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Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Mölnlycke är en av sju ortsstudier 
som tagits fram under perioden 2019-2020 av 
Arkitekterna Krook & Tjäder på uppdrag av Sektorn 
för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Studien 
utgör ett underlag till pågående översiktsplanearbete 
och syftar till att ge en bild av platsen, livsmiljön och 
förhållandet till omgivningen. Ortsstudien fungerar 
som ett redskap för att skapa en gemensam bild av 
potential och utmaningar i den byggda miljön som 
möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort. 

Studien baseras på kommunens tidigare dialogarbete, 
statistik, faktainsamling och analys. Härryda kommun 
har nyligen tagit fram studien ”Vi möts i Mölnlycke, 
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” som också ligger som underlag för 
ortsstudien.

Mölnlycke
Mölnlycke är en tätort med 17 242 invånare och är 
den största orten i kommundelen Mölnlycke som även 
omfattar tätorterna Benareby och Nya Långenäs samt 
en del av kommunens landsbygd. 

Geografisk avgränsning
Ortsstudiens geografiska avgränsning utgörs av 
Mölnlycke tätort. Kartorna i studien visar relevanta 
delar av orten med hänsyn till text och övrig 
information och kan i vissa fall avvika från Mölnlyckes 
tätortsavgränsning. 

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Mölnlycke kommundel.
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Lerum

Sätila

Hyssna

Bollebygd

Borås

Mölndal

Introduktion

Karta över Härryda kommun och de sju tätorter som ingår i ortsstudiearbetet. 
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Jordbruksbygd
Mölnlycke har ett strategiskt läge utmed 
Mölndalsån mitt mellan de två sjöarna Rådasjön 
och Landvettersjön. Redan på stenåldern var 
livsbetingelserna goda i området med bra tillgång 
på såväl fisk, fågel och annat vilt. Mölndalsån 
fungerade som en viktig farled som ledde till olika 
jaktmarker och fiskevatten och utgjorde en strategisk 
handelskoppling till havskusten i väster. Området 
omvandlades så småningom till jordbruksbygd 
i samband med att befolkningen blev mer och 
mer bofast. Mölnlyckes äldsta delar återfinns i 
området kring Råda kyrka, norr om Mölndalsåns 
inlopp i Rådasjön. En bit norr om kyrkomiljön 
löpte medeltidens huvudstråk Västgötavägen som 
sträckte sig från kusten in mot bland annat Borås 
och Jönköping. Råda kyrka finns omnämnd sedan 
1550-talet men en kyrkobyggnad har sannolikt 
funnits på platsen även tidigare. Den nuvarande 
kyrkan är från 1700-talet. Råda säteri utgjorde 
områdets storgods och gårdarna runt omkring var 
frälsehemman som lydde under godset. Mölnlycke 
var länge oroligt på grund av närheten till den danska 
gränsen och förutsättningarna stabiliserades först när 
Göteborg anlades i början av 1600-talet. 

Mölnlyckes framväxt - från bruksort till centralort
Mölnlyckes utveckling har genomgått en rad olika faser, från äldre jordbruksbygd och 
sockencentrum till industrialiserad bruksort och vidare till välfärdssamhällets kommuncentrum 
i mitten av 1900-talet, för att slutligen nå fram till det handels- och kommuncentrum som orten 
är idag.

Bruksort 
Mölnlycke är den av kommunens orter som ligger 
närmast Göteborg och är också den ort som tidigast 
och i störst utsträckning påverkats av Göteborg 
i sin utveckling. Råda säteri, i Mölnlyckes västra 
del, liksom andra säterier i omgivningarna runt 
Mölnlycke köptes upp av förmöget folk från Göteborg 
som omgestaltade gårdarna till herrgårdar. Flera av 
gårdarna utgjorde länge en viktig näring i Mölnlycke 
där de fungerade som handelsträdgårdar som 
odlade blommor, frukt och grönsaker för försäljning 
i Göteborg. Råda säteri med sina byggnader och 
sin parkmiljö är idag ett välbevarat exempel på en 
högreståndsmiljö från 1700-talet byggd, med det 
välstånd som skapades av Göteborgs handel med 
Kina och Sydostasien.

