdel innebär inte bara en ökad attraktivitet för de boende och arbetande i Mölnlycke.
Centrumets utveckling skulle i förlängningen också
kunna utgöra en förebild i utvecklingen av det hållbara moderna stationssamhället.
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1. BAKGRUND

1. BAKGRUND
FRÅN FÖRORT TILL SMÅSTAD

PÅGÅENDE PLANERING

SPACESCAPES UPPDRAG

Fram till slutet av 1990-talet utgjorde Mölnlycke en
förort till Göteborg. Men i takt med allt bättre kommunikationer och en kontinuerlig befolkningsökning har idag ett modernt stationssamhälle, en liten
stads vuxit fram. Idag har Mölnlycke Centrum en
resecentrum med sex minuters turtäthet och bara
20 min till centrala Göteborg. Intill resecentrumet
finns även en pendeltågsstation som i och med ”Götalandsbanan ”, som blir färdig 2024, stärks Mölnlycke Centrums attraktivitet för såväl boende och
arbetande ytterligare.

År 1996 godkände kommunfullmäktige en fördjupad
översiktsplan och vision för Mölnlycke centrum
2020. Visionen hade som huvudsyfte att ge Mölnlycke en mer stadsmässig utformning, att möjliggöra centrumnära bostäder och att samla handeln
kring Biblioteksgatan. Denna vision har idag, 2012,
i stort sett redan förverkligats. Kommunstyrelsen
gav därför Sektorn för samhällsbyggnad i uppdrag
att ta fram ett nytt program för fortsatt och utvidgad
stadsutveckling av Mölnlycke centrum.

För att öka kunskapen om de grundläggande stadskvaliteterna i Mölnlycke Centrum och för att analysera den framtagna planskissen fick det stadsbyggnadsanalytiska arkitektkontoret Spacescape
under 2012 i uppdrag att anordna en workshop med
kommunen och sammanställa en rapport inför det
fortsatta planarbetet. I uppdraget ingick även en
bearbetning av planskissen med bakgrund i så såväl
den forskningsbaserade stadsbyggnadsanalysen
och den genomförda workshopen. För att illustrera
en tänkbar stadsmiljö i och med planskissen har
också ett antal före-efterbilder tagits fram.

I Härrydas översiktsplan från 2012 pekas också en
fortsatt förtätning av Mölnlycke Centrum ut som
viktig för att uppfylla målen om hållbar utveckling.
Ett levande centrum med inslag av både arbetsplatser, service, bostäder och attraktiva, trygga parker
och platser fungerar som en identitetsbärare för
hela kommunen. Ett mer befolkningstätt samhälle
medför att många målpunkter blir mer samlade och
nåbara för fler, att fler offentliga mötesplatser kan
skapas, att kollektivtrafik främjas, att fler människor har möjlighet att gå och cykla samt att mer sammanhängande grönska utanför städerna kan sparas.
Genom att komplettera bostadsbeståndet med nya
byggnader och områden har man även möjlighet att
bygga bort ”luckor” i bebyggelsestrukturen.
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Som ett underlag till detta programarbete genomfördes under 2011 parallella uppdrag med fyra
arkitektkontor. Dessa har sedan av kommunen summerats i en planskiss där möjlig ny bebyggelse, nya
stråk och platser redovisas.

FIG 1. KOMMUNENS PROGRAMSKISS.
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FIG 2. VÄRDERING AV FLERBOSTÄDER

FIG 3. VÄRDERING AV SMÅHUS

Stadskvaliteter som förklarar 90% av lägenheternas attraktivitet

Stadskvaliteter som förklarar 87 % av småhusens attraktivitet
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Spacescape har tillsammans med konsultföretaget
Evidens undersökt vilka stadskvaliteter som idag
värderas högst på uppdrag av Stockholms läns landsting. (TMR 2013). I studierna har betalningsviljan
använts som ett mått på attraktivitet. Ett grundläggande skäl till att välja betalningsviljan mätt i bostadspriser eller kontorshyror är att både hushållens
och företagens värderingar därigenom kommer till
yttryck i monetära termer. Vilka ekonomiska uppoffringar hushåll och företag är beredda att göra för
att bo eller lokalisera företag i olika fysiska miljöer
ger god information om prioriteringar.
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Den pågående trenden mot urbanisering och ökat
stadsliv förklaras bland annat av nobelpristagaren
Paul Krugman. Han pekar på att de stora städerna
ger skalfördelar och ett större utbud av attraktioner
som drar till sig nya företag och nya invånare som
söker mångfald och en urban livsstil. Urbaniseringen och att människor samlas nära varandra är förutsättningar för välstånd och kreativitet, men också
för ett mer miljövänligt samhälle. Denna trend mot
urbanisering och ökat stadsliv har även beskrivits av
sociologer som Richard Florida och Manuel Castells.

Tillgång till urbana verksamheter

VAD ÄR STADSKVALITET?
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Att flera stadskvaliteter är gemensamma för de tre
marknaderna är något anmärkningsvärt i sig. De
sammanfattar också de stadskvaliteter som med
ett internationellt begrepp brukar beskrivas som
”walkability”. Begreppet anger i vilken grad den fysiska miljön uppmuntrar gående genom säkerhet,
trygghet, tillgänglighet samt urban struktur och en
intressant omgivning.

FIG 4. VÄRDERING AV KONTOR
Stadskvaliteter som förklarar 89 % av lokalernas attraktivitet
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2. STADSKVALITETSANALYS

2.1 ATT ANALYSERA STADSKVALITET
KUNSKAPSBAKGRUND

LÄGET
GER POTENTIAL

TÄTHET

TILLGÄNGLIGHET

GRÖNSKA

BEFOLKNINGSTÄTHET

NÄRHET TILL RESECENTRUM
TILLGÄNGLIGHET GÅNGNÄTET
GENHET I CYKELNÄTET

PARKTILLGÅNG &
NÄRHET TILL PARK

VÄXELVERKAN

För att identifiera olika relevanta stadskvaliteter
som kan tänkas påverka olika platsers attraktivitet
har Spacescape inom ramen för projektet Värdering
av stadskvalitet gjort en genomgång av samtida
forskning inom urbanekonomi och stadsbyggnad
(TMR 2013). Denna scanning resulterade i en lång
lista på potentiella stadskvaliteter. Stadskvaliteter med koppling till vad som är möjligt att påverka
med fysisk planering prioriterades. Dessa kvaliteter
analyserades sedan med hjälp av GIS (geografiskt
informationssystem).

