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INNEHÅLL

Inledning 
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad och förtätning med 
bostäder, verksamheter och service. Inte minst när järnvägen i fram- 
tiden byggs ut för pendeltågstrafik. Stadsbilden kommer att förändras 
och det kommer ställas stora krav på en väl utbyggd infrastruktur.

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala 
delar har en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå utarbetats, med 
särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur 
(White, 2018). Som en del av att stadsbyggnadsstudien fördjupas och 
utvärderas har denna täthetsanalys för Mölnlycke centrum tagits fram.

Stadsbyggnadsstudien har ledstjärnan ”Mötas i Mölnlycke” och  
redovisar förslag på övergripande strategier för Mölnlyckes fram- 
tida utveckling som kan stödja ett livskraftigt centrum som lockar till 
möten. För att uppnå en hållbar och attraktiv småstad har tätheten  
av antal boende och verksamma en stor betydelse. En av knäck- 
frågorna som lyfts i stadsbyggnadsstudien är att tätheten måste öka 
i centrum för att uppnå ett stadsmässigt och levande centrum med 
goda villkor för både handeln och för boende. I stadsbyggnadsstudien 

föreslås att tätheten på 
lång sikt fyrdubblas för 
invånarantalet i centrum, 
för ett mera livskraftigt 
centrum. I dialoger med 
medborgare och politik 
har tätheten varit en 
återkommande fråga 
och åsikterna har varit 
delade om hur tätt och högt framtida Mölnlycke ska vara. 

I täthetsanalys för Mölnlycke centrum fördjupas frågorna om för-
tätning genom forskning, scenarier och analys utifrån målet om en 
långsiktigt hållbar centrumutveckling i Mölnlycke.

Arbetet har skett inom ramen för Mistra Urban Futures i form av 
kunskapsföredrag, workshops och analys inom kunskapsplattformen 
Det urbana stationssamhället. Statistik i form av täthetskartor över  
Mölnlycke är framtagna av kommunen. 
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Utgångspunkter
I stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum beskrivs strategier 
för att uppnå ett levande och attraktivt centrum, där strategin 
”Koppla samman centrum” är den som i första hand beskriver 
hur mer bebyggelse kan stärka centrum. Fler invånare får nära till 
centrumutbud, service och kollektivtrafik. Ny bebyggelse kan skapa 
starkare stråk som kopplar samman olika delar av centrum och även 
omgivande bebyggelse på ett bättre sätt. Förtätningen föreslås ske 
genom tillägg (in-fill) centralt, längs stråk och genom omvandling av 
befintliga områden eller påbyggnad av befintliga hus. 

Översiktsplan ÖP 2012 anger en fortsatt utveckling av Mölnlycke 
centrum, där förtätning ses särskilt positivt inom en 600 meters zon 
från Mölnlycketerminalen. 

Kommunens Bostadsförsörjningsprogram 2019–2023 anger en 
målsättning av en befolkningsökning om lägst 1,5 %. 

Avgränsningen för studien omfattar de mest centrala delarna av 
Mölnlycke centrum och följer i huvudsak stadsbyggnadsstudiens 
avgränsning. I norr utgörs den av Kyrkvägen och i söder av 
Hönekullavägen. I väster och öster avgränsas studieområdet av 
Rådasjön respektive Mölnlycke fabriker. 

Rapporten ska genom olika metoder undersöka potentialen till en 
högre täthet, så fler kan bo och verka i Mölnlycke centrum, vilket 
också ger ökat underlag för fungerande handel  och service. Med fler 
verksamma i centrum ökar dagbefolkningen som kan uträtta ärenden 
och utgöra kundunderlag till lunchrestauranger  och kollektivtrafik.

Nuläge
Inom avgränsningen för Mölnlyckes centrala delar bor cirka 1800 
personer. Det innebär en generell täthet om 20 invånare per hektar 
(inv/ha), vilket är låga täthetstal i ett centrum. Det motsvarar den 
täthet som finns i det som kan betecknas som ”villastad”. Det är 
få som har omedelbar tillgång till den närhet och utbud som ett 
fungerande centrum ger tillgång till, som service, kultur, kollektivtrafik 
och stadsliv. Mölnlycke centrums delområden har olika täthet med 
spridning mellan villaområde (ca 10 inv/ha) till som mest motsvarande 
”tät trädgårdsstad” (ca 65 inv/ha). 

I centrala Mölnlycke finns ett antal större arbetsgivare, framförallt 
kommunen och skolorna men även handel, service och kontor.  
I anslutning till järnvägen finns ett verksamhetsområde men de större 
arbetsplatsområdena är placerade i Mölnlycke företagspark   
ca 2–3 km norr om centrum. Målpunkter i centrum utöver handel 
och service är bland annat Hulebäcksgymnasiet med ca 1750 elever 
och Ekdalaskolan med 360 elever i årskurs 6–9. 

OLIKA TÄTHETSDEFINITIONER
Den enklaste definitionen av täthet är förekomsten av ett antal 
enheter t ex i form av funktioner, byggnader eller människor inom ett 
givet område. Eftersom begreppet täthet kan tolkas på många sätt, 
det finns många olika slags definitioner,  bör man vara noga med att ange 
vilka definitioner som avses när täthetsmått används. Även om täthet 
(Urban density) under lång tid spelat en central roll i stadsbyggandets 
teori och praktik råder osäkerhet om beräkningsmetoder och metoder 
för täthetsjämförelser (Rådberg & Friberg 1996). Man bör för det första 
göra skillnad mellan täthet som upplevd egenskap i bebyggelse och 
täthet som en rent teknisk parameter. Upplevelsen av täthet och den 
uppmätta exploateringsgraden behöver inte sammanfalla. En stadsdel 
kan upplevas som relativt tät trots att den uppmätta exploaterings- 
graden är måttlig, och en annan stadsdel som medeltät trots att  
exploateringsgraden är hög.

I planeringslitteraturen möter man två principiellt olika sätt att ange 
täthet, nämligen befolkningstäthet (anges som inv/ha eller inv/km2) 
och bebyggelsetäthet. Bebyggelsetäthet anges ofta i form av ett ex-
ploateringstal som kan vara bruttoexploatering (anges som Brutto- 
area BTA/Total markareal) eller nettoexploateringstal (Bruttoarea 
BTA/ kvartersyta där avgränsningen ofta läggs mitt i omgivande 
gatunät). I boken Svenska Stadstyper (Rådberg & Friberg 1996) 
relateras täthetsbegreppen till frågor om städers struktur och be-
byggelseutveckling, vilka hör hemma i forskningsfältet stadsmorfologi 
(urban morphology) som är ett jämförelsevis ungt forsknings- 
område. Kvarter i 26 olika karaktäristiska svenska stadstyper beskrivs 
i ett s.k. täthetsdiagram som visar förhållandet mellan andel bebyggd 
markareal i procent, nettoexploateringstal och antal våningar. Bland 
alla möjliga sätt att beskriva täthet i städer så ger dessa begrepp 
som också visualiseras i principiella kartor en god insikt i olika  
stadstypers rumsliga struktur.

I en välgenomtänkt planering räcker det inte att mäta bara den  
rumsliga tätheten. Täthetsbegreppet kan behöva förstås ur andra 
aspekter som social täthet, kulturell täthet, ekonomisk täthet, ekologisk 
täthet samt kunskaps- och informationstäthet (IVA framtidens goda 
stad, delrapport om den urbana utvecklingens drivkrafter och  
konsekvenser, sid 23–24).

Forskaren Johan Rådberg hade en särskild förkärlek för trädgårdssta-
den också som ett alternativ för det framtida stadsbyggandet (Råd-
berg, J 1994). Han hävdade inte att man slaviskt skulle kopiera gamla 
områden utan att analysera deras uppbyggnad och inre struktur. 
Fördelar med trädgårdsstaden är att man kan med en täthet som är 
ungefär dubbelt så hög som villaområden uppnå en rad fördelar som 
förenar positiva värden i både villaområden och tätare områden. 

