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Sektorn för socialtjänst
Martin Filin Karlsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-09-02 2019KS116  050

Antagande av leverantör av bostad med särskild service och daglig 
verksamhet, LSS, Hjortens gruppbostad och Hjortens dagliga 
verksamhet

Sammanfattning
Välfärdsnämnden uppdrog den 30 januari 2019, §18 åt förvaltningen att upphandla 
driften av Hjortens gruppbostad och Hjortens dagliga verksamhet.

Anbudsinbjudan har genomförts och X anbud har inkommit.

Den leverantör som uppfyller samtliga obligatoriska krav och har den mest fördelaktiga 
förhållandet mellan pris och kvalitet kommer att antas.

Avtalstiden är fyra år med möjlighet till förlängning med upp till tre år.

Från förvaltningen föreligger en skrivelse daterad XXXX.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser XXXXXX som leverantör för driftentreprenad av Hjortens 
gruppbostad och Hjortens dagliga verksamhet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
På uppdrag av välfärdsnämnden (den 30 januari 2019, §18) har sektorn för socialtjänst i 
samråd med funktionen för ekonomi och upphandling, samt personalfunktionen 
genomfört en upphandling av leverantör till Hjortens gruppbostad och Hjortens dagliga 
verksamhet. Den anbudsgivare som uppvisar det bästa förhållandet mellan pris och 
kvalitet kommer antas.

Hjortens gruppbostad och Hjortens dagliga verksamhet riktar sig i första hand till brukare 
inom personkrets 1 i 1 § LSS, det vill säga brukare med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd, som har en intellektuell funktionsnedsättning och som är i behov 
av tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Boendet rymmer fem lägenheter 
och den dagliga verksamheten har möjlighet att ta emot fem brukare. Verksamheten vid 
Hjortens gruppbostad och Hjortens dagliga verksamhet bedrivs idag i kommunens egen 
regi.
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Syftet med upphandlingen är att ge förutsättningar för en ökad kvalitet för brukarna. 
Upphandlingen syftar särskilt till att förbättra förutsättningarna för:

 Ett tydligt och engagerat ledarskap där chefen finns kontinuerligt tillgänglig för 
att ge arbetsgruppen handledning och stöd, säkra planering, dokumentation och 
uppföljning av omvårdnaden för varje enskild brukare, samt säkra 
kompetensförsörjning och handledning i arbetssätt.

 Att insatserna verkställs i en ändamålsenlig organisation som präglas av kunskap 
om målgruppen och dess komplexitet, vilket inte bara inkluderar första linjens 
chef och medarbetare, där kunskap sällan saknas, utan även övriga delar av 
organisationen.

 Att antalet personal som svarar för stöd, service och omvårdnad inte är för stort. 
Den lilla gruppen underlättar för brukare som har svårt att kommunicera, att förstå 
andra och att göra sig förstådda.

 En verksamhet av god kvalitet med en hög personalkontinuitet.

Kravspecifikationen har, utöver sedvanliga upphandlingskrav på anbudsgivande 
organisation, utgått från den kvalitetsnivå som i idag råder inom den befintliga 
kommunala verksamheten. 

Vid sidan av kvalitetskraven har, för att säkerställa att syftet med upphandlingen nås, tre 
utvärderingskriterier använts:

 Chefsnärvaro
 Förutsättningar för individuellt stöd
 Tillämpning av vedertagen metodik

Anbudslämnarnas svar på utvärderingskriterierna ligger till grund för att avgöra vilket 
anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Avtalstiden är fyra år med möjlighet till förlängning med upp till tre år.

Anbudsinbjudan har skett och leverantör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade XX 
anbud inkommit. För information om anbudsprövning och utvärdering, se bifogat 
upphandlingsprotokoll och utvärderingsprotokoll.

Lena Lager
Socialchef Elin Hjalmarsson

Utvecklingschef

Bilagor: 
Bilaga 1: Upphandlingsprotokoll 

Bilaga 2: Utvärderingsprotokoll

Bilaga 3: Upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag)
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Antagande av entreprenör för nybyggnation av 
Fagerhultsskolan och tillbyggnation av Hindås 

Idrottshall

3

2019KS313
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Ulrika von Wachenfeldt

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-06-27 2019KS313  052

Antagande av entreprenör för nybyggnation av Fagerhultsskolan och 
tillbyggnation Hindås idrottshall

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2015 i § 166 att uppföra en ny skola i 
Hindås. Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 i § 190 att utföra 
tillbyggnad av Hindås Idrottshall. Totalt har 177 000 tkr budgeterats för skolan och 2 000 
tkr för tillbyggnad av idrottshallen. 

Upphandlingen avser totalentreprenad, omfattande nybyggnad av Fagerhultsskolan och 
tillbyggnad av Hindås idrottshall. Tillbyggnationen omfattar uppförande av förråd samt 
komplettering av idrottsredskap i idrottshallen, för att möta skolans behov.

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, enligt principen om lägsta pris, har lämnats av 
xxx.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har tillsammans med sektorn för utbildning och 
kultur arbetat fram funktionsprogram och ritningar för byggnaderna. Dessa har legat till 
grund för projektering och upprättande av förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget 
publicerades under vecka 21, 2019. Arbetena planeras starta i oktober 2019 och 
byggtiden beräknas till 18 månader. 

Solenergiutredning har genomförts och resulterat i att Fagerhultsskolan kommer att förses 
med solcellsanläggning, vilken kommer att leverera elektricitet till skolan. 

Anbudsinfordran har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade xxx 
(x) anbud inkommit. Utvärdering framgår av bifogad sammanställning. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser xx till entreprenör för nybyggnation av Fagerhultsskolan och 
tillbyggnation av Hindås Idrottshall. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Per-Arne Larsson
Sektorchef Maria Hamrehjelm

Funktionschef

Bilaga: 

Upphandlingsprotokoll
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Uppdrag gällande antagande av entreprenör 
avseende rivning av Örtagårdens fd förskola 

4

2019KS524
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Sektorn för samhällsbyggnad
Rafed Baban

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-09-03 2019KS524  052

Uppdrag gällande antagande av entreprenör avseende rivning av 
Örtagårdens fd förskola 

Sammanfattning
Innan genomförande av detaljplan Hulebäck 1:116 m fl (Idrottsvägen) i Mölnlycke kan 
ske behöver Örtagårdens fd förskola rivas. Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat 
förfrågningsunderlag avseende rivningen.

Anbudsutvärdering och tilldelningsbeslut beräknas ske under v.40. Det är fördelaktigt om 
entreprenören kan antas snarast efter anbudstidens utgång för att möjliggöra tidigare start- 
och sluttid för arbetena. 

Det anbud som uppfyller samtliga kvalificeringskrav och som har lämnat lägst pris 
kommer att tilldelas kontraktet.  

Ekonomiska medel finns inom ramen för exploateringsbudgeten för detaljplan Hulebäck 
1:116 m fl.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg att fatta beslut 
om antagande av entreprenör för rivning av Örtagårdens fd förskola. 

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Henrik Yngve

Verksamhetschef trafik
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Näringslivsstrategiskt program för Härryda 
kommun

5

2019KS513
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Utvecklingsfunktionen
Näringslivsenheten 
Fredrik Olsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-09-04 2019KS513  140

Näringslivsstrategiskt program för Härryda kommun

Sammanfattning
Härryda kommun har som mål att varaktigt vara Sveriges bästa näringslivskommun och 
verkar tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG) 
för att skapa en attraktiv näringslivsregion. 

Göteborgs Stad och BRG har tagit fram ett näringslivsstrategiskt program för perioden 
2018-2035. Programmets målbild uttrycker viljeinriktningen för vad som ska uppnås 
genom det samlade arbetet med näringslivsutveckling till år 2035. Programmet har 
utarbetats i nära dialog med såväl näringslivet som övriga kommuner inom GR. 

Förbundsstyrelsen i GR har ställt sig bakom programmet och uppmuntrar 
medlemskommunerna att relatera till de övergripande målen i programmet för att stödja 
den regionala utvecklingen.

Förvaltningen har utarbetat förslag till näringslivsstrategiskt program för Härryda 
kommun utifrån Göteborgs Stads program. Programmet beskriver hur kommunen ska 
arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt 
och tar fasta på lokala förutsättningar så som Härryda kommuns styrkor och utmaningar. 
Syftet med programmet är både att tydliggöra och stärka Härryda kommuns bidrag i 
regionens samlade arbete gentemot näringslivet samt att utveckla näringslivsarbetet i 
kommunen för att nå de lokala målen. 

Förslaget till näringslivsstrategiskt program innebär att Härryda kommun antar och 
tillämpar målbild, mål och strategier så som de är formulerade i Göteborgs Stads 
program, medan insatserna är lokala för Härryda kommun. 

Det näringslivsstrategiska programmet är ett övergripande styrdokument och gäller för 
kommunen som helhet. Programmet har en tidshorisont till 2035 för att skapa ett 
långsiktigt perspektiv men ska revideras vart fjärde år.

Kommunens näringslivsenhet har ett övergripande uppdrag att samordna programmets 
genomförande. En årlig rapportering ska göras till kommunstyrelsen i samband med 
verksamhetsberättelse/årsredovisning.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer Näringslivsstrategiskt program för Härryda kommun 
2019 - 2035. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga: Näringslivsstrategiskt program för Härryda kommun 2019 - 2035
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1. Inledning

1.1. Bakgrund och syfte
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både 
kommunens och regionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och 
tillväxt, kommunen och regionen sammantaget skapar flera av de 
förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och växa. 

Härryda kommun har som mål att varaktigt vara Sveriges bästa 
näringslivskommun och tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och 
Business Region Göteborg (BRG) verkar vi för att skapa en attraktiv 
näringslivsregion.

Göteborgs Stad och BRG har tagit fram ett näringslivsstrategiskt program 
för perioden 2018-2035. Programmets målbild uttrycker viljeinriktningen 
för vad som ska uppnås genom det samlade arbetet med 
näringslivsutveckling till år 2035. Programmet har utarbetats i nära dialog 
med såväl näringslivet som övriga kommuner inom GR. 

Förbundsstyrelsen i GR har ställt sig bakom programmet och uppmuntrar 
medlemskommunerna att relatera till de övergripande målen i programmet 
för att stödja den regionala utvecklingen.

Det är Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som ligger till grund 
för det program som nu utarbetats för Härryda kommun. Programmet 
beskriver hur kommunen ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett 
konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med programmet är både att 
tydliggöra och stärka Härryda kommuns bidrag i regionens samlade arbete 
gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande och 
att utveckla näringslivsarbetet i kommunen för att nå de lokala målen.

Härryda kommun antar och tillämpar målbild, mål och strategier så som de 
är formulerade i Göteborgs Stads program, medan insatserna är lokala för 
Härryda kommun. 

1.2. Programmets roll och koppling till kommunens styrmodell 
Det näringslivsstrategiska programmet är ett övergripande styrdokument 
och gäller för kommunen som helhet. Programmet har en tidshorisont till 
2035 för att skapa ett långsiktigt perspektiv. Programmet gäller från dess 
fastställande till 2035 och kommer att tas upp för revision vart fjärde år. 
Härryda kommuns program är relaterat till och tar utgångspunkt i den 
inriktning som uttrycks i den politiska majoritetens strategiska plan för 
mandatperioden 2019 – 2022. Dessutom finns flera andra styrande 
dokument som har kopplingar till programmet. När ytterligare nya planer 
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och styrdokument utarbetas ska de stämmas av mot inriktningen i det 
näringslivsstrategiska programmet för att skapa samstämmighet och 
underlätta styrningen. 