LÄGESANALYSER OCH PLATSANALYSER
Analyserna som genomförde kan i stort delas upp i
”lägesanalyser” och ”platsanalyser”. Lägesanalysernas är till sin natur mer komplexa då de beskriver
relationer mellan stadsrum, snarare än kvaliteten i
ett stadsrum i sig. ”Närhet till spårbunden kollektivtrafik” och ”tillgång till urbana verksamheter”
är två exempel. Med platsanalyser menas här hur
ett enskilt stadsrum är utformat, exempelvis om
stadsrummet har utåtriktade entréer eller om kvarteret har en sluten gård eller inte. För lägesanalyser
är självfallet mätmetoden av närhet betydelsefull.
Närhet kan mätas på olika sätt. Vad som visade sig ge
bäst samband i korrelationerna med marknadernas
värdering av stadskvalitet var det faktiska gångavståndet i meter via gångnätet.
STADSKVALITETSANALYS / 12
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FIG 5. LÄGESKVALITETER OCH PLATSKVALITETER

SPACE SYNTAX OCH PLACE SYNTAX FORSKNINGSBASERADE ANALYSMETODER
FÖR ATT MÄTA TILLGÄNGLIGHET
För att mäta det faktiska gångavståndet via gatunätet har den sk axialkartan använts. Då axialkarttan
är en representation i form av siktlinjer genom det
sammanhängande gatunätet axialkartan användas
för att både mäta orienterbarhet och gångavstånd i
meter. Att mäta avståndet på detta sätt har utvecklats inom Space syntax-forskningen. Med en Space
syntaxanalys mäts hur nära varje stadsrum är till
andra stadsrum. Analysen kan både användas för
att visualisera den rent rumsliga orienterbarheten i
gatunätet och för att analysera stadsformens betydelse utifrån en rad sociala och ekonomiska faktorer.
Förutsättningen för det är att Space syntax-analyser
visat på en grundläggande koppling mellan stadsform och den naturliga genomströmningen i städer
(Hillier 98)

FIG 6. NÄRHETSANALYSER

FIG 7. TILLGÅNGSANALYSER

Med Place syntax kan närhet mätas i fågelavstånd, gångavstånd via gatunätet eller i orienterbarhet (antalet riktningsförändringar)

Med Place syntax kan tillgång mätas i antalet målpunkter inom ett visst
avstånd.

Med utvecklingen av Place syntax på KTH kan nu
också axialkartan användas för att analysera närhet
och tillgång såväl med orienterbarhet och gångavstånd i meter (Ståhle et al 2005).

FIG 8. TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET
Med Space syntaxmäts tillgänglighet i gatunätet med hjälp av siktlinjer
och hur många av dessa man når inom ett visst antal riktningsförändringar.
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2.1 NÄRHET TILL RESECENTRUM
MÅL
Närhet till resecentrum och spårstationen betyder
god regional tillgänglighet. Att god regional tillgänglighet med kollektivtrafik har visat sig mer
betydelsefullt för värderingen av stadskvalitet än
billtillgängligheten kan bero på att den sistnämnda
är så pass generellt utbyggd. I studien ”Värdering av
stadskvalitet” visade sig framför allt närheten inom
500 meter från spårbunden kollektivtrafik (tunnelbana, pendel eller spårvagn) generera ett stort
värde. För Mölnlyckes del kan detta översättas till
Resecentrumet med närliggande järnvägsstation.
Normalt räknas 600 meter via det faktiska gatunätet som god tillgänglighet.
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0
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Med programillustration
FIG 9. ANTAL
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600 METER

FIG 10. NÄRHET TILL RESECENTRUM IDAG

Närhet beräknas här i gångavstånd via gångnätet till resecentrumet

Närhet beräknas här i gångavstånd via gångnätet till resecentrumet

RESULTAT
• I princip har all flerbostadsbebyggelse i Mölnlycke
Centrum mindre än 600 meter till resecentrumet.
• Närheten till resecentrumet begränsas söderifrån
av ett ogent gång- och gatunät.

Meter

• Med programskissen förbättras närheten något
i de norra delarna av Mölnlycke Centrum i och med
det nya stråket genom Ekdalaskolan. Men framför
allt så ökar antalet boende med 60 % inom ett gångavstånd av 6 00 meter från Resecentrumet.
• Gångavståndet överstiger idag 600 meter mellan
resecentrumet och Mölnlycke fabriker.
STADSKVALITETANALYS / 14

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FIG 11. NÄRHET TILL RESECENTRUM MED PROGRAMSKISS
Närhet beräknas här i gångavstånd via gångnätet till resecentrumet

2.2 BEFOLKNINGSTÄTHET
MÅL
Butiker, restauranger och kulturverksamheter är
sådant som vanligen associeras med stadskvalitet.
Vi kallar dem urbana verksamheter. De bidrar med
livskvalitet i närmiljön. Utbudet av urbana verksamheter är helt och fullt beroende av befolkningsunderlaget, dvs stadens täthet, samt om det finns lokaler i
gatuplan. I hela Stockholmsregionen är sambandet
mellan täthet inom gångavstånd och utbud av urbana verksamheter 90 % (Spacescape och Evidens
2013) Att inte tillgången till social service, (skolor,
vårdcentraler etc) påverkar lägenhetspriset beror
sannolikt på att de är generellt fördelade, vilket gör
de skapar små relativa skillnader i kvaliteter mellan
olika bostadslägen i Stockholmsregionen.

FIG 12. UTBUD AV URBANA VERKSAMHETER IDAG

FIG 13. BEFOLKNINGSTÄTHET IDAG

Antalet servicepunkter inom 500 meters gångavstånd (handel, restauranger och kultur)

Antalet boende och arbetande inom 500 meters gångavstånd via gångnätet

RESULTAT
• Mölnlycke Centrum har idag en täthet i nivå
med stadsdelen Säve i Göteborgs ytterstad. Med
programskissen närmar sig Mölnlycke en täthet
som Kallebäck i Göteborgs mellanstad. Så trots att
tätheten stiger med 50 % (från 3 400 boende och arbetande inom 500 meter till 5 100) utgör Mölnlycke
fortfarande en relativt liten stad med begränsat
lokalt handelsunderlag. Dock kan det lokala underlaget för service sägas öka med 50 %, vilket onekligen
är ett stort steg framåt.
• Med programskissen växer centrumet österut.
Det gör att Mas setjärn hamnar mer centralt och blir
potentiellt mer befolkad.