Namnet Mölnlycke kan spåras till tidigt 1600-tal men 
får inte stor betydelse för orten förrän Mölnlyckes 
väfveri anläggs i öster vid Mölnlyckefallen i mitten 
av 1800-talet. Platsen längs med Mölndalsån 
hade tidigare huserat en vattendriven kvarn och 
fungerat som en tullstation för den timmerflottning 
som skedde mellan skogsbruksbygden i öster och 
Göteborg i väster. Fabriken växte snabbt och gav 
upphov till samhället Mölnlycke som utvecklades till 

en bruksort där bostadsförsörjningen ombesörjdes 
av industrin. Flera stora hyreskaserner för fabrikens 
arbetare uppfördes och ägaren lät uppföra slottsvillan 
Wendelsberg med park på 1880-talet. I industrimiljön 
växte arbetarrörelsen sig stark vilket gav upphov 
till ett Folkets Hus år 1906. I öster lät fabriken i 
början av 1930-talet bygga ett villaområde med 
typhus, Alehagen, samt uppföra ett hyreshusområde, 
Solängen, vid Nedre Vallen, i mitten av 1940-talet. 
Mölnlyckes textilindustri var igång fram till slutet av 
1990-talet. Det gamla fabriksområdet har numera 
renoverats och blivit lokaler för olika företag. Det 
pågår omfattande byggnation i fabrikerna just nu.  
Slottsvillan inrymmer sedan 1908 Wendelsbergs 
folkhögskola.

Stationssamhällena
När järnvägen etablerades på 1890-talet placerades 
en station i väster, Pixbo, och en i öster, Mölnlycke. 
Järnvägen gjorde det lättare att ta sig till Göteborg 
och i den västra delen norr om Pixbo uppfördes snart 
påkostade sommarvillor för Göteborgs societet längs 
Rådasjöns strand. Kring stationsläget i Pixbo sker 
senare förtätning genom egnahemsbebyggelse fram 
till mitten av 1900-talet. 

Stationsläget i öster ligger i anslutning till 
fabriksområdet och ger upphov till Mölnlyckes 
första moderna centrummiljö. Mölnlycke växer till 
en början utmed vägsträckorna på nordsidan om 
järnvägen mellan kyrkan och fabriksmiljön. Äldre 
egnahemsbebyggelse tillkommer tidigt längs vägen 

förbi kyrkan mellan Pixbo och gamla Boråsvägen i 
norr. Senare sker en utveckling söder om järnvägen 
genom egnahemsbebyggelse fram till 1900-talets 
mitt. Så småningom etableras fritidshusbebyggelse 
av enklare typ i Mölnlyckes södra utkanter vilka idag 
utgör en integrerad del av villamiljön. 

Centralorten
Norr om järnvägen mellan kyrkan och fabrikerna 
växte Mölnlycke centrum fram under efterkrigstiden 
och folkhemsbebyggelsen ersatte snabbt centralt 
belägen odlingsmark. Under 1950-talet sker en 
stor inflyttning och successivt börjar flertalet större 
bostadsområden tillkomma på 1960- och 1970-talet, 
som miljonprogramsområdet Säteriet nordväst om 
Mölnlycke centrum, nära den nya motorvägen mellan 
Göteborg och Borås. Bebyggelsen i Mölnlycke har 
kompletterats genom åren med såväl småhus som 
fritidshus och Mölnlycke har till stor del fungerat 
som en förort till Göteborg sedan 1960-talet. Pixbo 
är idag en del av Mölnlycke. De senaste 10 åren har 
Mölnlycke alltmer vuxit fram som småstad. 

Sedan etableringen på 1950-talet har Mölnlycke 
centrum genomgått stora förändringar. Under 1980- 
och 1990-talet genomfördes en centrumförnyelse och 
innerstaden kompletterades med mer stadsmässig 
bebyggelse. På 2000-talet har centrum genomgått 
en kraftig omvandling som gett innerstaden en 
stadsliknande kärna. Järnvägsstationen flyttades i 
sin tur 2003 och är nu samlokaliserad med ortens 
bussterminal under namnet Mölnlycke resecentrum. 
Idag betraktas Mölnlycke som en attraktiv småstad.

Mölnlycke Väfveri 1870 Mölnlycke centrum 1970
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Karaktär och bebyggelsestruktur
Mölnlycke är Härryda kommuns centralort. Orten är 
en attraktiv småstad och en populär bostadsort med 
goda kommunikationer till arbetsplatser i Göteborg 
och Mölndal. 

I Mölnlycke finns ett blandat bostadsutbud och gott 
om centrala rekreationsmiljöer. Mölnlycke tätort ligger 
samlad runt järnvägen med centrum på järnvägens 
nordsida. I norr avgränsas orten av riksväg 40 och i 
söder av skog och berg. Bebyggelsestrukturen präglas 
av att bebyggelsen vuxit fram i olika etapper och 
orten byggs upp av olika bebyggelseområden med 
varierande upplåtelseformer, tidstypiska strukturer 
samt uttryck. Mölnlycke har en karakteristisk 
förstadskaraktär med villaområden och större, 
enhetliga flerbostadsområden samlade längs 
stickgator i en organisk vägstruktur. 