1.3. Genomförande och uppföljning av programmet
Ansvaret för genomförande och förverkligande av det näringslivsstrategiska 
programmet är gemensamt för förvaltningen som helhet. Intentioner och 
inriktning ska genomsyra alla verksamheter. Ytterst ansvarar 
kommundirektör tillsammans med övrig förvaltningsledning för att 
programmet genomförs. 
Kommunens näringslivsenhet har ett övergripande uppdrag att samordna 
programmets genomförande. Det innebär att näringslivsenheten ska 
säkerställa att åtgärder och insatser genomförs, bland annat genom att 
koordinera och stödja arbetet. Näringslivsenheten ansvarar också för att 
programmet följs upp. En årlig rapportering ska göras till kommunstyrelsen 
i samband med verksamhetsberättelse/årsredovisning. 
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2. Utgångspunkter

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program tar utgångspunkt i globala 
trender och ett regionalt perspektiv. Dessa bedöms relevanta även för 
Härryda kommun, så som en integrerad del i regionen. Även det som 
beskrivs som Göteborgs styrkor och utmaningar är till viss del även 
relevanta för Härryda kommun. Till det läggs också mer lokala 
förutsättningar för Härryda kommun, både styrkor och dess utmaningar, 
dessa beskrivs nedan. 

2.1. Globala trender 
Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande storstadsregioner 
och befinner sig just nu i ett utvecklingssprång, som drivs av stora 
investeringar i forskning och utveckling. 

I Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskrivs några globala 
megatrender som påverkar näringslivet, staden och hela Göteborgsregionen. 
Dessa är:

 Näringslivet är en del av lösningen på samhällsutmaningarna

 Hållbarhet blir en hygienfaktor för näringslivet

 Digitaliseringen medför ett paradigmskifte

 Framtidens jobb är inte definierade än

 Tillväxten drivs av storstadsregioner
Trenderna finns mer utförligt beskrivna i Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program, sid 8.

2.2. Regionalt perspektiv
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program har ett regionalt perspektiv 
där Göteborg är motor i Göteborgsregionens och hela Västsveriges 
utveckling. Det regionala perspektivet utgår från Göteborgsregionens (GRs) 
strategi ”Hållbar tillväxt”.1

GRs 13 medlemskommuner verkar för att Göteborgsregionen ska vara en 
stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva 
och verka i samt besöka. En bärande del av denna utveckling, är att stärka 
regionens kärna Göteborg. Kärnan utgörs av den centrala del av Göteborg 
som är lätt att nå från hela Göteborgsregionen.
Kärnans utveckling är av central betydelse för hela Göteborgsregionens 
utveckling. Det är en gemensam uppgift att verka för att skapa en attraktiv 
och lättillgänglig regional kärna, som utgörs av de centrala delarna av 

1 GR Hållbar tillväxt. Mål och strategier med fokus på regional struktur. Antagen av 
förbundsfullmäktige juni 2013.
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Göteborg. Här finns regionens bästa tillgänglighet till kommersiell service, 
kultur, nöjen och offentlighet, men också regionens största koncentration av 
arbetsplatser och en stor potential att skapa ett starkt nav för hela regionens 
och Västsveriges utveckling. 
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program har fokus på det 
gemensamma ansvaret att utveckla Göteborgsregionen, då det omfattar 
strategiska insatser för att stärka Göteborgs attraktionskraft och 
tillgänglighet. Målen i det näringslivsstrategiska programmet är formulerade 
i samklang med GRs strategiska mål för 2030, som säger att:

 Göteborgs lokala arbetsmarknad ska år 2030 omfatta 1,75 miljoner 
invånare.

 Göteborgsregionens kärna ska stärkas med ytterligare 45 000 boende 
och 60 000 arbetstillfällen till 2030. 

 Utöver kärnan ska det sammanhängande stadsområdet, huvudstråken 
och kustzonens större tätorter till samma tidpunkt stärkas med 135 
000 boende och 50 000 arbetstillfällen.

Genom samstämmiga mål och strategier för ökad attraktionskraft och 
tillgänglighet för regionens kärna Göteborg, harmonierar det näringslivs-
strategiska programmet för Göteborgs Stad med den av GR överenskomna 
stukturbilden och strategin för hållbar tillväxt i GR.

2.3. Lokala förutsättningar
Kommunfullmäktige i Härryda kommun har antagit en strategisk plan för 
mandatperioden som uttrycker följande grundläggande faktorer kring 
kommunens lokala förutsättningar: ”Med vårt strategiska läge i en 
storstadsregion och med Västsveriges flygplats Göteborg Landvetter 
Airport, krävs att vi är med och bidrar till en hållbar tillväxtregion. Våra 
medborgare och näringslivet ser inte och ska inte behöva se administrativa 
gränser. För att bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i Härryda ta täten i 
arbetet med att vara ett föredöme när det gäller skolresultat, 
näringslivsklimat, samhällsbygge, Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet 
med Klimat 2030 (Västra Götaland ställer om).”

Nedan sammanfattas Härryda kommuns styrkor och utmaningar. 

2.3.1. Härryda kommuns styrkor
 Kommunens geografiska läge med flygplatsen och järnväg till 

hamnen.
 Utvecklingspotentialen vid flygplatsen, bland annat via planeringen 

för Airport city. 
 Kommunal service med genomgående god kvalitet och bra resultat i 

brukarundersökningar med mera.
 Ambitionen och målet att skapa Sveriges bästa grundskola.
 Tillgång till mark och etablerade företagsparker.
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2.3.2. Härryda kommuns utmaningar
 Bristen på bostäder

 Vattenförsörjning 

  Att tillgodose näringslivets transportbehov genom välfungerande 
infrastruktur, bland annat till följd av att utbyggnaden av järnvägen 
dröjer. 

 Att tillgodose de ökande behoven av snabb och kostnadseffektiv 
kollektivtrafik.

 Utmaningar inom hållbarhet.

3. Målbild och mål för regionens näringslivsutveckling

3.1. Målbild 2035
I Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program har en målbild 
formulerats. Målbilden är utarbetad i dialog med näringsliv, akademi, 
förvaltningar samt kommunerna i Göteborgsregionen och uttrycker 
viljeinriktningen för vad som ska uppnås genom det samlade arbetet med 
näringslivsutveckling till år 2035. Målbilden är formulerad för Göteborgs 
Stad men kan likväl ses som att den omfattar Göteborgsregionen som 
helhet, inte minst utifrån att den utarbetats i bred dialog med aktörer från 
hela regionen. 

Göteborg är en internationell förebild för förmågan att samarbeta 
– i en miljö där människor utvecklas och trivs. Näringslivet har 
fullt stöd från staden och kan känna stolthet över att verka i en av 
världens mest nytänkande storstadsregioner.

I målbilden utrycks att Göteborg ska vara en internationell förebild för sin 
samverkansförmåga. Syftet med denna utvecklade samverkan är att skapa 
ett näringslivsklimat som präglas av nytänkande, där nya lösningar snabbt 
fångas upp och där människor kan utvecklas och trivas. 
Målbilden uttrycker också att näringslivet ska ha fullt stöd. Detta stöd kan 
bland annat manifesteras i det lilla, genom en effektiv handläggning av 
ärenden, positiva attityder och ett gott bemötande från både tjänstepersoner 
och politiker. Stödet kan också uttryckas i de övergripande processerna, som 
till exempel genom en samhällsplanering som skapar möjligheter för företag 
att växa, skolor som utvecklar bra kompetens, samt stort utbud av bostäder 
av olika slag.  
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3.2. Övergripande mål – minst 120 000 nya jobb till 2035
Det övergripande målet för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 
är att skapa förutsättningar för minst 120 000 nya jobb till 2035.
Med nya jobb avses minst 120 000 fler sysselsatta från 2016 till 2035 inom 
hela Göteborgsregionen. Det innebär en ambitionshöjning jämfört med den 
bedömda ökningen, 100 000 nya jobb, som förväntas med nuvarande 
befolkningsutveckling och sysselsättningsgrad. 
En beräkning har gjorts av hur många nya jobb det innebär för respektive 
kommun inom regionen, beräkningen som är främst matematiskt baserad, 
utgår från nuvarande befolkningsmängd och beaktar inte planerade 
expansioner. För Härrydas del innebär beräkningen att den lokala målbilden 
skulle vara att 3 700 nya jobb ska tillkomma i kommunen fram till 2035. 

3.3. Tre underliggande mål
För att uppnå den långsiktiga målbilden och det övergripande målet, har tre 
underliggande mål formulerats i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska 
program. Målen tar fasta på de strategiska områden som programmet 
omfattar. 

 Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft
Göteborg är en av de storstadsregioner i Europa som är bäst 
på att tillvarata kompetens och attrahera talang.

Det första målet har fokus på människan och att tillvarata varje människas 
inneboende drivkraft och talang. För att lyckas nå målet, krävs ett strategiskt 
arbete inom kompetensförsörjning och attraktionskraft.

 Mål 2: Samhällsplanering
Göteborg är en av de storstadsregioner i Europa som erbjuder 
bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt.

Det andra målet har fokus att skapa en hållbar tillväxt ur samtliga 
dimensioner – den ekonomiska, den ekologiska och den sociala. För att 
lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom hela det regionala 
samhällsplaneringsområdet, inklusive infrastruktur, tillgänglighet, 
markberedskap och fysisk planering.

 Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft
Göteborg är en av de storstadsregioner i Europa som har bäst 
klimat för företagande och innovation.

Det tredje målet har fokus på näringslivsklimatet och att skapa gynnsamma 
förutsättningar för nya företag att etableras, befintliga företag att växa och 
innovationer att utvecklas. För att lyckas nå målet, krävs ett strategiskt 
arbete inom företagsklimat och innovationskraft.
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4. Sex strategier för att stärka näringslivets 
förutsättningar i Härryda kommun

Utifrån de utmaningar som Härryda kommun, Göteborgs Stad och 
Göteborgsregionen står inför, samt de prioriteringar som framkommit i 
dialogen med näringsliv och akademi i regionen, har sex strategiska 
områden identifierats. För att lyckas uppnå målbild och mål, måste ett 
strategiskt arbete drivas inom samtliga dessa områden. Härryda kommun 
ska bidra aktivt med insatser inom samtliga sex strategier med särskilt fokus 
på att varaktigt vara Sveriges bästa näringslivskommun. 

4.1. Strategi 1: Kompetensförsörjning

 Härryda kommun tillvaratar och attraherar kompetens.

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste 
förutsättningarna för att näringslivet i Härryda kommun ska vara 
konkurrenskraftigt och fortsätta utvecklas. För att säkra morgondagens 
kompetensförsörjning ska Härryda kommun arbeta aktivt med att identifiera 
och tillvarata den kompetens som redan finns här, samt attrahera ny 
kompetens.
Det gör Härryda kommun genom att:

 Utveckla skola-näringslivssamverkan och låta entreprenörskap löpa 
som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.

 Verka för bättre matchning av kompetenser tillsammans med 
näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden. 

 Utveckla relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar på alla 
nivåer.

 Kontinuerligt utveckla arbetet med praktikplatser.

4.2. Strategi 2: Attraktionskraft

 Härryda kommun är en attraktiv plats att verka och bo i, 
samt besöka.