Samma täthet kan uppnås på en rad olika sätt. Ett höghus behöver 
inte innebära högre täthet än medelhög kvartersbebyggelse. Detta 
på grund av att ett högre punkthus med fler invånare och arbetsplat-
ser erfordrar faciliteter i form av parkering, grönytor, placering som 
möjliggör solinfall etc. 

Olika perspektiv  
på hållbar stadsutveckling och täthet
Ulf Ranhagen, Professor, Tekn Dr och Arkitekt SAR/MSA,  
Chalmers/Mistra Urban Futures

I stadsbyggnadsdebatten intar täthet en särställning genom den betydelse som den tillskrivs från både praktiska 
och teoretiska perspektiv för en god eller dålig stadsutveckling. Kompakt stadsutveckling betonas av UN Habitat 
och EU till svenska myndigheter som en strategi för att nå en hållbar stad och minska biltransportarbete. Samtidigt 
vållar förtätning av våra städer – både i stadskärnorna, ytterstaden och förorter debatt och protester. Som ett av 
många exempel kan nämnas planerna på att bygga ut Årsta i Stockholm på ett sätt som går ut över ett skogsområde 
som anses värdefullt för både invånarnas närrekreation och för hela stadens tillgång till viktiga ekosystem.

Avgränsning täthetsanalysCa 1800 invånare, 20 inv/ha

Ca 75 inv/ha
Ca 60 inv/ha

Ca 50 inv/ha
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delområden i centrum.
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BEHOVET AV ATT NYANSERA  
BETYDELSEN AV TÄTHET
Ovan har både för- och nackdelar som täthet och förtätning kan 
innebära i städer och samhällen antytts.  I nästa avsnitt ska vi fördjupa 
den betydelse täthet kan ha för att bidra till resurseffektivitet och 
minskat bilberoende medan vi här ger några allmänna reflektioner 
till dess betydelse för ett hållbart samhälle. Exempel på fördelar med 
täthet är dynamisk ekonomisk utveckling, hög kontaktintensitet, bättre 
underlag för olika servicefunktioner, kollektivtrafik och fjärrvärme samt 
mindre bilberoende och lägre miljöutsläpp per capita. Nackdelar kan 
vara trängsel, ingrepp i grönytor och påverkan på befintliga kulturmiljöer 
ljud- och ljusstörningar samt ökade risker. 

Täthetens betydelse för en hållbar stad behöver nyanseras. Täthet på 
områdes- och kvartersnivå kan vara ett ineffektivt medel för att öka 
närhet mellan olika aktiviteter, minska bilanvändning eller att möjliggöra 
trafiksäker mobilitet för barn. Det beror bl.a. på att en lokalisering av ett 
tätt område utan starka kopplingar till staden eller samhället innebär att 
man inte kan dra nytt av fördelarna med täthet eftersom invånarna är 
starkt beroende av samspelet med funktioner i staden som helhet  
(Pia Westford 2010). 

En central fråga gäller här hur man ser på rörlighet i förhållande till tillgäng-
lighet och närhet mellan olika funktioner. Genom konsekvent rumslig 
blandning och rumslig integration kan närheten öka betydligt (Alexander 
Ståhle i ”Alla behöver närhet – så bli framtidens städer” 2016).

Tätt och högt byggande i centrala lägen kan bidra till höjd ekonomisk 
aktivitet men också till höga bostadspriser och segregation (Glaeser, 
2011 och Bradley 2009). Det finns risk att ensidig prioritering av 
marknadskrafter kan leda till en överexploatering i dessa avseenden 
som också har negativ påverkan på staden som helhet.

En föreställning om avsaknad av täthet och urbanitet i förortsområden  
– t ex miljonprogramsområden – kan leda till omvandlingar som 
inte tillvaratar de värden som finns och som uppskattas. Det finns 
exempel på att man till varje pris sökt öka tätheten utan att beakta de 
vidare konsekvenserna av olika insatser. Men det finns också positiva 
exempel på förtätning t ex i form av nya mångfunktionella, levande 
stråk, bostäder som möjliggör bostadskarriär in området så man slipper 
flytta, lokalisering av nya kulturcentra (Ranhagen 2017, exempel i 
Attraktiva livsmiljöer och flöden i IVA projektet framtidens goda stad).  

TÄTHET OCH  
TRANSPORTEFFEKTIVITET
Även om det finns omfattande forskning om sambanden mellan 
urban form inklusive täthet och transporteffektivitet så finns inga 
helt entydiga resultat eftersom det rör sig om extremt komplexa 
samband som också är starkt kontextberoende.  Det är också svårt 
att separera påverkan från tätheten från andra faktorer typ centralitet, 
konfiguration, läge i förhållande till stadscentrum etc. 

Samhällsplanering av de fysiska strukturerna i vid mening bedöms 
kunna bidra till en minskad transportefterfrågan och en ökad 
transporteffektivitet med 10-20% (SOU 2013: 84 utredningen om 
en fossilfri fordonsflotta och Hickman & Banister 2007). I forskningen 
(Cervero och Kockelman 1997) har utöver täthet (Density) även 
sex andra faktorer som börjar på D lyfts fram som viktiga – Diversity  
(Mångfald av funktioner, funktionsblandning), Design (utformning),  
Destination accessibility (tillgänglighet till målpunkter), Distance to 
transit (närhet till kollektivtrafik), Demand Management (efterfråge-
styrning) och Demographics (demografi), se figur 2.

Förändrad befolknings- (eller bebyggelse-) täthet har visat sig kunna 
påverka energianvändningen med ca 3–4 % (Ewing & Cervero, 2010) 
vilket kan synas vara en blygsam siffra men i kombination med andra 
urban form faktorer i samlade planeringsstrategier kan påverkan upp 
till 20% konstateras (Litman & Steele, 2011).
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I arbetet med SymbioCity Approach (Ranhagen & Groth, 2012)  
undersöks tätheten utifrån olika typer av bebyggelse. Ett exempel är 
en jämförelse mellan ett höghus i 18 våningar och kvartersbebyggelse 
i 2–3 våningar. På samma ytutbredning (100x100 m) uppnår kvarters-
bebyggelsen med 3 våningar ett större antal lägenheter (131 lgh) än 
höghusets 18 våningar (73 lgh). En fördel med kvartersbebyggelsen är 
t. ex. att den medger en större andel aktiva bottenvåningar mot gatan 
och lugna innergårdar, se figur 1.

Förenta Nationerna, FN inom ramen för UN Habitat har utarbetat 
riktlinjer för hållbar stadsutveckling utifrån den globala trenden av 
växande städer. 
Rekommendationerna rubriceras ”A New Strategy of Sustainable 
Neighborhood: five principles”  (UN Habitat 2014) och innefattas av 
fem principer där täthet är en av dem, se princip 2 nedan. 
• Princip 1: Gaturum med effektivt utformat gatusystem  

(nätverk av gator) 
• Princip 2: Hög befolkningstäthet 150-600 persons/ha  

(motsvarar netto e = 0,75-3,00)
• Princip 3: Funktionsblandning (t ex boende, arbete och service)
• Princip 4: Social blandning  

(t ex olika inkomst- och yrkesgrupper, olika familjetyper)
• Princip 5: Begränsad specialisering av markanvändning
De täthetstal som anges i riktlinjer kan jämföras med Barcelona  
med en täthet om 330 invånare per hektar, vilket är mitten på skalan i 
riktlinjerna. I Sverige har Vallastaden 150–200 invånare per hektar. 

För att bygga den hållbara staden räcker det inte att mäta hur husen 
ska stå i förhållande till varandra eller hur höga de ska bli även om  
den rumsliga tätheten som berörts ovan är central i fysisk planering.   
I skriften den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser 
(IVA Framtidens goda stad 2017) lyfts sex andra sätt att se på täthet 
fram, vilka har starka kopplingar till den rumsliga tätheten: social täthet, 
kulturell täthet, ekonomisk täthet, ekologisk täthet, kreativ täthet samt 
kunskaps- och informationstäthet.