Söder om järnvägen återfinns stora sammanhängande 
småhusområden, som Pixbo, Djupedalsäng 
och Skogen. I anslutning till den tidigaste 
flerfamiljsbebyggelsen närmast stationen finns större 
områden med hyreshus och bostadsrätter i form av 
punkthus och lamellhus. I södra Mölnlycke finns 
också hyres- och bostadsrätter i form av rad- och 
kedjehus.

Mölnlycke idag
Mölnlycke är kommunens centralort med närhet till både Göteborg och Mölndal. De 
centrala delarna har rustats upp under 2000-talet och Mölnlycke har idag en tydlig 
småstadskaraktär med en blandning av funktioner och bostadsformer.

Mölnlycke centrum återfinns norr om stationen och 
har en rutnätsstruktur med bebyggelsekvarter som 
rymmer bostäder och publika bottenvåningar. 

Norr om centrum finns större bostadsområden med 
flerfamiljshus samt villaområden av olika åldrar. I 
nordväst ligger miljonprogramområdet Säteriet som 
är frikopplat från övrig bebyggelse. Även i Mölnlycke 
norr om järnvägen finns en blandning av äganderätter, 
hyresrätter och bostadsrätter. 

Runt Wendelsberg finns småhus medan de tidigare 
fritidshusområdena i sydöst omvandlats till 
permanentbostäder.

Servicebebyggelse finns i centrum. Skolor, förskolor 
och idrottsplaner finns utspridda i orten, i anslutning 
till Mölnlyckes olika bostadsområden.   

Söder om järnvägen samt i anslutning till 
riksväg 40 finns större verksamhetsområden, 
tre vid riksväg 40 och ett söder järnvägen. 
Verksamhetsområdena rymmer bland annat bilservice 
och logistikverksamheter. 

Vanligaste bostadsformen är äganderätt, i form 
av småhus, och 64% av ortens befolkning bor i 
äganderätt, 23% i hyresrätt medan andelen som bor i 
bostadsrätt uppgår till 13%.

Mönlycke centrum

Soltrappa vid Möndalsån i Mölnlycke centrum.
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Grön- och blåstruktur
Mölnlycke har en utpräglad blågrön karaktär med 
en stor variation av naturtyper. Orten omges av 
vattendrag och sjöar mellan skogsbeklädda kullar 
och orten rymmer flera äldre parkmiljöer och 
naturområden med höga värden. 

Norr om Mölnlycke ligger Bråtaskogens naturreservat. 
Tall är det dominerande trädslaget och i området 
växer stora mängder blåbär. Bråtaskogen är hem 
till en stor rävpopulation och här trivs växter som 
i andra skogar inte får möjlighet att växa lika fritt. 
I Bråtaskogen lever också en rad skogsfåglar - så 
som gröngöling, hackspett och ormvråk. Genom 
skogsområdet rinner Hålsjöbäcken som har höga 
rekreativa värden.

Wendelsbergsparken, öster om centrumkärnan, är en 
kombination av skogsområde och anlagd park. Den 
anlagda delen uppfördes 1865 men idag betraktas 
området främst som naturpark där ek och bok är 
dominerande. Parken med dess promenadstråk och 
dammar inspirerad av den engelska, romantiska 
landskapsstilen som hyllade den vilda naturen. I 
parken planterades för den tiden exotiska trädslag 
som hängbok, hästkastanj, robinia, blodbok, lärk 
och idegran. I parken finns flera dammar som 
också anlades under 1800-talet och som försåg 
närliggande bebyggelse med vatten. I dessa lever 
idag olika groddjur. Skogsområdet sträcker sig från 
Wendelsbergs folkhögskola i väst till Landvettersjön 
i öst och här är växtligheten mer blandad, med gran, 
tall, björk, ek och bok. I området har inlandsisen 
lämnat efter sig tydliga spår i form av jättegrytor.

Väster om Mölnlycke ligger Rådasjön. Liksom 
Bråtaskogen är Rådasjön och området runt denna 
utpekat som naturreservat. Här blandas ädellövskogar 
med hagmarker och strandskogar. På den östra 
udden, Labbera, som skjuter ut i vattnet, ligger 
Råda Säteri med anor från 1300-talet. Söder om 
de säteribyggnader som uppfördes på 1700-talet 
ligger Råda Hagar. Här växer 300 år gamla ekar och 
träden är i sin tur en hemvist för lavar, svampar och 
insekter. På Labbera-udden växer ek och bok. Hela 
området är ett väl bevarat exempel på en västsvensk 
högreståndsmiljö. Kring Råda säteri och tillsammans 
med angränsande Gunnebo slott formas en biologiskt 
och kulturhistoriskt mycket värdefull helhet. 
Strandskogarna består av Alsumpskogar, en miljö som 
med sina vattenspeglar och alsocklar utgör en mycket 
viktig naturtyp och levnadsmiljö för många växter och 
djur. I naturreservatet ingår flera värdefulla naturtyper 
som numera har liten utbredning i Sverige. 