Tillväxten har en regional logik och det är regioner snarare än kommuner 
som konkurrerar om kompetens och kapital. Som navet i Göteborgsregionen 
är därför Göteborgs attraktionskraft avgörande, vilket också är av betydelse 
för Härryda kommun. Attraktionskraften i regionen som helhet stärker 
Härrydas attraktionskraft, och tvärt om, tillsammans gynnar vi varandra. 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden 
uttrycks följande: ”Göteborgsregionen utvecklas snabbt och fokus i det 
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regionala samarbetet ligger på företagsklimat, tillväxtfrågor och 
kompetensförsörjning. Samarbete och samverkan genom 
företagarföreningar, näringslivsråd och enskilda företag skapar 
förutsättningar för att nå våra gemensamma mål. Härryda kommun ska 
aktivt verka för att fler privata utförare ska leverera tjänster på den 
offentliga arenan.”
Kommunens kommande vision kommer att tydliggöra den långsiktiga 
utvecklingen och beskriva hur kommunen ska vara attraktiv på lång sikt. 
Härryda kommun ska vara en plats som är attraktiv att verka och bo i, samt 
besöka. För att vara det behöver Härryda kommun leverera en god 
samhällsservice och även arbeta aktivt med andra utvecklingsinsatser. 
Det gör Härryda kommun genom:

 Att aktivt marknadsföra kommunen genom att berätta om 
kommunens styrkor och utvecklingspotentialen här.  

 Utveckla attraktiva boendemiljöer som är moderna, innovativa, 
internationella och mänskliga med god tillgång till handel, 
upplevelse och service.

 Flera olika utförare inom välfärdsområdet genom 
konkurrensutsättning och tillämpning av LOV (lagen om 
valfrihetsssystem).

 Attraktiva friluftsområden och rikt utbud av fritidsaktiviteter och 
föreningsliv. 

 Brett kulturutbud med flera kulturhus, bibliotek, offentlig konst och 
besöksmålet Råda säteri.  

4.3. Strategi 3: Infrastruktur och tillgänglighet

 Härryda har en fungerande infrastruktur och god 
tillgänglighet.

Med det geografiska läget mellan Göteborg och Borås, med flygplats och 
närhet till hamnen, har Härryda kommun en stark position som 
internationell logistiknod. 
Härryda kommun gränsar till Göteborg och fem andra kommuner i 
arbetsmarknadsregionen och har därmed en möjlighet att stärka länken mot 
Borås. 
För att stärka positionen ytterligare, ska kommunen fortsätta utveckla en 
fungerande infrastruktur med god tillgänglighet för både människor och 
gods.
Det gör Härryda kommun genom att:

 Verka för effektiva, hållbara resor med alla trafikslag.
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 Stödja det regionala arbetet med att utveckla Landvetter flygplats 
som centralt nav. 

 Stödja omställningen till smarta samhällen genom att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter.

 Arbeta för järnvägsförbindelse från Göteborg till Borås via 
Landvetter Södra och Landvetter flygplats.

 Skapa tillgänglighet till våra företagsparker.

4.4. Strategi 4: Markberedskap och fysisk planering

 Härryda kommun erbjuder verksamhetsmark i rätt lägen. 

Göteborgsregionen befinner sig i ett utvecklingssprång där 
mångmiljardbelopp kommer att investeras de närmaste tjugo åren. För att 
underlätta näringslivets etablering och expansion, behöver Härryda 
kommun, tillsammans med Göteborgsregionen, planera för tillväxt, genom 
att skapa förutsättningar för fastighetsmarknadens aktörer att kunna utveckla 
lokaler för näringslivets behov, samt att i kommunens planering erbjuda 
verksamhetsmark i lägen som stärker utvecklingen av en hållbar region.
Det gör Härryda kommun genom att:

 Bedriva en mark- och lokalförsörjning med insikt om näringslivets 
etablerings- och expansionsbehov. 

 Stärka och utveckla strategiska lägen som möter näringslivets behov 
av tillväxt.

 Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett 
föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare etableringar och skapar 
förutsättningar för att arbeta nytänkande med stadens rum.

 Aktivt låta näringslivet bidra i samhällsutvecklingen genom 
exploatörsdriva detaljplaneprocesser.

4.5. Strategi 5: Företagsklimat

 Härryda kommun har Sveriges bästa företagsklimat - 
här är det enkelt att driva företag.

Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska 
fortsätta välja Härryda som bas för etablering och expansion. 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden 
uttrycks följande: ”Härryda kommun ska vara Sveriges bästa 
näringslivskommun och vara ledande i arbetet med att hitta arbetsmetoder 
för att vara en attraktiv kommun att etablera sig i. Härryda kommun är en 

Page 35 of 689



1212

12

mycket bra näringslivskommun som siktar högre, som vill utmana och gå 
före.” 
I Härryda kommun ska det vara enkelt att driva företag, det är ledstjärnan 
för alla våra kontakter med företagen. Varje möte ska präglas av ett positivt 
bemötande, vi ska alltid ha kunden i fokus och vi ska ha god kunskap om 
kommunens erbjudande till företagen. Vid inköp och upphandling är det 
viktigt att små och medelstora företag ges rimliga möjligheter att delta.
Det gör Härryda kommun genom att:

 Arbeta aktivt med attityder till och förståelse för företag och 
företagande hos politiker och tjänstemän.

 Arbeta systematiskt med att förenkla kommunens processer ur ett 
näringslivsperspektiv. 

 Tillse att kommunens beslut i relevanta frågor innehåller en analys 
om hur det påverkar näringslivet.

 Arbeta i samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande 
samt utveckling av små och medelstora företag.

 Öka andelen intraprenader och införa utmaningsrätt.

4.6. Strategi 6: Innovationskraft

 Härryda kommun stärker näringslivets förutsättningar för 
innovation.

Göteborgsregionen är navet i Sveriges viktigaste industriregion och basen 
för flera globala kunskapsintensiva tillverkningsföretag. Det skapar unika 
förutsättningar för staden att vara testarena för utveckling av ny teknik, nya 
processer och affärsmodeller som kan lösa framtidens samhällsutmaningar. 
Härryda kommun ska stödja denna utveckling genom att stärka näringslivets 
förutsättningar för innovation och vara öppen för innovationer i sina 
verksamheter.
Det gör Härryda kommun genom att:

 Arbeta för ökad digitalisering och ny teknik.

 Positionera Landvetter Södra som internationellt ledande test- och 
innovationsarena för hållbara lösningar på samhällsutmaningar.

 Initiera, utveckla och delta i klusterinitiativ och strategiska 
samverkansprojekt där kompetenser korsbefruktas.

 Arbeta för ny mobilitet och ett hållbart resande för alla transportslag, 
inklusive flyget.
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Ekonomifunktionen
Bo Ekström

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-26 2019KS504  010

Avsiktsförklaring avseende etapp 1 inom Landvetter södra

Sammanfattning
Härryda kommun äger ca 650 hektar mark i området som benämns Landvetter Södra. 
Marken har ett bokfört värde på 91,8 mkr, varav markinköp 84,2 mkr. Under år 2014 
antog kommunfullmäktige inriktningsmål som ska styra arbetet med planering och 
genomförande av Landvetter Södra. Mycket av arbetet med utvecklingen av området 
genomför kommunen genom det helägda kommunala bolaget Landvetter Södra 
Utveckling AB. Bolaget ska bland annat utgöra ett dialogforum för kommunen, 
fastighetsägare exploatörer och övriga intressenter. 

VD i Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB) har upprättat ett förslag till 
avsiktsförklaring mellan Härryda Kommun, det helägda dotterbolaget LSUAB samt 
övriga parter i form av sammanlagt 6 exploatörer. Avsiktsförklaringen avser etapp 1 som 
omfattar ca 50 hektar mark av sammanlagt ca 650 hektar exploateringsbar mark.

Syftet med avsiktsförklaringen, som inte är bindande, är bland annat att reglera 
finansieringen av verksamheten i bolaget LSUAB och därmed bidra till att förverkliga 
och marknadsföra Landvetter Södra. Initialt ska exploatörerna finansiera hälften av 
bolagets kostnader och Härryda kommun den andra halvan. Exploatörerna har rätt att få 
tillbaka den erlagda ersättningen under förutsättning att det sker ett markförvärv, genom 
motsvarande avdrag på köpeskillingen. Kostnaderna som ska bäras av Härryda kommun 
beräknas bokföras som exploateringsutgift. 

Avsiktsförklaringen är den första delen av en avtalsstruktur som även ska omfatta:
- Samarbetsavtal I, som ska upprättas senast ett år efter avsiktsförklaringen
- Samarbetsavtal II, som ska upprättas i enlighet med vad som sägs i 

Samarbetsavtal I
- Genomförandeavtal som ska ingås inför antagande av detaljplan 
- Marköverlåtelseavtal som ska ingås mellan Härryda kommun och exploatörerna 

samtidigt som Genomförandeavtal ingås
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring om förtur till markområde mellan 
Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB samt exploatörerna Veidekke 
Bostad AB, Serneke Projektstyrning AB, Wallenstam AB, GBJ Bygg AB, Riksbyggen 
ekonomisk förening och Skanska Sverige AB enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör och samhällsbyggnadschef att underteckna 
avsiktsförklaringen. 

Peter Lönn
Kommundirektör

Bilaga:
Avsiktsförklaring daterad 9 september 2019

Page 39 of 689



Page 40 of 689



Page 41 of 689



Page 42 of 689



Page 43 of 689



Page 44 of 689



Page 45 of 689



Page 46 of 689



Page 47 of 689



Page 48 of 689



Page 49 of 689



Page 50 of 689



Page 51 of 689



Page 52 of 689



Page 53 of 689



Page 54 of 689



Page 55 of 689



Page 56 of 689



Page 57 of 689



Page 58 of 689



Page 59 of 689



Page 60 of 689



Page 61 of 689



Page 62 of 689



Page 63 of 689



Page 64 of 689



Page 65 of 689



Page 66 of 689



Page 67 of 689



Page 68 of 689



Page 69 of 689



Planbesked för Rävlanda 1:8 & 1:24, Rävlanda 
sanatorium

7

2018KS755
   

Page 70 of 689



Sektorn för samhällsbyggnad
Marcus Broman

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-20 2018KS755

Planbesked för Rävlanda 1:8 & 1:24, Rävlanda sanatorium

Sammanfattning
Fastighetsägaren inkom den 20 september 2018 med begäran om planbesked för 
fastigheterna Rävlanda 1:8 och 1:24. Begäran avser möjligheten att bygga om Rävlanda 
sanatoriums huvudbyggnad till flerbostadshus, samt nybyggnad av par- och radhus för 
bostadsändamål. Området ligger strax öster om Rävlanda, cirka 1,3 km från Rävlanda 
station. 

Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att planbesked för Rävlanda 1:8 och 1:24 
kan beviljas. På grund av spillvattensituationen i området är sektorns förslag att 
detaljplanearbetet inleds under 2021.

Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökan om planbesked innebär en 
stor åtgärd enligt Plan- och bygglovstaxa 2014 antagen av kommunfullmäktige 2014-09-
22.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Rävlanda 1:8 och 1:24 enligt 5 
kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

Arbetet med detaljplanen kan påbörjas 2021 i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet
Fastighetsägaren inkom den 20 september 2018 med en begäran om planbesked för del av 
fastigheterna Rävlanda 1:8 och 1:24. Begäran avser möjligheten att omvandla 
huvudbyggnaden för Rävlanda sanatorium till bostäder, samt att bebygga den södra delen 
av fastigheten med par- och radhus, sammanlagt blir det ca 60 lägenheter.