Antal servicepunkter
inom 500 meter

Boende och arbetande
inom 500 meter

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FIG 14 . BEFOLKNINGSTÄTHET MED PROGRAMSKISS
Antalet boende och arbetande inom 500 meters gångavstånd via gångnätet
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2.4 PARKTILLGÅNG
MÅL
Grönska har sedan stadens födelse varit ett viktigt
och värdefullt inslag. I värderingen av stadskvalitet
är det närheten till offentliga parker som är särskilt
utvecklade för rekreation och lek som får utslag i
analysen. Grönområden i allmänhet verkar inte per
automatik vara värdefullt, utan det är när de har
flera konkreta bruksvärden, att de har lekplatser,
bollplaner, skogsdungar och öppna gräsfält som de
får betydelse för fastighets ekonomiska värde.
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RESULTAT
• Parktillgången sett till hur mycket parkyta man
har inom nära gångavstånd ökar radikalt i och med
programskissen. I synnerhet stärks den i de västra
delarna då grönytorna längs Mölndalsån eventuellt
utvecklas till park.

Programskiss

FIG 15. HEKTAR PARK INOM 500 METER

FIG 16. PARKTILLGÅNG - IDAG

Diagrammet visar hur mycket parkyta det finns inom 500 meter i snitt
inom Mölnlycke centrum.

Kartan visar på hur mycket parkyta det finns inom 500 meter från olika
delar av Mölnlycke Centrum idag..

Kvadratmeter
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FIG 17. PARKTILLGÅNG MED PROGRAMSKISS
Kartan visar på hur mycket parkyta det finns inom 500 meter från olika
delar av Mölnlycke Centrum med programskiss.
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2.5 NÄRHET TILL PARK
MÅL

Meter
140

Flera studier har visat att närheten till grönområden
i vardagen bidrar till ökad fysisk och psykisk hälsa
Grahn 2003), Generellt har 300 meter använts som
ett mått på god närhet till park i stadsmiljö. Detta
mått används bl.a annat av Göteborgs stad,
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Programskiss
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RESULTAT
• Generellt har hela Mölnlycke Centrum redan idag
mindre än 300 meter till närmsta park via gatunätet. Det gör att närheten till park är mycket god.
• Sammantaget innebär programskissen att de boende och arbetande i snitt får närmare till parkerna.
I norra delen av Centrum flyttas en park något söderut till Ekdalaskolans skolgård. Detta får dock inga
större konsekvener för närheten till park.

20
0

FIG 18. GÅNGAVSTÅND TILL PARK

FIG 19. GÅNGAVSTÅND TILL PARK - IDAG

Diagrammet visar gångavståndet till park i snitt inom Mölnlycke centrum.

Närhet beräknas här i gångavstånd via gångnätet till närmsta park.

Meter

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FIG 20. GÅNGAVSTÅND TILL PARK MED PROGRAMSKISS
Närhet beräknas här i gångavstånd via gångnätet till närmsta park.
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2.6 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET
MÅL
Forskning visar att tillgängligheten i gångnätet,
mätt i hur väl sammankopplat nätet är, har ett starkt
samband med var människor går (Hillier 1996). Att
gatunätet för gående är väl sammankopplat har även
betydelse för stadsdelars orienterbarhet och hur
”främlingar” upplevs i närmiljön. Kort sagt hur offentliga gatorna är. I värderingen av stadskvalitet är
det endast lägenheterna som påverkas direkt av gatunätets tillgänglighet. (Stockholms läns landsting
2013) Gatunätet för gående påverkar dock indirekt
tillgången och gångavståndet till andra stadskvaliteter så som urbana verksamheter, grönområden
och vattenområden. Gatunätet för gående är alltså
en viktig komponent i flera andra stadskvaliteter.

FIG 21. NÄRHET TILL RESECENTRUM - IDAG
Närhet beräknas här i gångavstånd via gångnätet till resecentrumet

RESULTAT
• Gatunätet i norra delen av Mölnlycke Centrum är
uppbrutet och saknar naturliga stråk som ger orienterbarhet och underlättar rörelser mellan stadsdelar. Detta innebär potential för mestadels lokalt
använda stadsrum i den norra delen.

Rumsintegration (r6)

• Biblioteksgatan, Centralvägen och Allén har alla en
grundläggande stadslivspotential sett utifrån dess
tillgänglighet i gatunätet.
• Med programskissen skapas en mycket god orienterbarhet inom hela Mölnlycke Centrum genom de
nu två centrala axlarna i alla fyra väderstreck.
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FIG 22. NÄRHET TILL RESECENTRUM - PROGRAMSKISS
Närhet beräknas här i gångavstånd via gångnätet till resecentrumet

2.7 GENHET I CYKELNÄTET
MÅL
Med genhet menas ofta i vilken grad som det faktiska avståndet avviker från fågelavståndet (Trast
2007). Men med hjälp av analyser utvecklade inom
stadsbyggnadsforskningen Space syntax kan även
genheten mellan gator kartläggas och visualiseras.
Genhetsanalysen har liksom andra Space syntaxanalyser använts inom forskningen för att undersöka
hur stadsformen influerar användningen av staden.
Intressant nog har flera studier (Raaford 2007, Mcahill, 2008, Manum, Voisin 2011) funnit samband
mellan genhet och uppmätta cykelflöden, vilket pekar på att genheten är en viktig förklaringsvariabel
för att förstå cykelstråkens användingspotential.
Analysen av genhet skulle därmed kunna underlätta
åtgärdsprioriteringen mellan cykelstråken.

FIG 23. GENHET I CYKELNÄTET - IDAG
Genhet beräknas här med hjälp av vinkelförändringar mellan alla gatusegment inom 3 km..

RESULTAT
• Centralvägen utgör tillsammans med Allén mycket gena cykelstråk. Även Långenäsvägen, Benarebyvägen och Wendelsvägen har en stor potential som
cykelstråk om de förvaltas väl.