UTVECKLINGSTENDENSER
För att förstå den roll som täthet spelar i samhällsplaneringen är 
det viktigt att se på de tre huvudtendenser som påverkar utveckling, 
lokalisering och dimensionering av fysiska strukturer:

Tendens 1: Stadsutglesning  
Tendensen till stadsutglesning eller ”urban sprawl” återfinns på många 
delar av världen, och inte minst i USA. I Los Angeles ökade exempelvis 

befolkningen med 45% mellan 1970-1990, men den bebyggda ytan 
ökade samtidigt med 300%. I Sverige minskade tätheten från 30 
invånare per hektar till 20 invånare per hektar mellan 1960-1995, 
samtidigt som markytan för bebyggelse och infrastruktur ökade med 
70%. Stadsutglesningen tar sig uttryck i en till synes oplanerad utbred-
ning av villamattor och fritidsområden, helt bilorienterad lokalisering 
av köpcentra, arbetsområden och andra anläggningar. Områdena 
betecknas av låg förekomst av täthet, kontinuitet, koncentration, 
kluster- och kärnbildning, centralitet och närhet. De långa avstånden 
skapar bilberoende samhällen. (Ranhagen 2008 där Kummel, 2006 
och Galster, 2001 refereras)

Tendens 2: Urban koncentration – förtätning
Efter 1990 förefaller utglesning av städer har avtagit även om den 
fortfarande förekommer i stor utsträckning särskilt i städernas 
periferier. Den täta staden har dock fått en ökad attraktivitet som 
arena för boende, kultur och kunskapsdrivet näringsliv. Inom det 
s.k. STOUT-projektet visades att tätheten i sju svenska innerstäder 
fördubblades mellan 1980 till 2004 från i genomsnitt 33inv/ha till 
65inv/ha. Omvandling av äldre flerbostadshusområden samt tidiga-
re centralt eller halvcentralt belägna industri-, hamn- försvars- och 
sjukhusområden för bostäder men också en blandning av boende, 
arbete och service är den del av denna tendens som fortfarande 
fortgår. Att bygga staden inåt är en inriktning som alltfler kom-
muner anger i sina översiktsplaner. Det kan med god planering 
leda till en effektivare användning av infrastrukturen, attraktivare 
stadskärnor, med levande städer med bättre förutsättningar för 
utbildning, innovation och kultur (Ranhagen et.al 2017 IVAs  
projekt Framtidens goda stad). I skriften visas aktuella och i  
huvudsak lyckade exempel på förtätning i städer med olika  
storlek i Sverige.

Tendens 3: En fortsatt regionförstoring 
Regionförstoringen beror av allt större arbetsmarknadsregioner 
(funktionella regioner) vilket kan påskynda urban sprawl men också 
med rätt styrmedel leda till framväxten av en flerkärnig (polycentrisk) 
stad med en ny och högre täthet i centra och knutpunkter. Begreppet 
decentraliserad koncentration lanserades ursprungligen i holländsk 
regional planering och har kommit att beteckna en planeringsform 
som möjliggör ett hållbart resande både i större regioner i 
kombination med större möjligheter att röra sig till fots med cykel 
och kollektivtrafik till lokala transportnoder.

De tre tendenserna pågår parallellt och är även hopvävda – de är ett 
sätt att förenklat beskriva en komplex och dynamisk urbaniserings-
process som städer är inbegripna i.

Figur 1  Samma täthet kan uppnås på många olika sätt i städer – här med ett exempel från det internationella konceptet  
SymbioCity Approach (Ranhagen&Groth 2012, sid 78)

Figur 2 Faktorer med störst påverkan på resandet – täthet är ofta kopplat till 
funktionsblandning och övriga angivna faktorer R.Cervero & K.Kockelman, Transportation Research 1996
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          ACCES
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   TO TRANSIT

DESIGNDIVERSITY

Figur 3 Samband mellan täthet och bilrelaterad bilanvändning i svenska 
städer (uppgifter från Trafikverket 2012)
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På stadsregion och storstadsnivå fick täthetens betydelse i transport- 
och energisammanhang ett stort genomslag med en klassisk studie av 
Newman & Kenworthy (1989 uppföljd 1996 och 1999) som visar att 
bensinförbrukningen i regel är betydligt lägre i städer med hög befolk-
ningstäthet i förhållande till städer med lägre. Studien har kritiserats 
för att inte väga in faktorer som inkomst, bilinnehav och bensinpris, 
vilka reducerar täthetens betydelse i sig (Naess 2012). Trafikverket 
inspirerades i sin färdplan 2012 med att i en något förenklad metodik 
studera sambandet mellan täthet och bilrelaterad bilanvändning för 
orter med liten pendling, urval <37% ut- och inpendling, >10 000 inv 
och >80% täthetsgrad, dvs storstäder som har en hög pendling inne-
fattas inte, se figur 3.Urvalet är begränsat till orter med liten pendling 
för att få god koppling mellan invånare i staden och vilka som tankar.

BYGGA TÄTT KRING STATIONER
Av särskilt intresse för kunskapsprocessen Det urbana stationssam-
hället är vilken roll täthet i samspel med andra faktorer spelar för 
att gynna hållbara transporter kopplat till kollektivtrafik i form av 
järnväg och buss. Den bäst beforskade aspekten i sammanhanget 
är betydelsen av rumslig och tidsmässig tillgänglighet till stationer 
(Ranhagen et.al Klimatsmarta och attraktiva transportnoder 2015). 
Den s.k. stationsnärhetsprincipen innebär att andelen fotgängare 
ökar markant om kunskapsintensiva arbetsplatser lokaliseras inom 5 
minuter gångavstånd (ca 600m) från en transitnod. (Hartoft-Nielsen, 
2003; Schylberg, 2008). Det finns också en rad andra studier i Sverige 
och internationellt som belägger detta samband. Kopplingen till täthet 
är uppenbar eftersom en konsekvent tillämpning av stationsnärhets-
principen leder till ett antagande att en helt koncentrisk, tät urban 
form runt stationerna med en radie på 600m borde vara en ideal 
utformning av ett stationsnära område.

Ett intressant utvecklingsarbete med denna inriktning har genomförts 
med Ytterby i Kungälv som fallstudie och resulterat i en grundmodell 
som pekar på både fördelning av olika markanvändning kring en 
stationsknutpunkt men också på olika tänkbara exploateringstal på 
olika avstånd från stationen, se figur 4. (Nordström et.al. 2017 Hållbar 

täthet i stationssamhällen). Studien bygger bl.a. på tidigare redovisa-
de täthetsrekommendationer från UN Habitat (2014) och tidigare 
undersökningar av markanvändning i nordisk kontext (Spacescape & 
Asplan Viak 2016, Göteborgs stad och GR et.al 2016 vilka refereras i 
Nordström et.al 2017).

Riktlinjerna är en bra utgångspunkt vid planering av ny och förtätning 
av befintlig bebyggelse vid nya och befintliga stationer men siffror och 
absoluta tal för både markanvändning och exploatering bör användas 
med viss försiktighet. Många lokala förhållanden i form av natur- och 
kulturmiljö, förutsättningar för anslutande trafik etc. spelar in. 

Ofta skiljer sig den ideala modellen att lokalisera funktioner koncent-
riskt kring knutpunkter och hållplatser från den resulterande lokalise-
ringen. Förtätning sker inte alltid där den är önskvärd eller som den 
planerats in. Exempel från Uppsala visas i Tony Svenssons avhandling 
Varför gör vi inte som vi säger? (Svensson, T 2015). Det är värdefullt 
om man kan göra en sådan analys av gapet eller samstämmigheten 
mellan planer och verklighet i den egna regionen/kommunen för att 
se om det finns sådana skillnader mellan retorik och realitet och vad 
dessa beror på.