Området ligger strax öster om Rävlanda tätort, ca 1,3 km från Rävlanda station. Vid 
stationen finns även en mindre livsmedelsbutik. Ett större utbud av handel och service 
finns i Bollebygd, ca 4 km åt nordost.
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Fastighetsägaren hade ansökt om planbesked för Rävlanda sanatorium även under 2016. 
Den ansökan innebar en betydligt större exploatering än den som nu behandlas och 
sträckte sig då norrut, in i järnvägskorridoren för Götalandsbanans möjliga placering. 
Eftersom den exakta placeringen av Götalandsbanan inte var fastställd, bedömdes därför 
området inte kunna planläggas. Våren 2017 återkallade sökande planansökan efter 
kontakt med kommunen.

Tidigare ställningstaganden
Härryda kommuns översiktsplan (ÖP2012) anger att det aktuella området är lämpligt för 
utveckling av bostäder på kort sikt. Området ingår inte i Härryda kommuns 
bostadsförsörjningsprogram för 2019-2023. 

För det aktuella området finns ingen gällande detaljplan.

Infrastruktur
Området trafikförsörjs via den statliga Boråsvägen. Gångbana finns fram till 
planområdet. Ca 400 m av Boråsvägen saknar cykelväg mellan planområdet och 
Rävlanda. 

I direkt anslutning till området ligger hållplatsen Rävlanda eftervårdsklinik, med ca en 
avgång i timmen. Rävlanda station, ca 1,3 km från planområdet har god turtäthet med 
både tåg och buss.

Vatten och avlopp
Området ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, men är 
anslutet via avtal. Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilken 
kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp, och tjänar 
som skydd för miljön och människors hälsa. Enligt gällande avtal har ägarna till 
Rävlanda sanatorium rätt att ansluta 27 lägenheter till det kommunala spillvattennätet. 
Reningsverket i Rävlanda har nått sin kapacitetsgräns, och kan därför inte ansluta fler 
hushåll. En överföringsledning av spillvatten till Hindås är planerad, och förväntas vara 
färdig 2022-2023. Då ska kapaciteten vara fullt tillräcklig för nya utbyggnader i 
Rävlanda. 

Sektorn föreslår att detaljplanearbetet startar 2021. Huvudskälet till det är att så långt som 
möjligt säkerställa att överföringsledningen är på plats då det är dags att genomföra 
byggnationen.

Götalandsbanan
Trafikverket har i tidigare utredningar pekat ut ett preliminärt spårläge för 
Götalandsbanan, vilket berör Rävlanda 1:8, men det råder osäkerhet om exakt placering. 
Under 2019 har dock Trafikverket beslutat att järnvägskorridorens placering ska ses över 
de kommande åren när en ny lokaliseringsutredning ska göras.

Trafikverkets bedömning utifrån tidigare utredningar är att höghastighetsjärnvägen inte 
har någon väsentlig påverkan på det aktuella planförslaget, då banan föreslås förläggas i 
tunnel på den aktuella sträckan. I den nya lokaliseringsutredningen kommer Trafikverket 
att utreda om det finns andra möjliga dragningar än vad som tidigare tagits fram. Sektorns 
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bedömning är att detaljplanen bör kunna genomföras, trots osäkerheten kring den 
framtida järnvägen.

Natur, kultur och rekreation
Området har god tillgång till natur och rekreation. I norr finns ett större skogsområde med 
gott om stigar och badplats vid Rammsjön. Söder om planområdet ligger det natursköna 
odlingslandskapet kring Storån och Nolån. 

En kulturhistorisk utredning har tagits fram av fastighetsägarna i samband med ansökan 
om planbesked. Den bör ligga till grund för det fortsatta planarbetet. Rävlanda 
sanatorium finns med i kommunens kulturmiljöprogram, och är en viktig historisk 
byggnad. En antikvarie bör finnas med under planarbetet, för att ta till vara de 
kulturhistoriska kvaliteter och karaktärsdrag sanatoriemiljön uppvisar. Nya byggnader 
bör underordnas sanatoriebyggnaden och dess park, och utformas i anslutning till 
områdets gängse byggnadsskick. 

Service
Rävlanda centrum ligger ca 1 km från planområdet. Här finns ett mindre utbud med bl.a. 
närlivs och vårdcentral. Ett större utbud av handel och service finns i Bollebygd, ca 4 km 
från planområdet. Avstånd till förskola är ca 1,2 km, och till grundskola F-9 ca 1,9 km.

Hälsa och säkerhet
De delar som ligger närmast Boråsvägen berörs av buller. Detaljplanen behöver 
säkerställa att planerade bostäder inte utsätts för högre nivåer än trafikbullerförordningen 
medger. 

Trafikverket är väghållare för Boråsvägen, vilken inte är utpekad som rekommenderad 
väg för transport av farligt gods.

Götalandsbanan är enligt Trafikverkets tidigare förslag tänkt att förläggas i tunnel på 
berörd sträcka. Därför förväntas planområdet inte drabbas av någon bullerproblematik 
från Götalandsbanan.

Bedömning
Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att planbesked för Rävlanda 1:8 och 1:24 
kan beviljas. I ett planarbete behöver även geoteknik och lösning för VA studeras vidare. 
Trafikverket önskar en fortsatt dialog i frågor som berör Götalandsbanan.
På grund av spillvattensituationen i området, föreslår förvaltningen detaljplanestart 2021.

Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökan om planbesked innebär en 
stor åtgärd enligt Plan- och bygglovstaxa 2014 antagen av kommunfullmäktige 2014-09-
22.

Håkan Jacobsson                                                         
Samhällsbyggnadschef Peter Wallentin

Plan- och bygglovschef
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Bilagor:
1. Situationsplan
2. Ansökan om planbesked
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Emma Bäcklund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-20 2013KS267  214

Uppdrag om upprättande av detaljplan för del av Kullbäckstorp 1:4 
m.fl. Enebacken Etapp II, Mölnlycke 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 2 maj 2007 § 153 förvaltningen i uppdrag att upprätta 
programhandlingar för Södra Kullbäckstorp i Mölnlycke med syfte att få ett bättre 
underlag till framtida planläggning. Programmet färdigställdes 2008 men blev inte lika 
omfattande som först var avsett utan programmet kom främst att avse planering av 
förskola och gruppboende samt väganslutning till kommunens kommande 
utbyggnadsområde Enebacken Etapp I och Enebacken Etapp II, som delar av Södra 
Kullbäckstorp senare kom att benämnas. 

Detaljplan för del av Kullbäckstorp 1:9 m.fl., Krokens förskola m.m. och detaljplan för 
del av Kullbäckstorp 1:9 m.fl., Enebacken Etapp I, fick laga kraft 2009 respektive 2013. 
Båda områdena är idag utbyggda med etablerade verksamheter och inflyttade bostäder.

Detaljplan för del av Kullbäckstorp 1:4 m.fl., Enebacken Etapp II ligger i direkt 
anslutning till Enebacken Etapp I. Detaljplanen för del av Kullbäckstorp 1:4 m.fl., 
grundas inte på något formellt uppdrag utan planuppdraget har hämtats från 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

Under 2015 trädde nya bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid 
bostadsbyggnader i kraft. Dessa ska tillämpas på detaljplaner som påbörjats efter 2 
januari 2015. För att kunna tillämpa gällande förordning om trafikbuller, som bland annat 
möjliggör byggnation av fler bostäder inom aktuell detaljplan, behövs ett formellt 
planuppdrag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta detaljplan för del av 
Kullbäckstorp 1:4 m.fl. Enebacken Etapp II, Mölnlycke.

Ärendet
Kommunstyrelsen gav den 2 maj 2007 § 153 förvaltningen i uppdrag att upprätta 
programhandlingar för Södra Kullbäckstorp i Mölnlycke med syfte att få ett bättre 
underlag till framtida planläggning. Under 2008 tog sektorn fram programhandlingar för 
delar av området. Programmet färdigställdes men blev inte lika omfattande som först var 
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avsett. Programhandlingarna syftade till att utreda möjligheten att etablera en förskola 
och gruppbostad i området samt väganslutning till kommunens kommande 
utbyggnadsområde Enebacken Etapp I och Enebacken Etapp II, som delar av Södra 
Kullbäckstorp senare kom att benämnas. Programhandlingarna för Södra Kullbäckstorp, 
Krokens förskola m.m. godkändes av kommunstyrelsen 26 mars 2008. I samband med 
detta fick sektorn i uppdrag att upprätta detaljplan för Kullbäckstorp 1:9 m.fl., Krokens 
förskola m.m. som fick laga kraft 2009. Angränsande detaljplan för del av Kullbäckstorp 
1:9 m.fl., Enebacken Etapp I fick laga kraft 2013. Båda områdena är idag utbyggda med 
etablerade verksamheter och inflyttade bostäder.

Detaljplan för del av Kullbäckstorp 1:4 m.fl., Enebacken Etapp II ligger i direkt 
anslutning till Enebacken Etapp I. Detaljplanen för del av Kullbäckstorp 1:4 m.fl., 
grundas inte på något formellt uppdrag utan planuppdrag har hämtats från 
bostadsförsörjningsprogrammet. Området bedöms efter inledande studier kunna inrymma 
cirka 450 bostäder fördelade på olika bostadstyper. I ÖP2012 redovisas området som 
utbyggnadsområde för bostäder på kort sikt och utbyggnadsområde för bostäder på lång 
sikt.

Under 2015 trädde nya bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid 
bostadsbyggnader i kraft. Dessa ska tillämpas på detaljplaner som påbörjats efter 2 
januari 2015. För att kunna tillämpa gällande förordning om trafikbuller, som bland annat 
möjliggör byggnation av fler bostäder, föreslår sektorn för samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen ett formellt uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Kullbäckstorp 1:4 m.fl., Enebacken Etapp II, i Mölnlycke. 

Det aktuella området omfattas av 25,4 hektar och ligger söder om Vällsjön cirka 2 km 
sydväst om Mölnlycke centrum, mellan Kobacka och genomförd detaljplan 
Kullbäckstorp 1:9 m.fl., Enebacken Etapp I. 

Planläggningen syftar till att möjliggöra byggnation av nya bostäder samt en 
förskola/skola. Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av olika bostadstyper. Vidare ska 
detaljplanen möjliggöra anslutning till kommunalt vatten och avlopp för samtliga 
fastigheter, utbyggnad av kommunal gata och kommunalt övertagande av vägar med 
enskilt huvudmannaskap.

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Peter Wallentin
                                                                                       Plan- och bygglovschef

Bilagor:

1. Områdesöversikt  och övertagande av enskilda vägar
2. Kommunfullmäktiges beslut den 2 maj 2007 § 153 avseende program för Södra 

Kullbäckstorp i Mölnlycke 
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Kartbilaga tillhörande begäran om planuppdrag för detaljplan för del av 
Kullbäckstorp 1:4 m fl, ENEBACKEN ETAPP II i Mölnlycke, Härryda 
kommun

Karta 1. Områdesöversikt med Krokens förskola och gruppboende samt Enebacken Etapp I 
och Enebacken Etapp II.

Pixbo 
Tennisklubb

Enebacke
n Etapp II

Enebacke
n Etapp I

Krokens förskola 
och 
gruppboende

Page 81 of 689



Karta 2. Befintliga vägar med enskilt huvudmannaskap som ska övertas med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Lilla Enebackev.

Enebackev.

Lilla Hårskeredsv.

Hårskeredsv.