Betweeness (r 3 000 meter)

• I övrigt är genheten genom norra delen av Mölnlycke Centrum mycket låg. Inga gena kopplingar
finns heller från nordväst in mot Centrum.
• I programskissen skapar den nya nord-sydliga axeln ett mycket effektivt cykelstråk. Även cykelbron
över Mölndalsån och förlängningen av Gärdesvägen
mot Centrum ökar genheten i cykelnätet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FIG 24. GENHET I CYKELNÄTET- PROGRAMSKISS
Genhet beräknas här med hjälp av vinkelförändringar mellan alla gatusegment inom 3 km...
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2.8 TRAFIKPRIORITERING
MÅL
För att gatan ska vara trafiksäker för gående och
cyklande bör gatans trafikprioritering mellan olika
trafikantgrupper vara tydlig. Men gaturummens
trafikprioritering är också en förutsättning till vilket sorts stadsliv som kan tänkas uppstå och vilken
grad som gående och cyklister bekvämt kan röra sig
fritt i staden. Här kartläggs gaturummens prioritering av trafikanter med hjälp av ”Livsrumsmodellen”
(Rätt fart i staden 2006). Bedömningen graderas
från helt gångprioriterat (s.k. frirum) till helt bilprioriterat (transportrum).

FIG 25. FRIRUM
Frånvaro av motorfordon

FIG 26. INTEGRERAT FRIRUM
Närvaro av motorfordon men prioriterat för gående

FIG 30. GATUKATEGORIER - IDAG
Närhet beräknas här i gångavstånd via gångnätet till resecentrumet

RESULTAT
• Mölnlycke Centrums kännetecknas idag av en
tydlig trafikseparering där de inre bostadsdelarna
är i stort sett bilfria och vägarna utanför är närmast
helt priorterade för bilar. Detta har lett till mindre
gena passager och en mindre attraktiv miljö att
vistas i kring de inre delar av Mölnlycke Centrum.
Sammantaget kan det sägas att trafiksepareringen
har ökat avståndet mellan Mölnlycke Centrum och
den närmaste omgivningen.
• Med programskissen minskar fordonstrafikens
barriäreffekter genom att en mer gångprioriterad
trafikmiljö skapas mellan Gymnasiet och Biblioteksgatan och längs Massetjärns södra sida. Dock
utgör så väl Allén och Benarebyvägens fortsatt fordonsdominerade stadsrum.
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FIG 27. MJUKTRAFIKRUM
Samspel mella gående och motorfordon

FIG 28.INTEGRERAT TRANSPORTRUM
Närvaro av gående men prioriterat för motorfordon

Frirum
Integrerat frirum
Mjuktrafikrum
Integrerat transportrum
Transportrum
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FIG 29. TRANSPORTRUM
Frånvaro av gående

FIG 31. GATUKATEGORIER - PROGRAMSKISS
Närhet beräknas här i gångavstånd via gångnätet till resecentrumet

2.9 AKTIVA FASADER
MÅL
Huruvida fasaderna är aktiva eller inte har att göra
med om det finns lokaler eller entréer i gatuplanet.
”Värdering av stadskvalitet” visade att lokaler i gatuplanet var värdefulla både för utbudet av urbana
verksamheter och hur attraktiv stadsdelen var att
bo i (Stockholms läns landsting 2013). Även entréer
mot gatan medförde en ökad attraktivitet. Hur aktiva fasaderna är handlar också om gatans roll som
mötesplats och dess förutsättningar att upplevas
som ”levande”. Kvällsaktiva fasader är också en viktig förutsättning för trygghet kvällstid. (Botryggt
05 2005). Forskningen visar att i synnerhet kreativa
kunskapsintensiva företag gärna söker sig till levande tätare och mer blandad stadsmiljö. (Stockholms
läns landsting 2013).

FIG 32. FASADER MED ENTRÉER OCH LOKALER

FIG 33. FASAD MED BARA
ENTRÉ

FIG 35. AKTIVA FASADER - IDAG

FIG 33. FASAD HELT UTAN
ENTRÉ

RESULTAT
• Genom nyligen genomförda stadsbyggnadsprojekt
har många fasader i södra Centrum aktiverats. I övrigt är det mycket få aktiva fasader i stadsdelen.
• Mölnlycke Centrum kan också sägas ”vända omgivningen ryggen” då de flesta fasader saknar både
aktiva fasader och entréer emot de omgivande stadsdelarna.
• Med programförslaget ökar antalet aktiva fasader
mot de centrala stråken, vilket är positivt för att
förvalta den stadslivspotential som gatunätet ger.
Dock vänder sig fortfarande många fasader bort från
omgivande stadsdelar.

Fasad med lokaler och entréer
Fasad med entréer
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FIG 36. AKTIVA FASADER - PROGRAMSKISS
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2.10 TILLHÖRIGHET
MÅL
I värderingen av stadskvalitet visar sig slutna
kvarter vara mer attraktiva att bo i än öppna eller halvöppna kvarter. En förklaring kan vara att
slutna kvarter erbjuder skydd från buller och andra
trafikstörningar. Slutna kvarter erbjuder samtidigt
en gård, ett gemensamt socialt rum för grannar, som
inte är det privata lägenhetsrummet och inte det offentliga stadsrummet. De som har tillgång till egen
gård har tillgång till en social arena inom grannskapet. Ny forskning visar också att slutna kvarter skapar tydligare territorialitet (revir) och därmed kan
sägas bidra med en tydligare boendemiljö för både
boende och besökare (Ståhle 2007). Där det sociala
reviret är mer diffust, dvs det råder oklarhet vem
som egentligen får och ska bruka rummet, skapas en
mindre användningspotential.