Norr om Rådasjön ligger ytterligare ett naturreservat, 
Delsjöns naturreservat. Härifrån finns ett stigsystem 
som leder hela vägen till Skatås motionsområde i 
östra Göteborg. Växtligheten utgörs av lövinblandad 
barrskog, rishedar och myrmarker. 

Rådasjön utgör idag recipient för Mölndals stad och 
är dessutom reservvattentäkt för Göteborg. Den höga 
vattenkvaliteten medför också att en stor mängd 
fiskar och insekter trivs i sjön.

Anlagd 1800-tals ruin och vitsippsbacke på Labbera-udden.
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Trafikstruktur och kommunikationer
Mölnlycke ligger söder om riksväg 40, motorvägen 
mellan Göteborg och Borås, som löper parallellt med 
Boråsvägen. Motorvägen nås via Säterivägen som 
tillsammans med Boråsvägen, Mölndalsvägen och 
Benarebyvägen är Mölnlyckes huvudleder. Riksväg 40 
har liten barriärverkan eftersom bostadsbebyggelse 
endast finns på vägens södra sida. Målpunkter 
på andra sidan riksväg 40, som naturreservatet 
Bråtaskogen, kan nås genom tunnlar och överfarter i 
fyra lägen.

Boråsvägen i Mölnlyckes norra del utgör den 
äldre huvudvägsträckningen mellan Göteborg och 
Borås och leder vidare till Landvetter, Härryda och 
Hindås. Mölndalsvägen och Benarebyvägen i ortens 
södra del leder vidare till Mölndal i väster och till 
Hällesåker i Kungsbacka i söder. Mölnlycke har ett 
gatusystem med organisk rutnätsstruktur och gator av 
betydelse i den norra delen är Kyrkgatan, Allén och 
Biblioteksgatan samt i den södra delen Musikvägen 
och Djupedalsängsvägen. 

Gång- och cykelvägnätet är omfattande och finns 
i princip i alla stadsdelar, utmed en majoritet av 
Mölnlyckes gator.

Mölnlycke ligger samlat kring järnvägen som korsar 
orten i öst-västlig riktning. Järnvägen trafikeras 

av persontåg mellan Göteborg och Borås och 
tågstation finns söder om Säterivägen i anslutning till 
centrum. Vid tågstationen ligger också resecentrum, 
Mölnlycketerminalen, med busstrafik och närservice. 
Järnvägen kan korsas i sju olika lägen, fyra för 
blandtrafik och tre för gående och cyklister.

Mölndalsån ligger norr om järnvägen och kan 
passeras i sex olika punkter, varav två är broar som 
endast är avsedda för gång- och cykeltrafik medan 
fyra stycken även kan nyttjas av motortrafik.

Kollektivtrafiken i orten är god. Förutom tåg till 
Göteborg och Borås finns goda förbindelser till 
Göteborg, Borås, Mölndal, Kungälv och Torslanda. 
Kollektivtrafikkopplingarna inom Härryda kommun är 
goda från Mölnlycketerminalen - Landvetter, Härryda, 
Hindås och Rävlanda är alla orter som går att nå med 
direktbuss. 

Till Göteborg centrum tar det 20 minuter med bil 
och 18 minuter med kollektivtrafik. Att cykla tar 50 
minuter. Av ortsbefolkningen pendlar 79 % och av 
dem pendlar ungefär två tredjedelar till Göteborg.

I centrala Mölnlycke finns gott om offentlig 
markparkering för bilister.

Buss i centrum.

Mönlycke tågstation
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Service och verksamheter
Mölnlycke har ett stort serviceutbud med relativt 
komplett vardagsservice. I centrala Mölnlycke finns 
kulturhus och bibliotek liksom gym, apotek, och 
sjukvård och ett varierat utbud av både detaljhandel 
och dagligvaruhandel. Den centrumhandel som finns 
placerad på järnvägens södra sida är mer inriktad mot 
sällanköpsvaror, så som exempelvis byggmaterial eller 
biluthyrning. 

Den norra centrumbebyggelsen tillkom under början 
av 2010-talet i en kommunal ambition att utveckla 
Mölnlycke från utpräglad förort till en ort med 
småstadskaraktär. Handeln i Mölnlycke tillgodoser 
också behovet för närliggande mindre orter med ett 
mindre serviceutbud.

Härryda kommuns gymnasium, Hulebäcksgymnasiet, 
är beläget i centrala Mölnlycke. Utöver 
gymnasieskolan så finns även nio grundskolor. Av 
dessa så är fem stycken lågstadieskolor (F-5) och 
övriga täcker antingen in alla grundskoleåren eller de 
senare åren.

I Mölnlycke finns även familjecentral, äldrevård, 
serviceboende, daglig verksamhet och gruppboende. 