Pixbo 
Tennisklubb
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HÄRRYDA KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida 
 

Kommunstyrelsen 2007-05-02 15  
  

 

 

 

 

 

 

   
   

Signatur justerande  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ks § 153 Dnr 2007/208 214 

 

PROGRAM FÖR SÖDRA KULLBÄCKSTORP I MÖLNLYCKE 

 

Redan i 1968 års generalplan för Råda kommun fanns planer om utveckling 

av Kullbäckstorp. I översiktsplanen 2002 är området redovisat som utred-

ningsområde. Enligt översiktsplanen skall utredas vilka delar som skall be-

byggas och vilka som inte skall bebyggas eftersom vissa delar av området 

har höga naturvärden och andra är tekniskt svåra att bebygga. Enligt över-

siktsplanen skall området planeras för förtätning och kommunalt vatten och 

avlopp. 

 

Området gränsar mot Mölndals kommun vilket kräver samordning av  

bland annat vägar. Vid maximal exploatering av Södra Kullbäckstorp skulle 

området kunna inrymma omkring 1.000 nya bostäder, vilket skulle betyda 

ökad trafikbelastning i närområdet. Trafiksituationen och kollektivtrafiken 

skall utredas i programmet. 

 

Samråd har inletts med Mölndals kommun om gemensamma planerings-

frågor som trafikmatning, kollektivtrafik, va-försörjning och eventuell 

flyttning av kommungräns. 

 

Södra Kullbäckstorp finns med i kommunens bostadsförsörjningsprogram 

2007-2011 med utbyggnad av 250 lägenheter. 

 

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse av den 30 mars 2007. 

 

Yrkanden 

 

Annette Eiserman-Wikström (m) yrkar med instämmande av Per Vorberg 

(m) och Ing-Marie Samuelsson (s) att kommunstyrelsen beslutar uppdra åt 

förvaltningen att upprätta programhandlingar för Södra Kullbäckstorp i 

Mölnlycke. 

 

Carin Nilsson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte upprätta 

programhandlingar. 

 

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat 

bifalla Annette Eiserman-Wikströms yrkande. 
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HÄRRYDA KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida 
 

Kommunstyrelsen 2007-05-02 16  
  

 

 

 

 

 

 

   
   

Signatur justerande  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

forts Ks § 153 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta programhandlingar 

för Södra Kullbäckstorp i Mölnlycke. 

 

Mot beslutet reserverar sig Carin Nilsson, bilaga 1 reservation. 

_____ 
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Upprättande av avtal med Förbo avseende 
parkeringsplatser och mobilitetstjänster i 
samband med byggnation i Landvetter

9

2019KS492
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Sektorn för samhällsbyggnad
Lena Johansson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-21 2019KS492  315

Upprättande av avtal med Förbo avseende parkeringsplatser och 
mobilitetstjänster i samband med byggnation i Landvetter 

Sammanfattning
För att tillgodose parkeringsbehovet av 82 parkeringsplatser i samband med 
nybyggnation av bostäder i Landvetter centrum har Förbo AB och Härryda kommun haft 
en dialog gällande parkering. 40 parkeringsplatser är möjliga att anlägga på 
kvartersmarken och förslaget är att tillgodose de resterande 42 platserna dels genom 
mobilitetsåtgärder som minskar behovet med 19 platser, dels med ett parkeringsköp för 
de återstående 23 platserna.

Sektorn för samhällsbyggnad har tillsammans med Förbo AB tagit fram förslag på avtal 
gällande parkeringsköp och mobilitetsåtgärder. Sektorn bedömer att parkeringsbehovet 
motsvarande 42 platser avseende byggnationen kan anses vara tillgodosett genom 
åtgärderna beskrivna i avtalen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner avtal om parkeringsköp samt avtal om mobilitetsåtgärder 
mellan Härryda kommun och Förbo AB enligt föreliggande förslag.

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtal om parkeringsköp och avtal 
om mobilitetsåtgärder uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschefen att 
underteckna avtalen.

Ärendet
I samband med nybyggnation av bostäder i Landvetter centrum har Förbo AB ansökt om 
bygglov omfattande 102 lägenheter. För att tillgodose parkeringsbehovet har kommunen 
gjort bedömningen att det krävs 82 parkeringsplatser (0,8 bilplatser/lägenhet). Enligt 
exploateringsavtalet ska parkeringen lösas i parkeringsgarage inom fastigheten. 

Förbo har dock valt en alternativ lösning för att lösa parkeringsbehovet utan 
parkeringsgarage. I bygglovsförslaget är det bara möjligt att anlägga 40 platser på 
kvartersmark. Sektorn för samhällsbyggnad har haft en dialog med Förbo angående 
alternativ till hur parkeringsbehovet för de resterande 42 platserna kan tillgodoses. 
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Genom att Förbo förbinder sig att göra mobilitetsåtgärder kopplade till bostäderna, t.ex. 
bilpool, föreslås att antalet parkeringar kan minskas med 19 parkeringsplatser. Detta 
regleras i Avtal om Mobilitetsåtgärder, bilaga 2. 

För de resterande 23 platserna görs ett parkeringsköp som regleras i Avtal om 
parkeringsköp, bilaga 1. Parkeringsköpet innebär att kommunen ansvarar för att anlägga 
och tillhandahålla parkeringsplatser i närheten av fastigheten. Fastighetsägaren står för 
finansieringen av anläggningskostnaderna av parkeringsplatserna. Parkeringsköpet är 
uppdelat i två delar, där 14 av de 23 parkeringsplatserna anläggs senast 1 januari 2020 
och de kvarvarande nio parkeringsplatserna anläggs först i det fall att användningen av 
servicelägenheter ändras till allmänna hyreslägenheter. Anledningen till detta är att det 
inte finns krav på parkeringsplatser för servicelägenheter.
 
Åtgärderna beskrivs ytterligare i bifogade förslag till avtal. 

Sektorn för samhällsbyggnad bedömer att parkeringsbehovet motsvarande 42 
parkeringsplatser avseende byggnationen kan anses vara tillgodosett genom de åtgärder 
som beskrivs i avtalen. Sektorn anser att de parkeringsköp som föreslås ger bra 
förutsättningar för planering av framtida parkeringsbehov och parkeringsutbud.

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Henrik Yngve

T.f. verksamhetschef trafik

Bilagor:

1. Avtal om parkeringsköp
2. Mobilitetsavtal
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1(3) 

Avtal nr 

Mellan Förbo AB, org.nr: 556109-8350, Box 161, 435 24 Mölnlycke, så som ägare till 

Härryda Landvetter 2:9, nedan kallad fastighetsägaren och Härryda kommun, org.nr: 212000-

1264, 435 80 Mölnlycke, nedan kallad kommunen, träffas följande 

AVTAL OM PARKERINGSKÖP 

1. Fastighetsägaren avser uppföra nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten Härryda 
Landvetter 2:9, kvarteret 2, se bilaga 1. Genom detta avtal regleras parternas rättigheter 

och skyldigheter avseende 23 parkeringsplatser utanför Landvetter 2:9 för att 

tillgodose behovet av parkeringsutrymme enligt 8 kap. 9 § PBL.

2. Kommunen ansvarar för att till fastighetsägaren senast den 2020-01-01 tillhandahålla 
det ovan angivna antalet parkeringsplatser. Dessa ska finnas tillgängliga inom en radie 
om 200 meter från fastigheten Landvetter 2:9, kvarteret 2, se bilaga 2. Samtliga 
samutnyttjas.

3. Fastighetsägaren ska för finansiering av anläggningskostnaderna erlägga ett belopp av 
200 000 kr/p-plats. Detta avtal kan komma att omfatta som högst 23 parkeringsplatser.

4. Fastighetsägaren ska för finansiering av anläggningskostnaderna för de 14 första 
parkeringsplatserna erlägga ett engångsbelopp av totalt 2 800 000 kr (14 parkeringar 
200 000 kr/p-plats).

5. Då en eller flera servicelägenheter övergår till allmänna hyreslägenheter ska 
fastighetsägaren finansiera anläggningskostnaderna för tillkommande parkeringsplatser 

och då erlägga ett engångsbelopp av totalt 200 000 kr/p-plats. Totalt finns det 12 

servicelägenheterna som vid en övergång till att vara allmänna hyreslägenheter innebär 

9 tillkommande parkeringsplatser vilket ger 0,75 bilplatser per lägenhet. Beloppet ska 

betalas då kontrakt upprättats gällande allmän hyreslägenhet.

6. Upplåtelsen gäller i 25 år räknat från dagen då slutbesked utfärdats.

7. Parkeringsplatserna som kommunen tillhandahåller enligt detta avtal (14 + 9 st) 
upplåts för avgiftsbelagd allmän parkering och befriar inte fastighetsägaren eller 
dennes besökare från att erlägga parkeringsavgift enligt gällande taxa för
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2(3) 

parkeringsavgift i Härryda kommun. Kommunen svarar för uthyrning av samtliga 23 

parkeringsplatser. 

8. Kommunen förbehåller sig rätt att överflytta sina skyldigheter och rättigheter enligt

detta avtal till kommunalt parkeringsbolag.

9. Fastighetsägarens skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal ska följa äganderätten

till fastigheten och gälla såväl nuvarande som varje framtida ägare av densamma.

Varje fastighetsägare är skyldig att vid överlåtelse av fastigheten intaga bestämmelse i

överlåtelseavtalet om att förvärvaren övertar överlåtarens samtliga rättigheter och

skyldigheter enligt detta avtal.

10. Detta avtal är endast giltigt under förutsättning;

att kommunfullmäktige 2019-10-17 godkänner avtalet genom beslut som får laga kraft 

att bygglov meddelas fastighetsägaren och att avsedd nybyggnad av fastigheten 

Landvetter 2:9, kvarteret 2, bilaga 1, kommer till stånd 

att ersättning enligt punkt 4 erlagts senast en vecka efter att kommunfullmäktiges 

beslut får laga kraft 

Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. Detta avtal upprättas i två 

exemplar av vilka parterna tar var sitt. 

Mölnlycke 2019-  Mölnlycke 2019-  

För Härryda kommun För Förbo AB 

…………………………. …………………….. 

Peter Granstedt Anders Ohlsson  
Samhällsbyggnadschef VD 

Page 89 of 689



Teckenförklaring
Landvetter 2:9, kvarteret 2

Skala 1:2 500

Bilaga 1
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Teckenförklaring
Buffer 200m, kvarteret 2

Skala 1:2 500

Bilaga 2
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Avtal nr 

Mellan Förbo AB, org.nr: 556109-8350, Box 161, 435 24 Mölnlycke, nedan kallad 

fastighetsägaren, och Härryda kommun, org.nr: 212000-1264, 435 80 Mölnlycke, nedan 

kallad kommunen, träffas följande 

AVTAL OM MOBILITETSÅTGÄRDER 

1. Fastighetsägaren avser uppföra nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten Härryda 
Landvetter 2:9, kvarteret 2, se bilaga 1. Genom detta avtal regleras parternas rättigheter 

och skyldigheter avseende 19 parkeringsplatser för Landvetter 2:9 för att tillgodose 

behovet av parkeringsutrymme enligt 8 kap. 9 § PBL.

2. Parkeringstalet för bilparkering för Landvetter 2:9 kvarteret 2 är enligt gällande 
exploateringstal mellan Förbo och Härryda kommun 0,8 parkeringsplatser per 
lägenhet. Mobilitetsåtgärder enligt nedan (inklusive reducering av p-talet för små 
lägenheter samt för parkering i samlad parkeringsanläggning) innebär att kravet på 
antalet parkeringsplatser i bygglovet reduceras med totalt 19 parkeringsplatser.

3. Mobilitetsåtgärder som ingår i avtalet:

- Välkomstpaket.

- Kostnad för bilparkering särskiljs från hyresavi.