Figur 5 Stråkutveckling från stationsområdet och stadskärnan  
i Borås 2017. 

I forskningsprojektet Klimatsmarta och attraktiva transportnoder 
(Ranhagen et.al 2015) visades i ett arbete i samskapande med lokala 
aktörer i Borås, Uppsala och Lund att det fanns behov att länka det 
stationsnära området till ett större omland (där avstånden <1500m 
och <3000m studerades speciellt) med stråk som inrymmer kraftfulla 
och kontinuerliga gång- och cykelstråk samt turtät kollektivtrafik 
kopplat till attraktiv utformning av offentliga gaturum och platser 
med beaktande av täthet och funktionsblandning (Borås ÖP 2017). 
Dessa faktorer sågs som angelägna för att möjliggöra ett mer hållbart 
resande utöver möjligheten att skapa täthet i området i stationens 
omedelbara omgivning. Gåturer och stråkstudier användes som 
metoder för att analysera stråken, se figur 5.

I bl.a. Holland finns intressanta exempel på konsekvent tillämpning av 
stationsnärhetsprincipen vid planering av städer och samhällen som 
också inneburit en långtgående prioritering av cykeltrafik som det 
främsta transportsätt vid vardagsresor i samspel med tågtrafik,  
se figur 6–7.

Figur 7 Södra Houten och Norra Houten – två upplyfta stationer med prioriterad koppling till cykelstråk och cykelparkering under denna. 
Foto: U. Ranhagen 2016

Norra Houten

Södra Houten

Figur 6. I Houten – ett stationssamhälle och förstad till Utrecht  
i Holland, är ett exempel på en lyckad koncentrisk förtätning runt  
två stationer.  Befolkning ca 44 000 med en bebyggd area om  
8,2 km2, motsvarande trädgårdsstad (54inv/ha) med stark 
prioritering av cykeltrafik i stråk till de två stationerna. Bilinnehav  
ca 400 bilar/1000 inv. Huvuddelen av bebyggelsen ligger inom  
1 km från respektive tågstation.60–80% av alla vardagsresor sker 
med cykel. (Foletta & Field 2011 Europe´s vibrant new low  
carbon communities)

1000 m1000 m

500 m500 m

Figur 4 Sammanfattning av riktlinjer för hållbar täthet i 
stationssamhällen (Spacescape 2017)
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ARBETE MED TÄTHETSFRÅGOR  
I SAMSKAPANDE

Eftersom det är komplext, svårt och tveksamt att enbart utgå från 
kvantitativa riktlinjer för täthet vid planering har vi inom Det urbana 
stationssamhällets FoU-projekt SamSam (samskapande samhälls-
planering) tagit fram en prototyp till ett verktyg eller metod för att 
kunna arbeta kreativt med olika stads- och bebyggelsetyper vid sam-
hällsplanering och stadsbyggande där både täthet men också andra 
utformningsparametrar som karaktär, andel grönytor och förhållandet 
bostäder/arbetsplatser beaktas. 

I verktyget visualiseras tätheten för olika stadstyper som villaområde, 
villastad, tät trädgårdsstad, medeltät låg eller högre kvartersstad, tät 
och hög respektive mycket tät och hög kvartersstad. I täthetspusslet 
representeras varje stadstyp av en kvadratisk pusselbit med en yta 
som motsvarar ett visst antal invånare. Pusselbitarna utformas utifrån 
de förutsättningar som bedöms lämplig av de medverkande i varje 
specifik planeringssituation. 

Som exempel kan nämnas användningen av pusslet vid en workshop 
som rör den nya stadsdelen Landvetter Södra i FoU-projektet Sam-
Sam med målet att inrymma ca 25000 invånare. Här valdes då att låta 
varje pusselbit för en viss stadstyp representera en yta motsvarande 
1000 invånare. Som visas i figur 8 antas här att varje pusselbit omfattar 
50% kvartersmark för främst bostäder men också en viss ytandel 
arbetsplatser och servicefunktioner, 20% allmän plats mark (torg 
och grönytor etc), 20% gatumark och 10% övrig mark. Ytandelen för 
arbetsplatser antas variera från 10% i villaområden till så mycket som 
50% i den mycket täta kvartersstaden. Antaganden om andelar yta 
för dessa funktioner har empirisk grund men kan givetvis varieras  
efter olika planeringsbehov. För varje stadstyp togs i detta fall 25 pussel- 
bitar fram för att möjliggöra för deltagarna i workshopen att pröva 
olika sätt att placera ut dessa på en skalenlig karta över stadsdelen. 

Deltagarna kunde på så sätt experimentera med att kombinera täta, 
medeläta och glesa stadstyper för att kunna få fram helhetsförslag 
(preliminära framtidsbilder) för stadsdelen. 

Täthetspusslet tydliggör de rumsliga konsekvenserna av täthet eftersom 
skillnaderna i ytutbredning kan bli mycket stora beroende på vilka  
kombinationer som man väljer. Skillnad i ytutbredning mellan ett 
villaområde och en mycket tät kvartersstad uppgår till en faktor 25–30. 
Erfarenheter och reflektioner beträffande tähetspusslet som ett av 
flera verktyg för att undersöka täthetens betydelse i samhällsplanering 
kommer att fångas upp i SamSam projektets slutrapport 2020. 

I täthetstudier för Mölnlycke som dokumenteras i kommande kapitel 
har täthetspusslet prövats för en befintlig stadsdel med andra antag- 
anden om antal invånare per pusselbit etc.  

Tillämpningen skiljer sig något från användningen i en befintlig stadsdel 
som Mölnlycke vilket framgår av denna rapport, jämfört med planering-
en i samband med ett relativt obebyggt område som Landvetter Södra.

Andra verktyg i samskapande processer mellan olika aktörer och 
som kan belysa upplevelser av den fysiska miljön inklusive täthet är 
gåturer med olika aktörer och stråkanalyser för att undersöka brister 
och utvecklingsmöjligheter längs stråk som utgår från stationer och 
stationsområden.  Exempel på användning av dessa verktyg redovisas i 
projektet Klimatsmarta och attraktiva transportnoder (Ranhagen et.al. 
2015). Gåturen har också använts för att undersöka olika deltagares 
synpunkter på den rumsliga strukturen inklusive täthet i Mölnlycke, 
vilket beskrivs i i följande kapitel.

Figur 8 Exempel på grundantaganden för ytor och täthet i det täthetspussel som användes vid experimentell planering av den nya stadsdelen. 
(U. Ranhagen, T. Svensson, KTH)

 SLUTREFLEKTIONER

• Täthet är en av flera faktorer som behöver 
kombineras med andra rumsliga, socio-ekonomiska 
och ekologiska faktorer för att uppnå ett hållbart 
stadsbyggande.

• Att bygga högt är ett sätt att bygga tätt men sällan 
det mest hållbara eller attraktiva.

• Täthet behöver sättas i förhållande till olika 
planeringsnivåer och ses på regional, kommunal, 
stadsdels- och kvartersnivå.

• En allsidig analys av olika stads- och ortstypologier 
behövs som underlag för det framtida hållbara 
stadsbyggandet.

• En balanserad syn på täthet underlättas med 
arbete i brett samskapande.

Ulf Ranhagen
Professor, Tekn Dr och Arkitekt SAR/MSA,  
Chalmers/Mistra Urban Futures

HÖG MYCKET TÄT
KVARTERSSTAD
3,3 HA/1000 INV

(ca 300 inv/ha)

TÄT HÖG
KVARTERSSTAD
6,3 HA/1000 INV

(ca 160 inv/ha)

MEDELTÄT HÖGRE
KVARTERSSTAD
8,3 HA/1000 INV
(ca 120 inv/ha)

MEDELTÄT LÅG
KVARTERSSTAD
12 HA/1000 INV
(ca 80 inv/ha)

VILLASTAD
RADHUSSTAD
28,6 HA/1000 INV
(ca 35 inv/ha)

VILLAOMRÅDE
88 HA/1000 INV
(ca 10 inv/ha)

TÄT 
TRÄDGÅRDSSTAD
15,2 HA/1000 INV
(ca 65 inv/ha)

50% KVARTERSMARK

20% GATUMARK

10% ÖVRIG MARK

20% ALLMÄN PLATS (PARK;TORG OCH GRÖNYTOR)
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För att undersöka potentialer till hållbar förtätning i framtida 
Mölnlycke centrum har samskapande metoder använts, inom ramen 
för kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället, Mistra  
Urban Futures. 