FIG 37. OFFENTLIGT
Rum för alla

FIG 38. GEMENSAMT
Rum för de boende eller arbetande i kvarteret

FIG 41. TILLHÖRIGHET - IDAG
Markens tillhörighet har kartlagts med hjälp av observationer och flygfoto
FIG 39. PRIVAT
Rum för fastighetsägaren

FIG 40. DIFFUST
Otydlig tillhörighet

RESULTAT
• Stor andel diffusa ytor i norra Mölnlycke Centrum  
på grund av halvslutna gårdar och förgårdsmark
utan tydliga gränser
• Tydligare offentlighet i södra delen.
• Diffusa ytor ökar totalt med 16%. I centrala Mölnlycke minskar de diffusa ytorna med 8%. Samtidigt
återstår en oklarhet kring den norra delens gårdar
och förgårdsmarker. Här bör gränserna ses över för
att öka tydligheten mellan de sociala zonerna.
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Privata rum
Gemensamma rum
Offentliga rum
Diffusa rum
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FIG 42. TILLHÖRIGHET - PROGRAMSKISS
Markens tillhörighet har kartlagts med hjälp av observationer och flygfoto

DIFFUS TILLHÖRIGHET

3. STADSLIVSOBSERVATION

3.1 GÅNGFLÖDEN OCH VISTELSE
BAKGRUND
Observationer och gångtrafikmätningar ger en betydelsefull beskrivning av karaktären i och användningen av ett stadsområde. Observationer kan också
användas för att undersöka hur stadslivet påverkas
av stadsrummet. De metoder som har använts är väl
beprövade och har bl.a använts i Spacescapes stora
stadslivsanalys av centrala Göteborg (Spacescape
2012)

• Bland de något mer använda gångstråken kring
Mölnlycke Centrum kan nämnas LångenäsvägenFabriksvägen längs den södra sidan Masetjärn och
den södra sidan från Benarebyvägen.

RESULTAT

METOD

• Observationen av stadsliv visar på en mycket stor
koncentration av vistelse och rörelse kring korsningen Biblioteksgatan och stråket från Resecentrumet
och mellan Biblioteksgatan och gymnasiet. Detta
område kan sägas utgöra stadslivets tyngdpunkt.

Gång och cykelmätningar, vistelseobservationer samt snabbintervjuer har genomförts av tio observatörer under torsdagen den 18 oktober och lördag den 20 oktober mellan kl
08-21.

• I observationen synliggörs också de mycket marginella gångflödena i stadsrummen kring de mest
centrala delarna av Mölnlycke Centrum. Dessa delar
har också visat sig ha en bristande attraktivitet i
stadskvalitetanalysen. I snabbintervjun av besökarnas hemstadsdel visar sig också Mölnlycke Centrum
inte vara särskilt välbesökt av människor boende i
andra stadsdelar inom kommunen. Det som främst
skapar ett stort inslag av människor från andra
stadsdelar är gymnasieelever från andra kommuner.

GÅNGMÄTNING
Gång- och cykelflöden längs sammanlagt 117 gator har observerats i 10 minuter vid 8 olika tillfällen (morgon, lunch, eftermiddag och kväll under två dagar).

71%

VISTELSEOBSERVATION

24%
5%
MÖLNLYCKE
CENTRUM

ÖVRIGA
KOMMUNDELAR

BESÖKARNAS HEMSTADSDEL
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Var människor uppehåller, vilka aktiviteter som försegår på
platsen, olika åldergrupper och kön har observerats på 20
olika platser. Varje vistelseobservation har pågått i 25 minuter
vid totalt sex tillfällen (morgon, tidig eftermiddag, sen eftermiddag)
SNABBINTERVJU

UTANFÖR
KOMMUNEN

Snabbintervjuer med förbipasserande vid samma platser som
för vistelseobservationer har utförs totalt sex gånger. Varje
intervjutillfälle har varat i en timme. Snabbintervjun har innefattat frågorna ”Vilken stadsdel bor du i?” och ”vart är du
på väg?”

FIG 43. GÅNGFLÖDEN OCH VISTELSE
Kartan visar en summering av de observationer som genomförts under
två dagar i oktober.
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4. KOMMUNDIALOG

4.1 SUMMERING AV WORKSHOP
INLEDNING

VILKA STADSKVALITETER EFTERFRÅGAS?

Den 1 november 2012 genomförde Spacescape en
workshop tillsammans med kommunens företrädare från olika sektorer för att diskutera hur kommande förtätning öka stadskvaliteten i Mölnlycke
Centrum. Som underlag för diskussionen presenterade Spacescape tidigare utredningar om värdering
av stadskvalitet (TMR 2013) och en stadskvalitetanalys och stadslivsobservationer. Här följer en
summering av vad kommunens företrädare sade i
den slutliga gemensamma diskussionen.

Tjänstemännen tror att en mer gångprioriterad
stadsmiljö i både Centrum och längs stråken till
Centrum efterfrågas, liksom bättre utnyttjade parker, fler offentliga platser att mötas på och ett större
utbud av handel.

STADSKVALITETER I MÖLNLYCKE CENTRUM
Enligt kommunens tjänstemän är den viktigaste
stadskvaliteten i Mölnlycke Centrum den regionala tillgängligheten med kollektivtrafik. Större
naturområden finns i omgivningen och vackra parkmiljöer finns inne i centrum. Tryggheten i form av
småskaligheten och en trygg känsla i de offentliga
rummen är en annan stadskvalitet. Det finns också
ett utbud av offentliga mötesplatser, till exempel lekplatser i anslutning till caféerna. Tillgängligeten för
gående är bra i centrum, åtminstone när man tagit
sig dit med andra färdmedel. Allt känns nära, vilket
är en fördel som mindre städer har gentemot större.
Vad de boende värderar tros också variera mellan
människor som bott i Mölnlycke länge och människor som är relativt nyinflyttade och mellan människor som bor i centrum och längre ifrån.
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DISKUSSION OM PROGRAMSKISSEN
KVALITETER

Den nya Kindboparken mellan Kyrkvägen och Säterivägen ökar parktillgången. Biblioteksgatan och
Centrumvägen blir mer gångvänliga och levande.
Ny bebyggelse vid fabriken gör östra delen av Mölnlycke Centrum mer aktiv. Tydligare stadsrum
och innergårdar tillför en tydligare offentlighet.
Framförallt i södra centrum, inte lika viktigt norr
om skolan. Promenadstråket i Massetjärnsparken
blir viktigare och förhoppningsvis mer använt. Mer
bebyggelse längs järnvägen skulle troligen innebär
mindre buller i parken.
MÖJLIGHETER