Socialt liv och mötesplatser
I Mölnlycke finns ett stort antal föreningar, vissa 
med egna föreningslokaler men också föreningar 
som främst nyttjar kommunens anläggningar. I 
Mölnlycke finns tolv olika idrottsanläggningar som 
nyttjas av olika föreningar, till exempel konstgräsplan 
och idrottshallar. De allra flesta lokala föreningar är 
idrottsföreningar med Pixbo innebandyklubb som en 

av de mer välkända, men det finns också bland andra 
fotbollsklubb, gymnastikförening, basket, ridklubb 
och Taekwondoförening. De olika föreningarna 
med respektive föreningslokal samt de kommunala 
idrottsfaciliteterna utgör viktiga målpunkter för ortens 
invånare. Skolorna är viktiga mötesplatser för ortens 
unga.

Badplatser finns vid både Rådasjön och 
Landvettersjön. Båda är utrustade med brygga 
och hopptorn och ligger i områden med höga 
rekreativa värden. Mölnlyckes grönområden är 
attraktiva mötesplatser med höga naturvärden liksom 
naturreservaten som finns både norr, väster och öster 
om Mölnlycke. 

På orten finns ett flertal lekplatser som utgör 
naturliga mötesplatser. Kommunen har anlagt 
exempelvis Skogsleken i Wendelsbergsparken och 
Förbo invigde 2018 Sagoparken på Säteriet.

Befolkning
Mölnlycke hade en befolkningsökning på 1,5 % 2018. 
Inflyttningen var 15% högre än utflyttningen 2018. 

I Mölnlycke finns en hög andel barnfamiljer. 54% av 
ortens befolkning är i arbetsför ålder (20-64 år) och 
29% utgörs av barn och ungdomar (0-19 år) medan 
andelen äldre (+65) är relativt låg, 17%. 

Utbildningsnivån är relativt hög. Av invånarna i 
arbetsför ålder har mer än hälften eftergymnasial 
utbildning, 55%. 36% har gymnasieutbildning eller 
motsvarande och andelen med endast förgymnasial 
utbildning är så låg som 8%.

Valborgsfirande i Wendelsberg.

Wendelsberg
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Åldersfördelning 
Mölnlyckes åldersfördelning visar att det finns 
många barnfamiljer på orten.
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54%
20-64 år
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Ensamhushåll

Kommundel Mölnlycke
Utgörs av Mölnlycke tätort samt området inom orange 
gränslinje. Statistik och fakta omfattar hela området 
om inte annat anges. Förutom Mölnlycke ingår orterna 
Benareby och Nya Långenäs.

39,5 år
Medelålder

Mölnlycke

17 242
Invånare i Mölnlycke tätort

2018+ 1,5%
Befolkningsökning

Härryda kommuns största ortsstudieort

18 605
Invånare i kommundel

Ortsfakta

+ 65 år
17%

0-19 år
29%

Mölnlycke

Förskola 

Skola F-5/6 

Skola F-9 

Äldreomsorg

Vårdcentral 

Bibliotek 

Livsmedelsbutik 

Resecentrum

Järnvägsstation

Arbetsmarknad
Mölnlycke har en relativt stor arbetsmarknad. 
I övrigt arbetar ortens invånare främst i 
Göteborg och Mölndal. Tillsammans med 
Härryda är Mölnlycke den ort där invånarna 
pendlar i minst utsträckning.

79%
av invånarna pendlar

Serviceutbud
Mölnlycke har ett stort utbud av såväl offentlig 
som kommersiell service. Ortens service 
används även av boende i angränsande orter.

Bostadstyper 
Andel boende i respektive bostadstyp.

Hyresrätt
64%
Äganderätt

23%

Utbildningsnivå
Invånarnas utbildningsnivå, avser 
ålderskategori 20-64 år.

Grundskola
36%

56%
Högskola

Gymnasie
8%

Landvetter Airport

50 min 15 min 1 h 5 min

Kungsbacka

40 min 30 min 1 h 35 min

Borås

50 min

40 min

3 h 25 min

Göteborg

18 min

20 min

50 min

68%

Göteborg Mölndal Landvetter

16% 3%

Hit pendlar invånarna     
De vanligaste pendlingsorterna.

13%

Övriga

13%
Bostadsrätt

Kollektivtrafik
Mölnlycke är en regional målpunkt och 
trafikeras av 8 busslinjer. Busslinjerna 
går till övriga orter i kommunen samt till 
regionala destinationer som Göteborg och 
Borås. Via Mölnlycke station går tåg mellan 
Göteborg och Borås. 
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Medborgardialog i fokus
Det politiska uppdraget om att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun fanns med i budgeten för 
2018. Uppdraget har kompletterats i efterföljande års budgetarbete med framtagande av ortsstudier för sju av 
kommunens tätorter.