En stor del av det undersökande arbetet har skett i form av en workshop 
där utvecklingen och framtida förtätning av Mölnlycke centrum stod 
i fokus. Under dagen testades några metoder kring frågeställningen 
om hur centrala Mölnlycke kan förtätas på ett hållbart sätt.

Syftet med workshopen var att fördjupa diskussionen om betydelsen 
av en väl avvägd fysisk struktur i det framtida Mölnlycke med fokus på 

begreppet täthet och dess samspel med andra aspekter. Kopplingen 
mellan täthet som faktor för att ge bättre förutsättningar för tåg- och 
busstrafik samt cykel och gång hade stor vikt.

Workshopdagen leddes av projektledare Ulf Ranhagen och Anna 
Gustafsson från Det urbana stationssamhället och deltagare var 
20 tjänstepersoner från Härryda kommun, Ale kommun, Lerums 
kommun, Borås stad och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Efterföljande analyser och rekommendationer har utarbetats inom 
Härryda kommun med stöd av projektledare från Det urbana 
stationssamhället.

Täthetsanalys Mölnlycke centrum

TÄT H E T S A N A LYS

Det urbana stationssamhället är en kunskapsprocess inom  
Mistra Urban Futures vars övergripande syfte är att öka kunskapen 
om det komplexa i stationsnära planering och skapa förutsättningar 
för utveckling av stationssamhällen. Aktiviteter som genomförs inom 
projektet har alltid fokus på samskapande. 

Det urbana stationssamhället syftar till att vitalisera och stötta 
ordinarie planeringsprocesser i kommuner för att kunna bygga en 
transporteffektiv region med attraktiva/täta stationssamhällen, samt att 
initiera och stötta FoU (forskning och utveckling) och FoI (forskning 
och innovation); projekt med inriktning på samskapande mellan 
akademi och praktik. 

(www.mistraurbanfutures.org, 2018)
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För att undersöka vilken täthetsstruktur som kan vara lämplig i ett  
framtida Mölnlycke fick fyra arbetsgrupper placera ut skalenliga pussel-
bitar med olika stadsstrukturer inom området för Mölnlycke centrum 
i ett så kallat ”täthetspussel”, se även s.10.  Uppdraget var att uppnå ett 
bestämt antal invånare för området och grupperna behövde då göra

avvägningar – var det är viktigast att placera stadsstrukturer med 
högre täthet (som inrymmer fler invånare, och därmed högre förtät-
ning), och var en glesare stadsstruktur kan vara lämplig, som innebär 
att ingen eller lägre förtätning bör ske. I detta fall prövades 8 400 
invånare inklusive befintliga invånare.

Syftet var att se vad grupperna bedömde vara den ideala stads-
strukturen och en lämplig täthet för ett framtida Mölnlycke som ett 
hållbart stationssamhälle.

Täthetsstruktur

TÄT H E T S A N A LYSTÄT H E T S A N A LYS

10% ÖVRIG MARK

20% GATUMARK

20% ALLMÄN PLATS
(PARK, TORG och GRÖNYTOR)

50% KVARTERSMARK

Villaområde 17,6 Ha/200inv

Villastad
5,7 Ha/200inv

Tät trädgårdsstad
3 Ha/200inv
(ex. Lomma)

Medeltät, lägre  
kvartersstad
2,4 Ha/200inv
(ex. Sigtuna)

Medeltät, högre  
kvartersstad
1,7Ha/200inv
(ex. Vallastaden, 
Linköping)

Tät hög 
kvartersstad
1,3Ha/200inv
(ex. Västra 
Hamnen, 
Malmö)

Mycket tät,
hög kvartersstad
0,7Ha/200inv
(ex. Östermalm)
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Grupperna har alla föreslagit högre täthet i de mest centrala lägena i 
centrumkärnan och i stationsområdet. Grupperna var överens om att 
den största förtätningen bör ske i centrumkärnan i form av blandstad 
där fler får del av utbud och kollektivtrafik vilket i sin tur stärker centrum. 
Som en ny tätare årsring redovisas högst täthet i stationsområdet, i 
direkt närhet till kollektivtrafik. Förtätning bör också ske i stråk för att 
sammankoppla det framtida täta Mölnlycke fabriker med centrum,  
men också längs Allén och Benarebyvägen där stor potential för 
bebyggelse finns.  

Flera grupper bedömer också att viss förtätning kan ske i villaområden 
och övriga bebyggelseområden kring centrumkärnan.
Analysen ger mer en vägledning om lämplig täthetsstruktur, det  
vill säga hur tätheten fördelas över centrum, än förslag till specifika 
täthetstal inom ett visst område. 

TÄTHETSSTRUKTURER I ARBETSGRUPPERNA

GRUPPERNAS SAMLADE TÄTHETSSTRUKTUR

ANALYS – TÄTHETSSTRUKTUR

Varje pusselbit motsvarar 200 invånare, men beroende på stadsstruktur varierar tätheten stort, mellan t ex villaområde (17,6 hektar) mot hög, tät kvartersstad (0,7 hektar). 
Pusselbiten innehåller också allmän platsmark och gatumark. Kvartersmarken i varje pusselbit innehåller både bostäder och arbetsplatser, där en tätare bebyggelsestruktur 
har en högre andel arbetsplatser än en glesare struktur. En mycket tät och hög kvartersstad innehåller upp till 50% arbetsplatser i denna arbetsmetod för att motsvara en 
blandstad. Det gör att ytan för de högre tätheterna inte varierar lika stort för 200 invånare även om bebyggelsetypen gör det.

Den framtida förtätning som prövades var totalt 8400 invånare (42 ”pusselbitar”) i framtida Mölnlycke centrum, inklusive befintlig bebyggelse (1800 invånare). Det bygger på 
ett antagande om genomförande av bebyggelse i antagna detaljplaner (ca 1600 nya invånare), tidigare arbeten om stationsomvandling i samband med Götalandsbanan, som har 
prövat 1000 bostäder (dvs ca 2000 invånare), samt stadsbyggnadsstudien som redovisar ytterligare förtätning centralt om ca 3000 invånare.
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TÄT H E T S A N A LYSTÄT H E T S A N A LYS

Förtätningspotential
För att komplettera täthetspusslet, som mer teoretiskt diskuterar 
lämplig täthet, genomfördes en ”walkshop”/gåtur i Mölnlyckes centrala 
delar i fyra grupper. Syftet var att undersöka var det är möjligt att 
förtäta i centrum, genom platsstudier.  Till skillnad från pusselövningen 
som ”enkelt” men översiktligt visar förtätningspotential och lämplig 
täthet, tar platsstudierna upp hänsyn till befintliga kvaliteter i verklig- 
heten. Men övningen utmanar också grupperna att se potentialen  
och inte bara hinder. Se även sid 10.

Varje grupp fick tilldelat ett delområde i centrum, med en före- 
slagen gåtur och utpekade platser, där styrkor och svagheter i befintlig 
miljö studerades samt idéer för förtätning och generella reflektioner. 
Genom gåturerna nyanserades bilden av förtätning, men gav också 
relevant input inför fortsatt arbete.