Perrongen skulle kunna förlängas med ny uppgång
närmare fabriken. Samtidigt skulle en ny gångväg
rakt norrut från denna öka tillgängligheten till gymnasiet. Parkeringsplatsen öster om vuxengymnasiet
skulle kunna bebyggas. Även Statoil och kvarteret i
övrigt skulle kunna utvecklas på grund av det centrala läget. Centralvägen kan komma att bli ett lika

viktigt stråk för stadslivet som Biblioteksgatan, om
det aktiveras med entréer och lokaler i gatuplan.
Längs Centralvägen och dess förlängning öster
finns ju många målpunkter. Massetjärnsparken
hamnar också mer centralt, i och med utbyggnaden
av Mölnlycke fabriker. Att den nuvarande skolbyggnaden delas i två delar för att skapa ett tydligt gångstråk norrut är inte en knäckfråga. Sådana stora
och långsiktiga beslut är nödvändiga om centrum
ska förbättras. Man kan inte vara rädd för stora
beslut om visioner ska bli förverkligade. Det kan
eventuellt vara ohållbart med låg exploateringstal
där skolan nu ligger, det är en viktig funktion men
den skulle bättre kunna integreras i en ny och tätare
bebyggelsestruktur. Viktigt att förbättra den något
diffusa struktur som finns idag och införa tydligare
kvartersstruktur som är mer orienterbar. Viktigt
också att ta tillvara äldre vackra byggnader, såsom
fabriken. Klippan i Göteborg är en förebild.
BRISTER

Stationen är dåligt kopplat till fabriken. Centrum
kunde vara bättre kopplad till parken runt Massetjärn, med bebyggelse som leder dit. Bebyggelsen
vid Mölnlycke fabriker riskerar att bli en ny avskild
satelitstad, som Säteriet, och inte en integrerad del
av Mölnlycke Centrum. Vattnet bör tas till vara på
bättre. Bebyggelsen når ner till ån men inte över på
andra sidan. Ån riskerar därför att bli en barriär
istället för en tillgång. Hur kan Centralvägen göras

mer attraktiv? Fasaderna är inte särskilt aktiva och
det är delvis långa avstånd mellan korsningarna.
Bebyggelsen vid fabriken riskerar att skapa diffusa
ytor, kan anses vara ’hus i park’. Men kan också anses ta vara på karaktären från Wendelsbergsparken.
KNÄCKFRÅGOR

Det tänkta nord-sydliga stråket från resecentrumet
till Wolfs kulle kantas av fasader utan entréer norr
om skolan. En möjlighet är att göra om de nedre balkongerna till entréer och/eller skapa små bakgårdar
eller odlingslotter mot stråket. Det finns en ambivalens kring vilket håll som stadsstråken längs Biblioteksgatan och Centrumvägen ska utvecklas. Ska
handeln utvecklas åt väster eller österut mot parken
runt Massetjärn? Den tillgängliga tätheten ökar
mest österut på grund av den planerade bebyggelsen.
Det är viktigt att bevara rörelsestråken som finns
och om de utvecklas på flera håll samtidigt finns en
risk att det blir spretigt och att man inte tar till vara
på befintligt stadsliv.
Alléns utformning är en knäckfråga som det finns
olika åsikter om. Vissa anser att den bör fortsätta
vara en transportled och man inte bör locka dit gående. Andra anser att den inte är stadsmässig och
därför bör göras om till en gata med mer karaktär
av stadsrum. Allén utgör en barriär och är dessutom
en entré till Mölnlycke Centrum och som sådan
skapar den lätt en bild av Mölnlycke Centrum som
helhet för människor som bara passerar. Flera anser
frågan vara antingen eller. Antingen får Allén vara
transportrum eller så bör den göras om radikalt till
stadsgata.

FIG 44. WORKSHOPENS RESULTAT
Kvaliteter
Brister
Möjligheter
Knäckfrågor

Hus i park eller
bevarad karaktär?
Bra med
blandstad
Slutna kvarter bildar
tydliga gaturum

Transportled
eller stadsgata?

Gränssnitt
stråk/byggnad?

Barriär

Bra med ny
koppling

Barriär
Mer stadsmässig entré
och trevligare stadsrum

Centralvägen blir
mycket viktigare
Gymnasiet bidrar
till stadsliv

Koppling till
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Flytta vägen

Område borde finnas
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Entré för biltrafik tas inte upp
i gångtillgänglighetsanalys
Avstigning på ny station
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5. REKOMMENDATIONER

5.1 UTVECKLA EN TILLGÄNGLIG MÅNGFALD AV STADSKVALITET
HÄR FÖLJER TRE DELREKOMMENDATIONER FÖR
ATT UTVECKA ETT TÄTARE GRÖNARE OCH MER
TILLGÄNGLIGT MÖLNLYCKE CENTRUM. REKOMMENDATIONERNA HAR OCKSÅ KONKRETISERATS
I EN BEARBETNING AV KOMMUNENS PROGRAMILLUSTRATION.

ETT TÄTARE MÖLNLYCKE CENTRUM GER MER
URBANA VERKSAMHETER

ETT GRÖNARE MÖLNLYCKE CENTRUM GER
ÖKAD PARKTILLGÅNG

FÖRTÄTNING I CENTRALA MÖLNLYCKE

EN STÖRRE MÖLNLYCKE STADSPARK

Kan ske på bekostnad av parkering i markplan, på kvartersmark för
att sluta kvarter och på mindre grönområden inne i bebyggelsen.

En större och mer tillgänglig stadspark skapas genom att idrottsplatsen öppnas upp och blier en integrerad del av parken. Tillgängligheten
förstärks ytterligare av en ny huvudentré i korsningen mellan det nya
parkstråket och Centralvägen. Läs vidare på sid 48 om hur stadsparken
kan utvecklas.

FÖRTÄTNING VID MÖLNLYCKE FABRIKER

Förtätning sker längs befintliga gator och i grönområdet norr om fabrikerna. Förtätning innneb att Centrum utvidgas österut och Massetjärnsparken hamnar mer centralt i Mölnlycke.
BEBYGGELSE SÖDER OM MASSETJÄRN

6000

5447

Ny bebyggelse har föreslåtts längs Masetjätns södra sida för att samtidigt minska bullret från vägar och järnvägen i Massetjärnsparken.
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ETT TILLGÄNGLIGARE MÖLNLYCKE CENTRUM
GER ÖKAD GÅNG- OCH CYKELVÄNLIGHET
NY KOPPLING MELLAN ALLÉN OCH GÄRDESVÄGEN

2000

En koppling mellan Alle´n och Gärdesvägen ökar närheten mellan Centrum och Gärdesområdet.