- Plan för uppföljning och utvärdering.

- Medlemskap i bilpool.

- Säkerställa tillgänglighet bilpool.

Välkomstpaket 

Nyinflyttade ska erbjudas ett välkomstpaket med marknadsföring och information om 

hållbart resande. Fokus ska ligga på nya resmönster med gång, cykel och 

kollektivtrafik. Kan till exempel innehålla information om lokala målpunkter och 

hållbart resande, reflex, cykelkarta med mera. Tänkt innehåll ska redovisas i 

bygglovsskedet. Informations- och marknadsföringsåtgärder ska implementeras mot 

köpare och hyresgäster. Till exempel bör ambitionerna med projektet marknadsföras 

och tydlig information om möjligheterna till hållbart resande och parkeringslösningen 

ska ges.  

Kostnad för bilparkering särskiljs från hyresavi 

Kostnaden för bilparkering ska visas för boende och verksamheter och inte döljas i 

övriga hyreskostnader. Parkering får inte vara en del av månadshyran.   

Plan för uppföljning och utvärdering 

Fastighetsägaren ska följa upp och utvärdera mobilitetsåtgärderna och sammanställa 

en bedömning av parkeringssituationen årligen under hela avtalets löptid. Resultaten 

ska kommuniceras med kommunen. Uppföljningen och utvärderingen ska gälla både 
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utförande och effekt av mobilitetsåtgärderna. Även årlig rapportering av bilinnehavet 

bland de boende ska ingå. 

Medlemskap i bilpool 

Åtgärden förutsätter att det finns 2 bilpoolsfordon inom fastigheten. Ett medlemskap 

som ingår i hyran under avtalets löptid erbjuds alla boende som önskar under 10 år 

från inflyttning. Avtal mellan tjänsteleverantör och fastighetsägare ska redovisas i 

bygglovsskedet. Det är tillåtet för fastighetsägaren att handla upp tjänsteleverantör 

under kortare perioder, förutsatt att de boende alltid har tillgång till subventionerad 

bilpool. Om det tillkommer medlemmar i bilpoolen som inte är boende i Landvetter 

2:9 kvarteret 2 ska antalet bilpoolsbilar räknas upp för att antalet tillgängliga 

bilpoolsbilar för de boende i Landvetter 2:9 kvarteret 2 inte försämras. 

Säkerställa tillgänglighet bilpool 

2 parkeringsplatser reserverade för 2 bilpoolsfordon ska redovisas i bygglovsskedet. 

Tjänsteleverantörer ska informeras om att det finns två lediga plats. Parkeringsplatsen 

ska vara attraktiv för boende sett till gångavstånd och tillgänglighet. 

4. Fastighetsägaren ansvarar för att mobilitetsåtgärder enligt punkt 3 genomförs.

Om mobilitetsåtgärderna, eller delar av mobilitetsåtgärderna, inte kommer till stånd 
eller upphör inom 10 år ska fastighetsägaren erlägga en ersättning per tillkommande p-

plats, som avsaknad av mobilitetsåtgärden innebär, motsvarande ersättningen 200 000 
kr/p-plats såvida inte fastighetsägaren kan påvisa att det saknas behov för dessa p-

platser.

5. Fastighetsägarens skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal ska följa äganderätten 
till fastigheten och gälla såväl nuvarande som varje framtida ägare av densamma. 
Varje fastighetsägare är skyldig att vid överlåtelse av fastigheten intaga bestämmelse i 
överlåtelseavtalet om att förvärvaren övertar överlåtarens samtliga rättigheter och 
skyldigheter enligt detta avtal.

6. Avtalet gäller i 25 år räknat från dagen då slutbesked utfärdats.

7. Fastighetsägarens skyldighet att anordna parkeringsplatser enligt 8 kap. 9 § PBL ska 
anses fullgjort för 19 parkeringar enligt detta avtal.

8. Detta avtal är endast giltigt under förutsättning;

Att kommunfullmäktige i kommunen godkänner avtalet 2019-10-17 genom beslut som 

får laga kraft samt 

Att bygglov meddelas fastighetsägaren och att avsedd nybyggnad av fastigheten 

Landvetter 2:9, kvarteret 2, bilaga 1, kommer till stånd 
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Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. Detta avtal upprättas i två 

exemplar av vilka parterna tar var sitt. 

Mölnlycke 2019-  Mölnlycke 2019-  

För Härryda kommun För Förbo AB 

…………………………. …………………….. 

Peter Granstedt Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef VD 
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Teckenförklaring
Landvetter 2:9, kvarteret 2

Skala 1:2 500

Bilaga 1

Page 95 of 689
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Mölnlycke centrum

10

2017KS579
   

Page 96 of 689



Sektorn för samhällsbyggnad
Matilda Svenning

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-14 2017KS579  011

Godkännande av stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Sammanfattning
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar beslutade 
kommunfullmäktige den 14 november 2016  § 148 om genomförandet av en fördjupad 
stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå av Mölnlyckes centrala delar, med särskilt fokus 
på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Arbetet innefattade även 
fördjupade utredningar i tidigt skede. Tillägg till uppdraget har skett i budget för 2018 
och 2019 gällande ökad politisk involvering, utredning av parkeringsfrågan samt 
inriktningsbeslut och fortsatt arbete.

I rapport ”Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” (2019) sammanfattas slutsatser och rekommendationer och de övergripande 
strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, 
mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv. 

Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter strategier för att Mölnlycke 
centrum ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och livskraftigt centrum, som lockar till 
möten – en småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av 
stärkt regional konkurrenskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv 
lösning på parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med kvalitativa 
grönytor och mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, 
bör gå i denna riktning. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar mål och strategier redovisade i ”Vi möts i Mölnlycke. 
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum” som inriktning för 
pågående och framtida projekt inom Mölnlycke centrum.

Kommunfullmäktige anser uppdragen om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum i 
budget för 2017, 2018 slutförda med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
samhällsbyggnad den 14 augusti 2019.
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Ärendet
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar beslutade 
kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148, i budget för 2017, om genomförandet 
av en fördjupad stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå av Mölnlyckes centrala delar, 
med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Arbetet 
innefattade även fördjupade utredningar i tidigt skede. Tillägg till uppdraget har skett i 
budget för 2018 och 2019 gällande ökad politisk involvering, utredning av 
parkeringsfrågan samt inriktningsbeslut och fortsatt arbete.

I rapport ”Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” (2019) sammanfattas slutsatser och rekommendationer och de övergripande 
strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, 
mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv. 

Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter strategier för att Mölnlycke 
centrum ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och livskraftigt centrum, som lockar till 
möten – en småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av 
stärkt regional konkurrenskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv 
lösning på parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med kvalitativa 
grönytor och mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, 
bör gå i denna riktning. 

Mål och strategier
Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort att leva i. Det är den moderna 
småstaden med puls, med ett brett centrumutbud, fler bostäder och verksamheter och ett 
hållbart resande.

För att uppfylla detta mål har fyra strategier arbetats fram:
 Stärk Mölnlycke som destination, för ett livskraftigt och attraktivt centrum.
 Koppla samman centrum, genom starka stråk och väl gestaltad bebyggelse.
 Omvandla barriärer till mötesplatser, genom hållbar och effektiv parkering och 

mobilitet. 
 Utveckla rika livsmiljöer, i form av god stadsmiljö och grönstruktur. 

Politiska uppdrag 
I budget för 2017 gavs uppdraget att ta fram en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå 
samt utredningar i tidigt skede, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och 
ändamålsenlig infrastruktur. Ett externt arkitektkontor skulle ta fram förslag på 
övergripande stadsbyggnadsplan. Arbetet resulterade i White arkitekters förslag till 
stadsbyggnadsstudie (2018), en kortversion som underlag till dialog (2018), övergripande 
strategiska utredningar om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, 
mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv, samt föreliggande sammanfattande 
rapport ”Vi möts i Mölnlycke”. Budgetuppdraget angav också att förvaltningen i samråd 
med fastighetsägare, exploatörer och politiken överväga om projektet skulle bolagiseras. 
När uppdraget gavs var arbetet med detaljplan för omvandling av stationsområdet i gång, 
inklusive bildandet av ett konsortium för stationsområdet. När Trafikverket beslutade om 
omtag för lokaliseringsutredning för Götalandsbanan, avslutades också arbetet med att 
bilda konsortium för stationsområdet. 
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I budget för 2018 gavs förvaltningen i uppdrag att inkludera politiken i ett mycket tidigt 
stadie av arbetet, för att politiken skulle kunna bidra med sin syn på framtida utveckling. 
Regelbundna avstämningar har skett i olika politiska arenor, som t.ex. politiskt 
sektorsamråd och kommunstyrelsens informationsmöte. Sektorn arrangerade en heldag 
för politiker och tjänstemän i samband med evenemanget ”Vi möts i Mölnlycke” för att 
fördjupa frågorna om långsiktigt hållbar stadsutveckling i Mölnlycke centrum. Arbetet 
med stadsbyggnadsstudien har också skett i dialog med allmänhet, näringsliv, 
fastighetsägare, kommunal förvaltning och myndigheter.

I samma budgetuppdrag gavs förvaltningen i uppdrag att avbryta planerna på att bygga ett 
permanent parkeringshus i Mölnlyckes centrala delar till dess att studien var genomförd 
och analyserad av förvaltning och politik tillsammans. Frågorna om parkering har utretts i 
trafik- och mobilitetsplanen samt diskuterats under fördjupande workshoptillfälle för 
politiker och tjänstemän.

Därmed bedöms de politiska uppdragen om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum i 
budget för 2017 och 2018 slutförda.

I budget för 2019 fick förvaltningen i uppdrag att tillsammans med politiken ta fram en 
inriktning där det beslutas om vilken väg vi ska gå och hur vi tar nästa steg, med till 
exempel arkitekttävling eller parallella uppdrag. Strategier i föreliggande rapport ”Vi 
möts i Mölnlycke” utgör underlag för inriktning för Mölnlycke centrums utveckling på 
både kort och lång sikt. Arbetet har under hand redovisats på kommunstyrelsens 
informationsmöte och för styrgrupp för Mölnlycke centrum. Nästa steg i arbetet med att 
utveckla Mölnlycke centrum fortsätter i både pågående och framtida projekt, med 
stadsbyggnadsstudien som grund; både i prioritering och genomförande av projekt i den 
offentliga miljön och i samverkan och dialog utifrån initiativ från privata fastighetsägare 
och näringsidkare. 

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Matilda Svenning

Stadsarkitekt

Bilagor:

1. Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum (2019)

2. Social konsekvensanalys för Mölnlycke centrum (2018)
3. Ekosystemtjänstanalys, Mölnlycke centrum (2019)
4. Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke (2019)
5. Täthetsanalys, Mölnlycke centrum (2019)
6. Medborgarundersökning för Mölnlycke centrum (2019)
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Vi möts i 
Mölnlycke
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum  
– Sammanfattning och slutsatser

Härryda kommun  
juni 2019
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Stadsbyggnadsstudie, sammanfattande rappor t (2019)

Mötas i 
Mölnlycke
Stadsbyggnadsstudie i korthet
2018

Stadsbyggnadsstudie (2018)

Stadsbyggnadsstudie kor tversion (2018)

Social konsekvensanalys  
(2018)

Marknadsanalys Härryda kommun (2019) Medborgarundersökning (2019)

Täthetsanalys  
(2019)

Trafik- och mobilitetsplan  
(2019)

Vi möts i 
Mölnlycke
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum  
– Sammanfattning och slutsatser

Härryda kommun  
juni 2019

Ekosystemtjänstanalys  
(2019)

Maj 2019

Härryda kommun

Utkast

Medborgarundersökning för 
Mölnlycke Centrum 2019

Täthetsanalys  
 Mölnlycke centrum
    April 2019

Rapporten ”Vi möts i Mölnlycke” (2019) är en sammanfattning av slutsatser och rekommendationer i stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (2018) 
och de övergripande strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv. 
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En projektgrupp inom kommunen från sektor Samhällsbyggnad har medverkat i arbetet  
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Projektledare: stadsarkitekt Matilda Svenning.
Stadsbyggnadsstudie och utredningar i sin helhet: harryda.se/molnlyckecentrum
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Syfte och bakgrund
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad och förtätning 
med bostäder, verksamheter och service. Inte minst när 
järnvägen i framtiden byggs ut för pendeltågtrafik. 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 gavs ett politiskt uppdrag om att ta fram en stads-
byggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv 
stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur.