• Många värdefulla 
grönområden i centrum

• Mölndalsån – en kvalitet  
i centrum

• Flera utsiktspunkter /  
vypunkter 

• Öppenhet och 
överblickbarhet

• Starka stråk och kopplingar
• Fina offentliga miljöer
• Funktionsblandning

• Stor förtätningspotential  
i stora delar av centrum

• Stärka stråk och stadsrum 
genom bl.a. bebyggelse 

• Påbyggnad eller omvandling 
på sikt av låg bebyggelse till 
fler bostäder och funktioner

• Utformningen av entréer  
till centrum viktig

• Från trafikrum till stadsrum 
genom bl.a. stadsbebyggelse 
längs huvudvägar

• Möjlighet till funktions-
blandning och fler byggrätter.

• Utveckla å-rummet och bygg 
på båda sidor av ån

• Fler kopplingar över å  
och järnväg 

Områden med utvecklingspotential utgjordes av platser med 
ineffektivt nyttjande (tomma parkeringsplatser, impedimentytor, otyd-
liga stadsrum och i mötet med äldre bebyggelse m.m.). Exempel på 
sådana områden är norra centrum utifrån dess låga bebyggelse och 
relativt stora outnyttjade ytor mellan husen samt ytorna längs med 
järnvägsspåren. I centrummiljön kan ny bebyggelse bidra både till fler 
bostäder och funktioner men också tydligare stadsrum.

Stationsområdet bedömdes ha stor potential för förtätning av såväl 
bostäder som verksamheter. Närheten till centrum och goda kollek-
tivtrafiklösningar skulle skapa möjligheter att komplettera nuvarande 
centrum med flera kvarter som kopplas ihop med centrumkärnan  
i befintliga stråk. 

• Många tomma ytor
• Flera barriärer i form av 

vägar och järnväg men även 
branter

• Låg bebyggelse ger låg 
stadsmässighet

• Buller från väg och järnväg
• Flera områden otrygga 

kvällstid, med endast 
dagbefolkning

• Brutna stråk och kopplingar
• Hög trafikbelastning
• Uppdelat centrum

SAMLAD ANALYS

Gåturerna omfattade ett begränsat område i centrum men grupperna 
lokaliserade ändå platser med viktiga kvaliteter, brister och utvecklings- 
potential. Kvaliteterna som lyftes handlade främst om tillgången till 
värdefulla grönområden och vatten, fina offentliga miljöer och en 
bra mix av funktioner.  Det som lyftes som brister bestod främst av 
outnyttjad central mark, otrygga områden med stängda fasader,  men 
även buller och risk kopplat till närheten till järnvägen.

En reflektion efter gåturerna var att stora delar av centrum och 
stationsområdet endast befolkas dagtid, med skolor, kommunhus och 
verksamheter. Dagtid stärks centrum, men under kvällar och helger är 
stor del av verksamheterna stängda. Det tillsammans med bristen på 
bostäder i de områdena ger större risk för otrygghet och ett inaktivt 
centrum kvälls- och nattetid.

Det som var slående var att alla grupper hade många idéer om 
platser med utvecklingspotential.  Vissa kända sedan tidigare men 
även nya framkom. Det var positivt att grupperna var blandade med 
representanter från kommunen samt representanter från grann-
kommuner och göteborgsregionen som kunde se ytorna med  
nya ögon. 

Det finns stor potential för förtätning, men eftersom det är mitt i 
centrala Mölnlycke innebär det en hög grad av komplexitet. Hänsyn 
till flera andra faktorer och avvägningar mellan dem, samt en bred, 
uthållig samverkansprocess utifrån en tydlig målbild blir avgörande 
för resultatet.
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GRUPPERNAS ANALYS
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TÄT H E T S A N A LYSTÄT H E T S A N A LYS

Täthetsscenarier och måluppfyllelse
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GRUPPERNAS SAMLADE VIKTNING

Identitet,  
helhetsupplevelse 16

         Resurs-
    effektivitet,
        energi
              13

Ekonomiska aspekter, 
investeringar, drift 10

Rika livsmiljöer,
funktionsblandning, 

ekologi 14

 Koppla 
  samman
  (tillgänglighet)
 10

Barriärer  
   till mötesplatser
      (gemenskap) 9

Mölnlycke som destination, service 
14

Riskaspekter, 
klimat 14

Medelhög  
förtätning

Maximal 
förtätning

Bebyggelse jämnt fördelad inom hela centrum

Stationsnära förtätning

För att analysera lämplig täthet och utbredning av ny bebyggelse användes en metod där olika täthetsscenarier arbetades fram som 
sedan utvärderades på flera sätt, så kallad multikriterieanalys. Metoden syftar till att utvärdera framtagna scenarier utifrån grad av 
måluppfyllelse, i detta fall arbetet med utvecklingen av Mölnlycke centrum. Poängen är att se täthet som ett rumsligt verktyg för att 
uppnå olika mål (måluppfyllelse). Förtätning är inte ett mål i sig.

Grupperna rangordnade sedan i hur hög grad de olika 
scenarierna uppfyllde respektive kriterium, mellan 1-4 poäng.

De mål man vill uppnå genom en förtätning anges som ett antal 
kriterier. De som användes i övningen utgick från de fyra strategier* 
som anges i stadsbyggnadsstudien och kompletterades med kriterier 
som bedöms viktigt i hållbar stadsutveckling.

Grupperna utarbetade skisser med fyra 
täthetsscenarier, med maximal och medelhög täthet.  
I två av scenarierna var bebyggelsen jämnt fördelad 
inom hela centrum och två scenarier innebar 
stationsnära bebyggelse. Två av grupperna hade 
perspektivet förtätning längs stråk och två hade 
förtätning i noder.

Genom en beräkningsmodell lades både viktning av kriterier och 
rangordning av scenarierna samman i en så kallad multikriterieanalys. 
Genom det framräknade diagrammet framkom ett vinnande scenario i 
varje grupp, som gav underlag till fortsatt diskussion.

I grupperna skedde en viktning av kriterierna utifrån vad 
deltagarna bedömde vara viktigast för Mölnlycke centrums 
utveckling. Totalt 100 poäng fördelades mellan kriterierna.

KRITERIER (MÅL MED FÖRTÄTNING)

• * Stärk Mölnlycke som destination (inklusive serviceunderlag) 
• * Omvandla barriärer till mötesplatser  

(inklusive social gemenskap) 
• * Koppla samman centrum  

(inklusive inre tillgänglighet till olika målpunkter t ex stationen) 
• * Utveckla rika livsmiljöer  

(inklusive funktionsblandning och ekologiska aspekter)
• Riskaspekter, inklusive klimatanpassning
• Ekonomiska aspekter, investeringar, drift och  

underhåll/förvaltning 
• Resurseffektivitet, energi, vatten, material/avfall 
• Identitet, helhetsupplevelse

ANALYS
Grupperna prövade olika typer av viktning utifrån vilket mål som be-
dömdes (eller prövades) som viktigast. Viktningen gav olika resultat om 
gruppen värderade målformuleringar som t ex destination och identitet 
högt jämfört med om gruppen utgick från planeringsaspekter så som 
risk, klimat och ekonomi. Det tydliggör vikten av tydliga målsättningar för 
att sedan kunna bedöma vilken stadsutveckling och täthet som krävs.

Den sammanlagda viktningen gav en mera jämn viktning mellan krite-
rierna, där både övergripande mål och planeringsaspekter hamnade 
högt. Högst värderades identitet och helhetsupplevelse. En tolkning kan 
vara att planeringsaspekter så som risk, klimat och ekologi är ett måste 
att lösa, men helhetsupplevelsen och identiteten behöver sättas överst 
eftersom det avgör människors stolthet, hemkänsla och trivsel i staden.