1000

NYTT PARKSTRÅK

0
Boende
Idag

Arbetande+studerande
Programillustration

Ett gångstråk mellan ny östlig uppgång till spårstationen leder vidare
till gymnasiet och sedan via ett parkstråk längs ån vidare norrut.

FIG 45. BEFOLKNINGSÖKNING

NYTT GÅNGSTRÅK LÄNGS SKOLVÄGEN

Befolkningen är uträknad genom ett snitt på 50 m2 BTA per boende och
25 m2 per arbetande. I beräkningen har inte ett ökat antal studenter räknats in, vilket ytterligare borde stärka det lokala handelsunderlaget.

Ett gångstråk mellan ny östlig uppgång till spårstationen leder vidare
till gymnasiet och sedan via ett parkstråk längs ån vidare norrut.
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MÖLNLYCKE ÅPARK

Grönområdet längs Mölndalsån utvecklas till en park med en utformning som uppmuntrar till vistelse.
MÖLNLYCKE SKOLPARK

Omvanlig av skolgård till parktorg för flexibel användning under dygnet.

TRÄD

GÅNG - OCH CYKELVÄG
LÄNGS PARKENS KANTER
UTESERVERING

NYTT GÅNGSTRÅK
LÄNGS SKOLVÄGEN

NY KOPPLING
GÄRDESVÄGEN-ALLÉN

MÖLNLYCKE STADSPARK
ÖPPET

IDROTT

NYA ALLÉN

NYTT PARKSTRÅK

VATTEN

.

PARKTORG

MÖLNLYCKE SKOLPARK

NY BRO

TORG

NY BRO
NY GÅFARTSGATA
FLER LOKALER LÄNGS
CENTRALA STRÅK

NY STATIONSUPPGÅNG

FIG 46. PROGRAMILLUSTRATION

MÖLNLYCKE ÅPARK

FORDONSPRIORITERAT
STADSRUM
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5.2 UTVECKLA STADSRUM SOM INBJUDER TILL VISTELSE
HÄR FÖLJER TRE DELREKOMMENDATIONER PÅ
HUR STADSRUMMEN KAN BLI MER ATTRAKTIVA
SOM VISTELSERUM. UTIFRÅN PROGRAMILLUSTRATIONEN HAR OCKSÅ ETT ANTAL PLATSER
STUDERATS MED HJÄLP AV ENKEL KOLLAGETEKNIK FÖR ATT VISUALISERA HUR STADSMILJÖN KAN TÄNKAS SE UT, UTIFRÅN DE GIVNA
REKOMMENDATIONERNA.

IDROTTSVÄGEN
Omvandlas till gåfartsgata med nya aktiva fasader och entréer på
norra sidan. Trädrader förstärker den gröna kopplingen till parken.

CENTRALVÄGEN
Omvandlas till gåfartsgata med aktiva fasader och entréer på båda
sidor. Den befintliga fasaden till vänster byggs på eller rivs för att
ersättas med ett högre hus med lokaler i gatuplan.

FLER LOKALER I GATUPLAN LÄNGS CENTRALA STRÅK - AKTIVERAR STADSRUMMEN
Fler lokaler i gatuplan längs centrala gångstråk ger förutsättningar för
såväl handel och möten mellan människor.

TYDLIGA GRÄNSER MELLAN PRIVAT, GEMENSAM OCH OFFENTLIG YTA - GER MINDRE
DIFFUSA YTOR
Tydligare gränser i stadsmiljön innebär att de offentliga ytorna upplevs
som just mer offentliga.

EN MÅNGFALD AV VISTELSEVÄRDEN - GER
MER POPULÄRA MÖTESPLATSER
Tidigare studier har visat att populära torg och parker kännetecknas av
möjligheten till många olika aktiviteter. Mångfalden kan också leda till att
många olika grupper i samhället naturligt delar stadsrum vilket är viktigt
för en socialt sammanhållen stad.

SKOLVÄGEN
Nytt gångstråk med tydlig gräns till omgivande kvarter. Altan skapar uteplatser för lägenheterna i markplan. Skolvägen förlängs genom skolbyggnaden

ALLÉN
En mer attraktiv och gångvänlig stadsmiljö utvecklas genom bebyggelse med entréer på befintliga parkeringsplatser och grönytor
längs västra Allén. Trädraderna bevaras och körfälten och hastighetsgränsen på 40 km/h behålls.

MASSETJÄRN - MÖLNLYCKE STADSPARK
Parken delas upp i olika parkkaraktärer för att öka mångfalden av
vistelsevärden .

FIG 47. SAMTLIGA FÖRE-EFTERBILDER
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IDÉER OM MÖLNLYCKE STADSPARK - 5 X 50

Med anledning av Massetjärns potential att utvecklas till en socialt än viktigare mötesplats har rekommendationen ”5 x 10” tagits fram till grund för det vidare arbetet. Populära mötesplatser kännetecknas
oftast av att det finns många olika vistelsemöjligheter. Genom att dela upp parken i olika delar med olika
karaktärer och innehåll kan en större mångfald av
vistelsevärden skapas. Målsättningen kan vara att
det ska finnas minst 10 olika vistelsevärden i varje
del.
I programillustrationen föreslås Mölnlycke
stadspark delas upp i parkkaraktärerna ”idrott”,
”parktorg”, ”öppet” , ”träd” och ”vatten”. Själva utformningen och innehållet kan sedan få växa fram
utifrån önskvärda aktiviteter. Det är därför viktigt
att parkens kommande utformning och innehåll
planeras i nära konsultation och dialog med medborgarna för att parken verkligen ska kunna bli den
lokala och regionala mötesplats som dess framtida
läge och nuvarande värden skapar.