Ortsstudierna utgör ett planeringsunderlag till översiktsplanen och tas fram för att få en djupare förståelse för 
hur en framtida utveckling för respektive ort kan komma att se ut. 

En viktig utgångspunkt i framtagandet av ortsstudierna är de medborgardialoger som genomförts innan och 
efter uppdragsstarten.

Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Kommundelsdialog
2017

Kommundelsdialog
2016

Hållbarhetsdialog Agenda 2030
2018

Medborgardialog vision
2019

Här är vi nu!

Medborgarenkät vision
2019

Dialog med näringsliv

Dialog med barn och unga

Kom igen, Hindås!

Under kvällens kommundelsdialog får du:

•  fika med dina lokala politiker
•  samtala med oss om den långsiktiga utvecklingen av din ort
•  inblick i vad en översiktsplan är

Vill du vara med och forma framtiden  
i samhället där du bor?
Vi vill veta vad som är viktigast att bevara och utveckla när vi planerar  
framtidens Hindås.  Du är den verkliga experten på din ort och just din  
kunskap och erfarenhet behövs när vi nu börjar arbeta med en ny översikts-
plan - den långsiktiga planen för vår kommun.

Tisdag 6 november klockan 19-21 ses vi  
i Hindås stationshus.

Varmt välkommen 
till information, 
samtal och fika 

tillsammans med oss! 

Kommundelsdialog
2018

Uppdrag 
2018

Översiktsplan

Uppdrag 
2019

Ortsstudier

Vid samråd och utställning 
finns ytterligare tillfälle 

att lämna synpunkter på 
översiktsplanen

Ny översiktsplan antas

Utställning översiktsplan

Samråd översiktsplan

Mölnlycke enligt Mölnlyckeborna

Trafik 
Trafikfrågan engagerar många av Mölnlyckes 
invånare. Det finns ett önskemål om att göra entrén 
till samhället tydligare och mer välkomnande. Ett 
annat önskemål är att göra en strategisk översyn 
av hur trafiklösningar, kopplingar och flöden ser 
ut i syfte att skapa mer trafiksäkra och effektiva 
resvägar. Strategierna anses särskilt viktiga för de 
centrala delarna samt för kopplingar till framtida 
utbyggnadsområden.

Parkering är en annan viktig. Parkeringshus 
efterfrågas, dels med syftet att mätta behovet av 
parkering men också i syfte att frigöra ytor i centrala 
Mölnlycke som idag används för markparkering. Dessa 
områden skulle istället kunna nyttjas för utveckling 
av bostäder eller för att skapa publika platser. Att 
utveckla pendelparkeringen är ett annat önskemål.

De kollektiva förbindelserna med buss beskrivs som 
bra med hög turtäthet. Men samtidigt efterfrågar de 
boende fler busstopp. Gång- och cykelkopplingarna 
anses däremot vara något som kan utvecklas vidare. 
Både inne i Mölnlycke och mellan Mölnlycke-
Landvetter önskas bättre cykelkopplingar. 

Bostäder 
Önskade bostadsformer är hyresrätter men också 
äganderätter och trygghetsboende samt lägenheter 
med lägre hyror. Att förtäta den befintliga 
stadsstrukturen för att kunna skapa fler bostäder 

och samtidigt bevara värdefull grönstruktur är en 
utvecklingsstrategi som föreslås från de boende. 

Service 
Det finns ett stort utbud av både privat och offentlig 
service på orten. Samtidigt efterfrågar flera invånare 
att utbudet utvecklas och förbättras. Ortsborna 
ser gärna att privat service kompletteras med fler 
butiker och restauranger. För offentlig service gäller 
det främst ytterligare förskolor men även simhall, 
idrottshall och ishall är funktioner som invånarna 
önskar. Området direkt norr om järnvägen föreslås för 
lokalisering av de nya idrottslokalerna.

Mötesplatser 
Utöver nya idrottslokaler så finns det också ett 
önskemål om att underhålla och utveckla befintliga 
mötesplatser. Mölnlycke Garden center och 
kulturhuset är mötesplatser som uppskattas av 
flera invånare och som anses attrahera besökare. 
De områden som lyfts fram som platser med 
hög utvecklingspotential är främst platser med 
naturanknytning så som Blåbärskullen, Mölndalsån, 
Rådasjön, Massetjärn och Wendelsbergsparken. Att 
bevara och utveckla badplatser, promenadstråk, 
grillplatser, utegym, lekplatser och skapa publika 
platser i anslutning till vatten och grönområden 
är förslag på hur områden med hög potential kan 
utvecklas vidare. 