RANGORDNING

Kriterier mål
A B C D

POÄNG

Stärk Mölnlycke som destination 1 3 2 4

Barriärer till mötesplatser 1 4 3 2

Koppla samman centrum 1 4 2 3

Utveckla rika livsmiljöer 2 1 4 3

Riskaspekter, klimat 1 2 3 4

Ekonomiska aspekter 4 2 1 3

Resurseffektivitet 1 2 3 4

Identitet 1 3 4 2
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TÄTHETSSCENARIER

SCENARIER I ARBETSGRUPPERNA

SAMLAD ANALYS
Att utforma renodlade scenarier är bra för att pröva potential och 
resonera om konsekvenser. Genom multikriterieanalys viktas både 
kriterier (mål) och scenarier i flera steg. Istället för att utifrån ”magkänsla” 
bestämma sig för ett scenario utser beräkningsmodellen ett vinnande 
scenario, som kan utmana ens föreställningar. Men övningen är komplex 
och kan inte stå för sig själv. Resultatet påverkas av vad grupperna läser in i 
kriterierna (som kan behöva preciseras bättre), och hur grupperna sedan 

bedömer måluppfyllelsen utifrån respektive scenario.  I övningen för 
Mölnlycke centrum framkom inget entydigt svar.  En analys är att  
Mölnlycke centrum är så pass begränsad i yta, så att scenarierna inte 
blev så olika. Stora delar av centrum är t ex i realiteten stationsnära 
(inom 500 m). Då är det svårt att urskilja ett visst scenario som ”vinnare”. 
Men det tydliga sambandet mellan att sätta upp mål och genom stads-
planering försöka uppnå dem, synliggör denna övning på ett bra sätt.

Medelhög förtätning, jämnt fördelad inom centrum  
•  I huvudsak 4–6 våningar i gruppernas skisser.
•  Centrum kan behålla samma identitet som idag.
•  Inga tydliga noder när bebyggelsen är jämnt fördelad.
• Ev. outnyttjad potential, t ex i stationsområdet.
•  Viktigt med stråk till centrum och kollektivtrafik,  

i utökad centrumbebyggelse.

Medelhög förtätning, stationsnära  
• I huvudsak 4–7 våningar i skisserna.
• En förtätning intill stationen, som följer Mölnlyckes skala, 

samma identitet som nu.
• Viss komplettering i centrumkärnan.
• Ev. outnyttjad potential nära station, med medelhög 

förtätning.
• Troligen för låg täthet för att få till överdäckning av järnväg.
• Ger inte lika god koppling t ex till Mölnlycke fabriker.

Maximal förtätning, stationsnära 
• I huvudsak 8–12 våningar, även i centrumkärnan, blandat med 

både högre och lägre bebyggelse.
• Fullt utnyttja närhet till kollektivtrafik, men viktigt att lösa 

solljus, grönska m.m.
• Sydöstra området i centrum har också potential för ny 

stationsnära bebyggelse. Viktigt med goda kopplingar.
• Ev. möjligt med överdäckad järnväg?
• En ny, högre skala/årsring kring stationen kan påverka  

centrumkärnan.
• Starka noder (stationsområdet/centrum, Mölnlycke fabriker, Säteriet).

Maximal förtätning, jämnt fördelad inom centrum
• I huvudsak 5–9 våningar i skisserna och 8–13 våningar vid 

viktiga platser/noder.
• En stor förändring som ger ny identitet (inte längre småstad?)
• Svårare att lösa grönska, parkering, solljus m.m.
• Tvärt möte med äldre, låg bebyggelse.
• Koppling till t ex Mölnlycke fabriker stärks.
• Starka stråk med hjälp av mycket bebyggelse.

Scenario A blev vinnande i  
den grupp där man viktade risk, 
resurseffektivitet och klimat  
högst. 

Exempel rangordning Exempel på resultat multikriterieanalys

SCENARIER

Scenario C ”vann” i den grupp 
som hade värderat alla kriterier 
ganska jämnt, men även den 
grupp som prioriterade identitet, 
helhetsupplevelse och destination. 

Scenario D kom högst  
när destination, identitet (ny), 
resurseffektivitet och  
ekonomiska aspekter  
prioriterades.

Scenario B kom högst i den grupp  
som värderade social gemenskap,  
tillgänglighet, ekologiska aspekter och 
risk/klimatanpassning.
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Utvärdering

Illustration: White arkitekter

I Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (White 2018) anges strategier för hur ett attraktivt  
och levande centrum kan uppnås med målet att mötas i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudiens principer och 
planförslag utvärderas i detta kapitel, mot bakgrund av analyser och resultat inom täthetsanalys  
för Mölnlycke centrum.

UTVÄRDERING

Mål
För att eftersträva att bli en småstad med puls, som stadsbyggnads-
studien beskriver, behöver centrum befolkas av fler människor, både 
boende och verksamma. Både stadsbyggnadsstudie och täthetsanalys 
visar stora möjligheter för det.

Bebyggelse
Stadsbyggnadsstudien visar en stor omvandling av stationsområdet 
och även kompletterande bebyggelse fördelat över centrum. Täthets-
analysen pekar mera tydligt på vikten av förtätning helt centralt, för att 
stärka centrumkärnan med stadsliv och kommersiella verksamheter, 
liksom att centrum befolkas även kvällstid, exempelvis vid Ekdalasko-
lan. Bebyggelse vid Wendelsbergsparken och vid kyrkogården enligt 
stadsbyggnadsstudien bedöms inte lämpligt på grund av befintliga 
natur- och kulturmiljövärden.

Stråk och stadsrum
Både stadsbyggnadsstudie och täthetsanalys pekar på betydelsen av 
att stärka viktiga stråk, med bebyggelse och aktivitet för att koppla 
samman centrum, bland annat mot Mölnlycke fabriker och Säteriets 
bostadsområde. Förtätning längs huvudvägar, som Benarebyvägen, 
Säterivägen och Allén, utgör en stor potential för fler bostäder och 
verksamheter i centrum. Utformningen av stadshuvudgator med 
omgivande bebyggelse skulle också minska barriäreffekten i centrum.

Täthet och skala
Stadsbyggnadsstudien föreslår en generell täthet om minst 80 inv/ha 
(e-tal 0,5), vilket motsvarar medeltät, låg kvartersstad enligt täthets-
analysen. Skalan föreslås vara i huvudsak 4-7 våningar. Utifrån en 
identitet som modern småstad, är det ett rimligt antagande. 

Både stadsbyggnadsstudien och täthetsanalysen bedömer att en 
högre täthet och skala kan prövas i stationsområdet, vid en genom- 
gripande omvandling.

CENTRUM

CENTRUM
KÄRNA

STATIONSOMRÅDE UNDER  

FORTSATT UTREDNING

TÄTHET I STADSBYGGNADSSTUDIEN

Tätheten måste öka för att uppnå ett stadsmässigt och levande 
centrum, med goda villkor både för handeln och för boende.  
I stadsbyggnadsstudien föreslås upp emot 5400 fler invånare  
i centrum (cirka 2700 bostäder), jämfört med dagens cirka 
2000 invånare. För att uppnå en så stor förtätning på ett bra 
sätt pekas ett antal strategier ut:

Mötas i Mölnlycke. Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort att leva i – en plats för möten, en plats för aktivitet, en plats för 
rofylldhet och en plats för att växa. En småstad med puls. (målbild från stadsbyggnadsstudien)

Stadslivsstråk handlar primärt om vardagslivet, om att bo och leva 
med bra boendekvaliteter. Mindre verksamheter i bottenvåningar som 

fungerar väl i bostadsområden. 

• Koppla samman centrum, med fokus på upplevelser  
i ögonhöjd.

• Öka täthet och närhet, genom att fler bostäder och 
verksamheter etableras.

• Förtäta i stadslivsstråk, med fokus på vardagslivet  
som länkar samman.

• Önskad täthet 80 inv/ha, upp emot 2700 nya bostäder  
inom centrum.

• Förtätning genom tre olika principer: stråk, in-fill  
och omvandling.