I programillustrationen finns också generella utformnningsprinciper med för att säkerställa att
alla ytor i grunden blir tydligt offentliga. Det handlar om en tydlig gräns mellan parkyta och privat
fastighetsmark längs parkens kanter.Genom att
öppna upp idrottsplatsen blir också denna mer
tydligt tillgänglig för såväl besökare och boende
i närheten. Programillustrationen visar också på
hur tillgängligheten till stadsparken kan öka med
hjälp av en ny huvudentré vid korsningen mellan
Centralvägen och det nya nord-sydliga parkstråket. I Stadsparkens entré föreslås ett hårdgjort
parktorg som både bildar entré till idrottsdelen,
den öppna ytan och vattenkontakten. Torgets centrala position gör den också lämplig som informationsplats om stadsparkens olika vistelsevärden
och eventuella tidsscheman för idrottsplatsen. De
nuvarande byggnaderna på platsen rivs och dess
verksamheter kan istället flyttas till en ny fristående byggnad i den västra delen.

STADSPARKENS OLIKA
KARAKTÄRER
PARKTORG
Ref: klätterställning i Erlandsdal,
Svedala.

ÖPPET
Ref: öppna ytor i Slottskogen.

IDROTT
Ref: offentlig idrottsplats i Vasaparken, Stockholm.

VATTEN
Ref: flytande bassäng i Berlin.

TRÄD
Ref: Hörlurar på träd - en konstinstallation med ljudet från rinnande vatten genom trädet.
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FIG 48. IDROTTSVÄGEN IDAG
.
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FIG 49. IDROTTSVÄGEN MED FÖRESLAGEN STADSMIL JÖ
.
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FIG 50. CENTRALVÄGEN IDAG

FIG 51. CENTRALVÄGEN MED FÖRESLAGEN STADSMIL JÖ

FIG 52. ALLÉN IDAG

FIG 53. ALLÉN MED FÖRESLAGEN STADSMIL JÖ

FIG 54. SKOLVÄGEN IDAG

FIG 55. SKOLVÄGEN MED FÖRESLAGEN STADSMIL JÖ

FIG 56. MASETJÄRNSPARKEN IDAG

FIG 57. MASETJÄRNSPARKEN MED FÖRESLAGEN STADSMIL JÖ

5.3 AVVÄGNING MELLAN OLIKA INTRESSEN
I SAMBAND MED FÖRESLAGEN UTVECKLING
UPPSTÅR INTRESSEKONFLIKTER MELLAN
OLIKA ALLMÄNNA INTRESSEN. HÄR FÖLJER
EN REDOVISNING AV DE STÄLLNINGSTAGANDEN SOM KOMMUNEN GJORT FÖR DE ENSKILDA PLATSERNA.

studeras. En dubbelsidighet för gående och cyklande
kan göras möjlig om nytt bullerplank flyttas till den
faktiska tomtgränsen som ligger innanför det nuvarande staketet.

ALLÉN

Idrottsplatsen har idag stor betydelse för idrottslivet
i Mölnlycke. Dess nuvarande funktion är en viktig
tillgång för ett levande Mölnlycke Centrum. Samtidigt skulle idrottsytornas omgivning och gränser
kunna ses över för att öka idrottsplatsens offentlighet och attraktivitet. Idag är många av kringytorna
diffusa och dåligt utnyttjade. Vidare studier bör
undersöka hur idrottsplatsen och dess verksamheter skulle kunna integreras i en framtida Mölnlycke
stadspark.

Allén utgör den enskilt mest komplexa platsen för
att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Dels utgör
allén en viktig länk för genomfartstrafik, samtidigt
är dess stadsmiljö idag mycket oattraktiv då den
är fordonsdominerad, har höga bullerplank på ena
sidan och bilparkering och fasader utan entréer på
andra. Alléns utformning och få korsningar skapar
också barriäreffekter för de gående. Trafikprognoser
där en ny vägbro söder om järnvägspåret byggs visar
dock på att biltrafiken kan komma att minska 2025
på såväl Biblioteksgatan som på Allén (Wsp 2013).
Under dessa förutsättningar kan Allén fungera med
nuvarande utformning för biltrafik en och till och
med kompletteras med ett fåtal korsningar. Detta
ger sammantaget förutsättningar för att utveckla
Allén till en attraktivare stadsmiljö med bebyggelse
och entréer längs med gatan. Nya kvarter på nuvarande parkeringsyta väster om vägen och grönyta
kan byggas om parkering löses i källarplan och en
tyst sida mot Skolvägen skapas för att klara bullernivåerna. Trädraden kan bevaras. Bullerplank i betong
och glas (såsom längs Kungsgatan i Kungsbacka) bör
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IDROTTSPLATSEN

MASSETJÄRNSPARKEN

Massetjärn får med rekommenderad bebyggelseutveckling ett mer centralt läge och en ökad
användningspotential. Detta bör följas upp av en
utformning som skapar många olika vistelsevärden
för många olika grupper för att understöda dess potential som mötesplats. Exempel på vistelsevärden
som skulle kunna utvecklas är ett mer omfattande
utomhusgym, vattenlek, utomhusbassäng, lekplats,
grillplats, skatepark. Massetjärnsparkens gränssnitt mot omgivningen bör ses över så att kanterna är

tydligt offentliga. Samtidigt bör utformningen inte
ske på bekostnad av parkens ekologiska värden.
MASSETJÄRNS SÖDRA SIDA

Genom att en nya gata byggs längs spåren möjliggörs
också en gåfartsgata längs Massetjärns södra sida.
Bebyggelse längs spåren minskar buller i parken och
utgör med sin närhet till både park och resecentrum
ett attraktivt läge för ny bebyggelse. Bebyggelsestrukturen utgär från fyra spår, vilket innebär ett 5-10
meter bredare spårområde än idag. Men detta bör
inte omöjliggöra ny bebyggelse längs spåren. Kommunen anser också att nuvarande markanvändning
i form av bensinmack och låg täthet i stationsnära
lägen längs Långenäsvägen är mindre lämplig. Även
dessa tomter bör därför ingå i programmet för ett tätare Mölnlycke Centrum. Här bör parkeringsfrågan
också ses över då ny idrottshall i Mölnlycke fabriker
planeras.
LASTGATA MELLAN BIBLIOTEKSGATAN OCH CENTRALVÄGEN

Då lastgatan till Biblioteksgatan behålls blir korsningsavståndet något långt längs gatan. Samtidigt
utgör lastgatan en förutsättning för handeln vilket
gör att den behöver finnas kvar.
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