Dialogarbete
Under 2016, 2017 och 2018 genomförde Härryda kommun kommundelsdialoger 
tillsammans med Mölnlyckes invånare. Tillsammans med tidigare redovisade analyser 
och statistik nyttjas dialogerna som underlag till ortens framtida utveckling.
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Råda säteri

Potential och utmaningar
I kartläggningen och analysen av befintliga förhållanden i Mölnlycke har ortens 
potential och utmaningar definierats utifrån ett utvecklingsperspektiv. Som underlag 
har material från dialogarbetet och tidigare redovisade analyser använts. 

Potential
Mölnlycke är en expansiv ort, mycket tack vara läget 
knappa 20 minuter från centrala Göteborg. Orten 
har ett stort utbud av kommersiell och offentlig 
service. Det blandade utbudet av bostäder, med både 
äganderätter, hyres- och bostadsrätter är en annan 
av Mölnlyckes fördelar. Det innebär en möjlighet att 
bo kvar i orten under olika delar av livet samt större 
potential att attrahera människor i olika åldrar. 

Inom och i anslutning till centrala Mölnlycke finns 
flera områden med höga naturvärden för rekreation. 
Mölndalsån, Wendelsbergsparken, Delsjöområdet, 
Bråtaskogen och Landvettersjön är några av de 
mer framträdande. Runt Rådasjön finns dessutom 
värdefull kulturmiljö i form av exempelvis Råda säteri. 

Utöver platser med natur- och kulturanknytning 
så är Mölnlycke kulturhus en viktig mötesplats. 
I kulturhuset ordnas kulturevent i anslutning till 
bibliotek och café.

Centrum och befintligt service- och kulturutbud är 
både en tillgång och en potential.  

Utmaningar
Mölnlycke upplevs som bilorienterat med mycket 
trafik och stora ytor som nyttjas för markparkering 
i de centrala delarna. Järnvägsstationen och 
Mölndalsån är tillgångar för samhället men har 
samtidigt en barriärskapande effekt då ån och 
järnvägen delar samhället i en nordlig och en sydlig 
del. 

Det finns behov av att omfördela trafikflödena i 
centrum för en långsiktigt fungerande infrastruktur 
och en attraktiv stadsmiljö.

I dialogarbetet framkom att invånarna tycker sig 
sakna en tydlig entré till Mölnlycke - främst vid 
angöring med bil men det kan även appliceras 
på angöring med tåg då centrum ligger avsides 
från järnvägsstationen. Översyn av gång- och 
cykelkopplingar behövs för att möjliggöra för hållbart 
resande. 

Närheten till Göteborg lyfts fram som en av 
Mölnlyckes styrkor men det medför samtidigt höga 
bostadskostnader. I dialog med de boende framkom 
en önskan om fler hyresrätter med lägre hyror. 

Att förtäta i redan anspråkstagna områden samtidigt 
som ekosystem och grönstruktur bibehålls är 
en utmaning. Detta innebär utveckling genom 
omvandling av redan befintliga områden utan att 
bygga bort befintliga kvaliteter.

• Expansiv ort

• Goda kommunikationer till Göteborg 

• Bevarad kulturmiljö i anslutning till Råda Säteri 

• Varierat utbud av bostadsformer

• Närhet till park- och naturområden som 
Wedelsbergsparken, Landvettersjön, Bråtaskogen, 
Mölndalsån, Delsjöområdet

• Mölnlycke kulturhus

• Varierat utbud av privat och offentlig service

• Stor andel markparkering i de centrala delarna

• Mycket trafik i centrala Mölnlycke

• Närheten till Göteborg medför höga bostadskostnader

• Järnvägen och Mölndalsån utgör barriärer

• Saknas tydlig och god orienterbar koppling mellan 
järnvägsstationen och centrala Mölnlycke

• Saknas tydlig entré till orten!
+

Potential och utmaningar.
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Rådasjön

Rekommendationer

Bebyggelse och centrumutveckling  
Mölnlycke bör utvecklas inom den befintliga tätorten. 
Ett tätare Mölnlycke med fler bostäder, verksamheter 
och service innebär att orten kan uppnå ett 
stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor 
både för handel, verksamheter och boende. Ur ett 
hållbarhets- och mobilitetsperspektiv bör inte orten 
spridas ut. 

Genom effektivare parkeringslösningar kan ytor 
frigöras för förtätning med nya byggnader och 
offentliga platser så som torg och parker. Omvandla 
barriärer till mötesplatser genom hållbar och 
effektiv parkering och mobilitet. Centrum kan med 
fördel också förtätas på andra tillgängliga ytor eller 
omvandling av befintligt bostadsbestånd (om- och 
påbyggnad). 