Stadsbyggnadsstudien (White, 2018) beskriver ett tätare Möln-
lycke med fler bostäder, verksamheter och service för att uppnå 
ett stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor både för 
handel, verksamheter och boende. 

Denna rapport är en sammanfattning av stadsbyggnadsstudien 
och de utredningar som har fördjupat frågeställningarna. Analyser-
na och rekommendationerna är ett underlag för ställningstagan-
den för utvecklingsriktning för Mölnlycke centrum. 

Illustration: White arkitekter

Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort att leva i.  
Det är den moderna småstaden med puls, med ett brett centrumutbud, fler bostäder  

och verksamheter och ett hållbart resande. 

LEDSTJÄRNA

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

Villkoren för gående och cyklister behöver bli bättre 
för att läka samman staden och uppmuntra hållbara 
resvanor.

Utbudet av kvalitativa grönytor och mötesplatser 
behöver stärkas, liksom den biologiska mångfalden.

Mölnlycke behöver utvecklas för att bli mer 
konkurrenskraftigt och stärka sin roll i regionen.

Tätheten måste öka för att uppnå ett stadsmässigt 
och levande centrum, med goda villkor både för 
handel, service och för boende.

En mer effektiv lösning på parkeringsfrågan behöver 
tas fram som både hanterar behovet av centrala
parkeringsplatser och frigör yta för stadsutveckling  
och vistelse.

KNÄCKFRÅGOR

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Mötas i Mölnlycke 
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Koppla samman centrum  
genom starka stråk och väl gestaltad bebyggelse

• Mer bebyggelse och högre täthet 
centralt, i huvudsak 4–7 våningar, så 
fler får nära till allt och fler människor 
rör sig i centrum. Något högre skala 
kan prövas i stationsområdet vid 
omvandling. Enstaka högre hus kan 
prövas vid viktiga platser, t ex centrumkärnan eller stationen.

• Ny bebyggelse utformas i varierad skala och fin detaljering – 
med upplevelser i ögonhöjd. Bebyggelsen ska stärka identite-
ten som attraktiv småstad, viktiga stråk och offentliga platser. 

• 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.

Sammanfattning och slutsatser
Mölnlycke centrums utveckling
Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter fyra strategier för att Mölnlycke centrum ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och 
livskraftigt centrum, som lockar till möten – en småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av stärkt regional konkur-
renskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv lösning på parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med 
kvalitativa grönytor och mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, bör gå i denna riktning. 

Stärk Mölnlycke som destination 
för ett livskraftigt och attraktivt centrum

• Förädla och stärk varje pusselbit; 
centrumkärnan, Mölndalsåns 
å-rum, stationsområdet, 
stadspark vid Massetjärn och 
Mölnlycke fabriker. Var och en 
är destinationer som tillsammans bildar en unik helhet.

• Utveckla entrépunkter och baksidor till en välkomnande 
stadsfront, med väl gestaltad stadsmiljö och bebyggelse, för 
ökad attraktionskraft till centrum. Mötet med centrum  
har betydelse. 

• Fortsatt koncentrerad centrumkärna för handel, service och 
kommersiella verksamheter. Utbudet behöver stärkas med 
fler kvälls- och helgverksamheter. 

Omvandla barriärer till mötesplatser
genom hållbar och effektiv parkering och mobilitet

• Utveckla centrala delar av 
huvudvägnätet till stadshuvudgator 
med omgivande bebyggelse. 
Upplevelsen av den fysiska barriären 
minskar. Prioritering av korsande 
gående och cyklister i ett begränsat 
antal punkter, för vägens kapacitet. Inom 
centrum prioriteras plats och framkomlighet för gång och cykel. 

• Större centrala parkeringar bör på sikt ersättas med samlade, 
samnyttjade parkeringsanläggningar i anslutning till centrum, 
för att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling och 
mötesplatser. Cykel- och ärendeparkeringar närmare än 
boende- och arbetsplatsparkeringar.

• Utveckla gena och trygga stråk för gång och cykel till omgivande 
bebyggelse för att minska barriäreffekten av bland annat 
Mölndalsån och stationsområdet. Centrum växer mot stationen 
över ån, för ökad tillgänglighet och fler attraktiva mötesplatser. 

Utveckla rika livsmiljöer 
i form av god stadsmiljö och grönstruktur

• Utveckla ett rekreativt nätverk av stråk 
och platser för både aktivitet och 
rofylldhet, med Mölndalsån som park- 
och promenadstråk och Massetjärn 
som stadspark. Koppla angränsande 
offentliga platser i centrum. 

• Stärk den biologiska mångfalden genom gröna centrummiljöer 
och spridningskorridorer, för goda livsmiljöer, klimatanpassning och 
mikroklimat.

• Gör stegvisa förändringar för att på sikt minska antalet uppställda 
bilar i centrumkärnan, till förmån för en attraktiv stadsmiljö som 
Mölnlyckes självklara mötesplats.
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   ATTRAKTIVT CENTRUM

Plats för 
aktivitet

Stadskärnan är stadens och kommunens ansikte utåt, den påverkar 
hur människor ser på kommunen som bostadsort, som arbetsort 
och som res- och besöksmål.

Strategin syftar till att fortsatt samla stadslivet i 
ett välkomnande centrum med en väl sammanhållen 
centrumkärna för destination, handel och kommersiella 
verksamheter. Centrum föreslås utvidgas med stadsmässig 

bebyggelse, gator och platser - dels åt öster med stadsparksområdet 
och Mölnlycke fabriker, och dels söderut där centrum växer över ån 
mot ett nytt stationsområde.

Mölnlycke behöver utvecklas för att bli mer konkurrenskraftigt  
och stärka sin roll i regionen. Det handlar om att skapa ett livskraftigt 
och attraktivt  centrum med handel och stadsliv där människor  
vill mötas.

Stärk Mölnlycke som destination 

STRATEGI

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

CENTRUM

CENTRUM
KÄRNA

ANSIKTE MOT OMVÄRLDEN
Första mötet med en stad är viktigt för vilken känsla man får. Det är 
viktigt att omvandla baksidor och entrépunkter till en välkomnande 
stadsfront. För invånarna ger en väl gestaltad stadsbild en ökad att-
raktivitet och känsla av stolthet för sin bostadsort. Befintliga och nya 
målpunkter fungerar som dragare och viktiga siktlinjer behöver tas 
tillvara, bland annat för ökad orienterbarhet.

STÄRK VARJE PUSSELBIT
Mölnlyckes framtida utveckling består av viktiga pusselbitar; centrumkärnan, 

Mölndalsåns årum, stationsområdet, stadspark vid Massetjärn och Mölnlycke fabrikers 
utveckling. Var och en är destinationer som tillsammans bildar en unik helhet.  

Ett komplett centrum ger boende och besökare stora valmöjligheter  
för upplevelser, vardagsliv och handel.

KONCENTRERAD CENTRUMKÄRNA
Handeln runt torget föreslås växa över ån, och vidare mot söder i 
”Stationslänken”. Tänk varierade ”loopar” istället för långa stråk. Utbudet 
behöver stärkas med fler kvälls- och helgverksamheter, samt kontors- 
arbetsplatser för att centrum ska leva under fler timmar på dygnet.

CENTRUMKÄRNA
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MARKNADSPOTENTIAL  
I HÄRRYDA KOMMUN
Härryda kommun bedöms ha relativt goda förutsättningar för att 
utveckla den lokala detaljhandeln. Kommunen är expansiv på ett 
regionalt plan och den framtida marknadspotentialen ökar med en 
växande befolkning. Kommunens storlek och geografiska läge tillsam-
mans med den regionala konkurrensen och nya konsumtionsmönster 
innebär dock begränsningar och ett behov av strategiska prioriteringar. 
En sammantagen bedömning av nuläget för handeln är att det finns 
ett stort utflöde av köpkraft, framför allt inom sällanköpsvaruhandeln. 
Om handeln kan utvecklas utifrån strategiska val kan det utflödet 
minska. Kommuner med liknande struktur och geografiskt läge i 
storstadsregioner visar till exempel högre lokal köptrohet. Med tanke 
på utbyggnadsplaner av befintliga marknadsplatser i regionen, finns risk 
att utflödet förstärks om inte satsningar görs inom kommunen. 

Det blir viktigt att prioritera hur den framtida handeln bör fördelas 
mellan kommunens befintliga och framtida marknadsplatser. Konkur-
rensen är hård och e-handelns och digitaliseringens långsiktiga effekter 
på detaljhandeln är fortsatt osäkra. Därför behöver kommunen våga 
kraftsamla den framtida handelns ytpotential till ett fåtal prioriterade 
platser i kommunen. De prioriterade platserna har möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna lokala eller regionala förutsättningar, vilket 
innebär en tydlighet för såväl konsumenter som handelns intressenter. 
Mölnlycke är en av de platser i kommunen som utpekas.

KOMMERSIELLT UTBUD  
– TENDENSER 
Både för staden och för köpcentrum har mötesplatsen blivit allt vikti-
gare. Det märks inte minst på att utbudet av caféer, restauranger och 
service har ökat, både i staden och på externa marknadsplatser. 

Vi handlar mer digitalt, men gränserna mellan e-handel och fysisk 
handel suddas ut alltmer. Konsumenterna använder flera kanaler vid 
ett och samma köptillfälle, t ex undersöker produkter i mobilen sam-
tidigt som de befinner sig i den fysiska butiken. Den fysiska butikens 
roll håller därmed på att förändras till att istället visa upp varumärkets 
identitet. Upplevelser står nu allt mer i centrum och butiken länkar 
samman den fysiska och digitala butiken.

Hållbarheten har blivit en allt viktigare fråga för många konsumenter. 
Dessa konsumenter har högre lojalitet mot varumärken med hög 
transparens och stort fokus på hållbarhet. 

Strategin ”Stärk Mölnlycke som destination” handlar om att skapa ett attraktivt centrum med fungerande handel, service och stadsliv  
där människor vill mötas. För att fördjupa kunskapen har två utredningar tagits fram. Den ena är en marknadsanalys som redogör för 
handelns utveckling generellt, men också behandlar Mölnlyckes utvecklingspotential. Den andra rapporten utgår från en medborgar-
undersökning bland 1000 slumpvis utvalda Mölnlyckebor, om centrums utbud, funktioner och trivsel. 

Marknadsanalys 
Mölnlycke centrum behöver utvecklas för ökad konkurrenskraft och stärka sin roll i regionen. Syftet med rapporten 
”Marknadsanalys för handel och stadsliv i Härryda kommun” (WSP, 2019) är att få en kommunövergripande bild 
över handelns utveckling och tendenser och Härryda kommuns position i ett regionalt sammanhang, men också 
rekommendationer för hur kommunen kan stärka utveckling av handel och stadslivsfunktioner.