PLANSTRUKTUR

I stadsbyggnadsstudien redovisas förslag till planstruktur för framtida Mölnlycke, där järnvägen byggts ut med pendeltågstrafik. På grund av oklara 
planeringsförutsättningar kring utbyggnaden av järnvägen redovisas två förslag – en där järnvägsspåren ligger kvar i befintlig nivå genom centrum 
och en där spåren är överdäckade i stationsläget. Förslagen är schematiska och ska inte tolkas som färdiga förslag för den framtida bebyggelsen. 
De är framtagna för att redovisa exempel på möjlig utveckling för Mölnlycke centrum. Fortsatta studier krävs vad gäller risk, buller och klimat 
samt påverkan på grönstruktur, kulturmiljö och andra befintliga värden som behöver beaktas vid förtätning.

ALTERNATIV  
”TILLVARATA OCH UTVECKLA”

• Järnväg i nuvarande nivå.
• I huvudsak 5–7 våningar.
• Komplettera med flerbostadshus och stadsradhus 3–5 vån.
• I stationsområdet och andra delområden 5–9 vån.
• Täthet ca >80 inv/ha, samt e-tal över 0,5 för hela centrum.
• Ca 2900 bostäder, varav 650 i stationsområdet.
• Ca 87.000 m2 verksamhetsyta i stationsområdet, pga riskavstånd  

till järnväg.

ALTERNATIV 
”SKAPA NYTT OCH LÄNKA SAMMAN”

• Överdäckad järnväg.
• I huvudsak 5–7 våningar.
• Komplettera med flerbostadshus och stadsradhus 3–5 vån.
• I stationsområdet och andra delområden 5–9 vån.
• Ca 3600 bostäder, varav 1400 i stationsområdet.
• E-tal i stationsområdet >1,0 och täthet upp emot 130 inv/ha.
• Ca 44.500 m2 verksamhetsyta i stationsområdet.
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TÄTHET I MÖLNLYCKE CENTRUM

För att uppnå ett stadsmässigt och levande centrum behöver tätheten öka betydligt i Mölnlycke centrum.  
Det ökar närheten mellan människor, service och handel. 

Täthetsanalysen visar en stor potential att öka tätheten i centrala Mölnlycke, i de mest centrala delarna i första 
hand, men även i områdena i anslutning till centrumkärnan. Störst potential har stationsområdet vid en  
genomgripande omvandling av området.

Slutsatser och rekommendationer

SLUTSATSER
Det är viktigt med tydliga målsättningar för centrums utveckling, för  
att kunna bedöma vilken stadsutveckling och täthet som krävs för  
att uppnå målen. 

Om målet är att utveckla Mölnlycke som attraktiv småstad är det 
en betydande förtätning som krävs, men skalan på bebyggelsen är 
betydelsefull. En medelhög förtätning med i huvudsak 4–7 våningar 
gör att nuvarande identitet med Mölnlycke som småstad kan 
bibehållas och utvecklas, även om genomtänkta tillägg görs i centrum. 
Mötet med omgivande bebyggelse blir inte så drastiskt. Men på vissa 
platser kan det finnas potential för högre hus, med exempelvis 5–9 
våningar, t ex vid en omvandling av stationsområdet. Detta för att 
fullt utnyttja närhet till kollektivtrafik. Det kan också vara lättare att 
åstadkomma den viktiga balansen mellan bebyggelse, grönska och 
trafikytor med hänsyn till dagsljus, buller, klimat och offentliga platser, 
vid en större omvandling av stationsområdet, när mycket behöver 
göras om samtidigt. Enstaka ännu högre hus kan eventuellt prövas 
som landmärken, för att stärka och markera enstaka viktiga platser, 
som centrumkärnan eller stationen. 

Ett scenario med maximal täthet, med en högre täthet och skala över 
hela centrum och en effektiv pendeltågstation, kan däremot bidra till 
en framtida utveckling som modern förstad till Göteborg, vilket ger 
en delvis ny identitet. Vid en hög förtätning kan det vara en större 
utmaning att lösa andra aspekter som grönska, solljus, parkering osv.

Ny bebyggelse kan användas som ett rumsligt verktyg för att uppnå 
olika mål. Bebyggelsen kan bland annat bidra till tydligare stadsrum 
och aktivitet i bottenvåningar, attraktivare entré till centrum eller ökad 
trygghet med bostadsbebyggelse längs ett stråk. 

Tät bebyggelse kan bidra till fler människor på en plats, med möjlighet 
till fler bostäder, handel, service och verksamheter – men skapar i sig 
inte en attraktiv stad. Andra pusselbitar behöver finnas som parker, 
mötesplatser, kultur, idrott och kulturmiljö. Ny bebyggelse i samspel 
med det befintliga bidrar till upplevelse av helhet och platsidentitet.

Att komplettera Mölnlycke centrum med ny bebyggelse och innehåll 
är viktigt för centrums utveckling. Men det kommer innebära en hög 
grad av komplexitet. Avvägningar mellan olika faktorer och en bred, 
uthållig samverkansprocess utifrån en tydlig målbild blir avgörande  
för resultatet.

TÄTHETSANALYSENS PRINCIPER

>Mer bebyggelse och högre täthet centralt, så fler får nära till 
allt och fler människor rör sig i centrum. Pröva något högre 
täthet i stationsområdet vid omvandling.

>Ny bebyggelse utformas så att viktiga stråk stärks och 
offentliga rum tydliggörs.

>Bebyggelse längs huvudvägar i centrum och vid entrépunkter 
till centrum utgör en stor potential för fler bostäder och 
verksamheter. 

>I huvudsak 4–7 våningar i centrum. Något högre skala kan 
prövas i stationsområdet.

>Komplettera med bostadsbebyggelse i de delar av centrum 
som idag endast inrymmer arbetsplatser/skolor, för att 
levandegöra centrum under fler timmar på dygnet. Blanda 
bostäder, service och arbetsplatser för att skapa liv, rörelse  
och trygghet. 

• Besluta om inriktning för framtida Mölnlycke för att den 
övergripande målsättningen ska bli tydlig, t ex modern småstad  
eller attraktiv förstad? 

• Eftersträva högre täthet centralt och vid stationsområdet.  
Centrums framtida täthet bör studeras i relation till omgivande 
områdens täthet (t ex Säteriet och framtida Mölnlycke fabriker) för  
att bli ett starkt centrum. Men tätt är inte alltid liktydigt med högt.

• Pröva förtätning per delområde för att uppnå goda 
helhetslösningar för bebyggelse, utemiljö, stråk och grönstruktur, 
med synergier på kort och lång sikt. Det kan handla om 
samnyttjad parkering, funktionsblandning, mobilitet och 
klimatlösningar. Eftersträva en täthet utifrån  
målbild för centrum.

• Säkerställ att förtätningen bidrar till att stärka centrumkärnans 
identitet och attraktivitet, viktiga stråk och offentliga platser, ökad  
funktionsblandning och trygghet.

• Arbetet behöver ske i nära samarbete med fastighetsägare  
inom respektive delområde och i dialog med politiker,  
medborgare och specialister inom  
olika sakområden.

• Prioritera centralt belägna projekt,  
för att stärka centrumkärnan.

Visualisering av förtätning utifrån gåturer och täthetsanalysens principer: Förtätning centralt så fler får nära till allt och fler människor vistas 
i centrum. Bebyggelsen stärker centrum med lokaler i bottenvåningen, och ett viktigt stråk mellan centrumkärnan och resecentrum. Det stora 
parkeringstorget upplevs mindre och blir ett mer definierat stadsrum. 

REKOMMENDATIONER OCH FORTSATT ARBETE
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I stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (White, 2018) anges att 
tätheten måste öka i centrum för att uppnå ett stadsmässigt och levande 

centrum med goda villkor för både handeln och för boende. På så vis ökar 
täthet och närhet mellan människor, handel, service och kollektivtrafik.

I ”Täthetsanalys Mölnlycke centrum” fördjupas frågorna om  
täthet och hållbar stadsplanering, utifrån forskning, scenarier och analyser  

som en grund för fortsatt arbete i Mölnlycke centrum. 

Läs mer: harryda.se/molnlyckecentrum