All ny bebyggelse föreslås ske via förtätning inom 
befintlig stadsstruktur. Nya bostäder bör byggas i 
centrum och i anslutning till skolor, hållplatser och 
befintlig service. Som riktmärke för att lokalisera 
nya bostäder inom gång- och cykelavstånd 
rekommenderas en kilometer från resecentrum. På 
så sätt kan befintlig infrastruktur och kollektivtrafik 

Utvecklingsförslag
Att bevara grönstruktur, förtäta inom befintlig stadskärna och skapa en tydligare 
entré är några av delarna i utvecklingsförslaget för Mölnlycke. 

utvecklas och underlag för service öka utan att orten 
glesas ut ytterligare. I centrum kan bostäder med 
fördel utgöras av bostadsrätter och flerbostadshus i 
syfte att skapa ett blandat utbud av upplåtelseformer.

I förtätningsområdena utanför de centrala delarna 
föreslås en bebyggelse som är blandad både vad det 
gäller byggnadshöjd och upplåtelseform. 

Entré  
Flera av invånarna önskar en tydligare entré till orten. 
Markbeläggning, belysning, hastighetsbegränsande 
åtgärder och skyltning är föreslagna åtgärder som 
tydligare skulle kunna markera entrén. Ett samlat 
gestaltningsgrepp föreslås. 

Parkering och mobilitet 
Flera ytor i Mölnlyckes centrala delar nyttjas för 
markparkering. Parkeringen skulle med fördel 
istället kunna ske i parkeringshus, dels i anslutning 
till den västra entrén och dels på ytor för tidigare 
markparkering. Kopplingar inom orten bör stärkas 
och nya gång-och cykelvägar anläggas till nya 
utbyggnadsområden.

Idrottsfaciliteter 
Invånarna önskar kompletterande idrottsanläggningar, 
så som simhall, ishall och ny idrottshall. Dessa 
föreslås lokaliseras till området mellan järnvägen och 
Mölndalsån.

Natur och rekreation 
Ett av Mölnlyckes tydligaste identitetsskapande 
karaktärsdrag är alla tätortsnära rekreationsområden 
i och i anslutning till orten. Wendelsbergsparken och 
naturområdet vid Rådasjön som har stor potential 

att utvecklas vidare. En koppling genom centrum 
med rika livsmiljöer i form av god och väl gestaltad 
stadsmiljö och grönstruktur föreslås koppla samman 
grönområden och utgöra ett viktigt stråk. Runt 
Rådasjön finns idag rekreationsstig som kan stärkas 
ytterligare, exempelvis genom att se över behov av 
belysning, handikapsanpassning och anlägga nya 
mötesplatser mm. Olika satsningar längs med slingan 
kan göra området mer attraktiv. 
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Källor och faktaunderlag
Översiktsplan 2012
Kulturmiljöplan 2012
Grönplan 2012
Naturvårdsplan 2012
Guide till naturen i Härryda kommun
Kartunderlag från Härryda kommuns kartdatabas
Statistik Härryda kommun
Vi möts i Mölnlycke, stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum 2020

Foton 
s. 4 Anna Sigvardsson, Emmy Jonsson, Karin Meyer 
s. 6 Historisk bild
s. 10 Emma Nevander
s. 11 Emmy Jonsson
s. 16 Karin Meyer
s. 17 Anna Sigvardsson
s. 21 Jan Kwarnmark
s. 24 Emma Nevander
s. 25 Emma Nevander
s. 34 Karin Meyer
s. 35 Johanna Spetz
Övriga foton Härryda kommun
Fotograf till samtliga flygbilder: Ulf Magnusson

Entré
• Förtydliga entrén in till orten, dels bilvägen från väster och dels 

från stationen in till centrum. Detta genom belysning, landmärken, 
skyltning och markbeläggning.

Parkering
• Tidigare markparkering ersätts med parkeringshus i flera lägen vilka 

möjliggör en tätare bebyggelse.

Centrumutveckling
• Flera stora ytor med markparkering bebyggs eller omvandlas till 

platser för vistelse. 

• De centrala delarna förtätas med bostäder, verksamheter, service och 
offentliga platsbildningar. Förtätning kan ske dels genom om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse eller nya tillägg. 

Idrottsfaciliteter
• Direkt norr om järnvägen uppföra olika idrottsanläggningar som exem-

pelvis idrottshall, simhall och ishall. 

Natur och rekreation
• Utveckla och underhåll tätortsnära rekreationsområden.

• Utveckla och ta tillvara på gångstråket runt Rådasjön.

Bostäder
• Förtäta inom befintlig stadsstruktur. Nya bostäder bör tillkomma gen-

om förtätning vid håll platslägen samt förskola /skola.

• Fokus på blandade upplåtelseformer med en kombination av en- och 
flerbostadshus med fokus på ägande- och hyresrätter.

Utvecklingsförslag för Mölnlycke



Härryda kommun   438 80 Mölnlycke    031-724 61 00   harryda.se