UTREDNING

Illustration: WSP

ATTRAKTIVT CENTRUM
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För att skapa kommersiellt hållbara centrummiljöer bör det enligt 
utredningen finnas ett tydligt fokus på att prioritera etablering av 
kommersiella verksamheter som erbjuder bekvämlighet, närservice 
och upplevelser:
• Dagligvaror (livsmedel, Systembolaget, apotek, blommor,  hälsokost, mm)
• Café och restaurang
• Kommersiell service (gym, hud-, kropps- och skönhetsvård,  

friskvård mm)
• Sällanköpsvaruhandel, med fokus på behov snarare än ”shopping”.

HANDEL OCH SERVICE  
I MÖLNLYCKE CENTRUM 
I syfte att bedöma Mölnlyckes lokala och regionala konkurrenskraft 
har fysiska inventeringar av handel och service genomförts. Mölnlycke 
centrum har karaktären av ett typiskt stadsdelscentrum. Utbudet är 
i första hand inriktat mot att lösa vardagsbehov. Centrums karaktär 
gör att shoppingmöjligheterna är begränsade. En god mix av handel, 
service och kommunala verksamheter bedöms som en av styrkorna 
med Mölnlycke centrum idag. 

Ankarverksamheter, som exempelvis Systembolaget, Coop, Espresso 
house, Lindex och apotek, skapar relativt goda flöden i centrum kring 
parkeringstorget. Arbetsgivare, som t ex kommunen samt Hulebäcks-
gymnasiet säkerställer goda flöden under arbetsdagen, vilket är positivt 
för handeln. Den fysiska miljön är av god och relativt enhetlig kvalitet i 
hela centrumområdet. 

Barriärer, som Säterivägen, järnvägen, busstorg och parkeringsytor, 
försvårar kopplingen mellan nuvarande centrum och de södra delarna 
av Mölnlycke. Rapporten ser en stor potential i att knyta samman ett 
framtida stationsläge med nuvarande centrummiljö. Istället för att idag 
ha ett centrum som går i öst-västlig riktning bör det framtida målet 
vara att skapa ett centrum som även går i nord-sydlig riktning, dvs från 
Råda torg till ett framtida resecentrum på andra sidan Mölndalsån. 
Det nuvarande parkeringstorget kan göras om för att uppfylla andra 
ändamål och aktiveras för att skapa en mer attraktiv och levande 
centrummiljö. Med andra ord bör en viss omflyttning av verksamheter 
i centrum genomföras för att stärka nuvarande centrumstruktur vid 
parkeringstorget.

HANDELNS UTVECKLING ÖVER TID

ATTRAKTIVT CENTRUM

• Strukturomvandling inom 
framförallt livsmedelshandeln.

• Detaljhandelns krav på 
rationalitet, funktionella lokaler, 
exponering och logistik ökar. 
Stordriftsfördelar i inköp, 
marknadsföring och 
distribution.

• Nya marknadsplatser skapas i 
form av externa köpcentrum 
och stormarknader.

• Externa köpcentrum blir större 
och fler.

• Stadskärnorna blir allt mer 
konkurrensutsatta.

• Externa köpcentrum får ett 
utökat utbud av restauranger, 
biografer, nöjen och upplevelser 
– de blir mer lika stadskärnorna.

• E-handel etableras.

• E-handeln accelererar 
inom både daglig- och 
sällanköpsvaror.

• Storföretag inom detaljhandeln 
etablerar E-handelstjänster.

• Ökad andel aktörer som 
erbjuder dörr-till-dörr-tjänster, 
exempelvis restauranger.

  REKOMMENDATIONER 

• Dra nytta av att Mölnlycke redan är en befintlig och etablerad 
handelsplats i kommunen.

• Anpassa utbudet efter Mölnlyckebornas vardagsbehov.
• Använd den fysiska miljön och närheten till både vatten  

och grönska.
• Tillför fler moderna och anpassade lokaler för att locka  

nya etableringar.

• Arbeta för att nyttja potentialen och köpkraften hos ortens  
befintliga invånare på ett bättre sätt.

• Förtäta i centrum för att skapa ett större köpkraftsunderlag
• Utnyttja potentialen kring stationsområdet för att utöka och 

knyta samman Mölnlycke centrum.
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Medborgarundersökning
Stadsbyggnadsstudien lyfter vikten av en sammanhållen centrumkärna och ett välkomnande centrum. För att ta reda 
på hur Mölnlycke kan stärkas som lokal destination för ortens invånare, har en medborgarundersökning genomförts 
bland ett stort antal boende i Mölnlycke tätort (Origo, 2019). Undersökningen är gjord i samverkan mellan kommun, 
fastighetsägare och centrumförening.

ATTRAKTIVT CENTRUM

SYFTE OCH METOD
Syftet med undersökningen är att få kunskap om vad medborgarna 
tycker är viktigt för att Mölnlycke centrum ska vara attraktivt att 
besöka, utifrån utbud, funktioner och trivsel. Totalt 1000 Mölnlyckebor 
har svarat. Enkäten består av frågor som rör utbud, besöksfrekvens 
och attityder till Mölnlycke centrum och andra centrum, samt 
färdmedel till Mölnlycke centrum. 

BESÖKA MÖLNLYCKE CENTRUM
Kommuninvånarna i Mölnlycke tätort besöker Mölnlycke centrum 
oftare än vad de besöker de andra centrum som studerades i 
medborgarundersökningen. Övriga centrum som besöks regelbundet 
är innerstaden i Göteborg och Nordstan samt Mölndals centrum.  
8 av 10 nyttjar Mölnlycke centrum på vardag och 6 av 10 på helgen. 
Vanligare var också att nyttja Mölnlycke centrum på dagtid (7 av 10), 
jämfört med kvällstid (4 av 10).

Det vanligaste sättet att ta sig till centrum är med bil (73%), därefter 
till fots (42%) och med cykel (24%). När frågan om hur 
man vill ta sig till Mölnlycke centrum i framtiden så ökar 
andelen som vill ta sig dit per cykel.  Andelen som 
vill ta sig dit med bilen minskar.

CENTRUMUTBUD FÖR 
VARDAGSBEHOV
Invånarna i Mölnlycke tätort anser att utbud 
som handlar om vardagsbehov är viktigast 
i ett centrum. De tre viktigaste utbuden är 
livsmedelsbutik, apotek och vårdcentral, följt av 
kulturhus och tandvård. Därefter kommer 
blomsterhandel, caféer, optiker och systembolag. 

På alla de här punkterna presterar Mölnlycke centrum bra i 
utvärderingen från medborgarna. Något sämre bedöms caféer, vilket 
bör kunna prioriteras.

Övriga utbud som uppfattas som viktiga men där Mölnlycke centrum 
inte värderas så högt är lekplatser, restauranger, bank, simhall/ishall/
sportanläggningar, bio/teater, föreningslokaler, damkläder och skor. 
Detta utbud bör också prioriteras i framtida utveckling av centrum.
Utbud som anses lite mindre viktigt, med låg utvärdering av Mölnlycke 
centrum är herrkläder, därmed finns förbättringspotential.

VIKTIGA FUNKTIONER I CENTRUM
De funktioner som uppfattas som viktigast är resecentrum, park-  
och grönområden, korttidsparkering, mötespatser/torg, samt ”lätt att 
hitta” (orienterbarhet). De två funktioner som bedöms vara minst 
viktiga är långtidsparkering och offentlig konst. De funktioner där 
Mölnlycke centrum uppfattas prestera bäst på är resecentrum, ”lätt 
att hitta” och öppettider bland butiker.

De funktioner för Mölnlycke centrum där det är störst gap mellan 
vad som uppfattas som viktigt av kommuninvånarna och hur man 
utvärderar centrum är lekplats , park- och grönområden och  
offentlig toalett..
 
MÖLNLYCKE NU OCH I FRAMTIDEN
När medborgarna får associera Mölnlycke centrum med ett ord  
idag så kommer ord som ”trevligt”, ”bra” men också ”tråkigt” upp. 
När de får associera hur de vill ha det i framtiden så vill de ha ett  
mer levande, grönt centrum med bättre butiks- och serviceutbud.  
Även trygghet, trevligt och bilfritt kommer upp som önskemål  
i framtiden.

Intervjufråga: Beskriv, med ett ord, Mölnlycke centrum i framtiden.
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      BEBYGGELSE
Plats 

att växa
STRATEGI

Befolkningstätheten bör öka för att uppnå ett stadsmässigt och 
levande centrum, med goda villkor både för handeln och för boende 
– med fokus på upplevelser i ögonhöjd.
Strategin föreslår förtätning genom tre olika principer; tillägg 
centralt, längs stråk och genom omvandling, till exempel i 
stationsområdet. På så sätt kopplas centrum samman med 
omgivande bebyggelse

ÖKA TÄTHET OCH NÄRHET
Genom att bygga fler bostäder kan fler verksamheter etableras 
i centrum och ökad närhet uppstå. I nuvarande centrum handlar 
förtätningen främst om tillägg i form av påbyggnader och förtätningar. 
Det finns en stor potential för ökningen av antal bostäder i Mölnlycke 
vid omvandling av stationsområdet.

FÖRTÄTA I STADSLIVSSTRÅK
Stadslivsstråk handlar primärt om vardagslivet, om att bo och leva 
med höga boendekvaliteter. I bottenvåningarna bör det utvecklas 
mindre verksamheter som fungerar väl i bostadsområden, det vill 
säga inte kräver omfattande logistik. Genom att förtäta med bostäder 
längs vissa stråk kan ny bebyggelse och nya stråk länka samman 
bostadsområden med centrum, och gaturummen omdanas.  
Låt bebyggelsen rama in gaturummen med varierad skala,  
i huvudsak 4–7 våningar, och fin detaljering.

Koppla samman centrum

Exempel på möjlig förtätning, stadslivsstråk genom centrum och 
kopplingar mot omgivande områden, t ex Säteriet  och Högadal  
(White, 2018)

STÄRK KOPPLINGAR TILL CENTRUM
För att öka attraktiviteten att ta sig fram till fots och med cykel 
bör möjligheter att bygga nya och förstärkta kopplingar ses över. 
Topografin är något som starkt begränsar flödena mellan de 
utspridda bostadsområdena. De områden där det finns möjlighet 
att bygga ihop strukturen på ett bättre sätt än tidigare är exempelvis 
Säteriet, Högadal och Djupedal.
Flera nya kopplingar över Mölndalsån och stationsområdet kommer 
vara grunden för att länka samman norr och söder.

Bebyggelsen i Vallastaden, Linköping som exempel, varierar både i skala 
och karaktär med en täthet av ca 150 invånare per hektar. Det är den 
täthet som UN-habitat har som riktvärde för stationssamhällen.
Det är först då som människor i hög grad väljer andra trasportsätt än 
bil. En så hög förtätning bedöms inte realistisk i Mölnlycke centrum. 
Ökningen som föreslås i studien för centrum är en täthet om 80 inv/ha, 
jämfört med dagens 20 inv/ha. 

Bostäder i bottenvåningen som aktiverar 
gaturummet (Nordhavn, Köpenhamn).

Stadslivsstråk: gata  
med fokus boendekvalitet, 

fotgängare och cyklister  
(Paris).

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum
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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 och motsvarar den tät-
het 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 har, som service, kultur, kollektivtrafik och stadsliv. Olika delar 
av centrum har olika täthet med spridning mellan villaområde (ca 
10 inv/ha) till som mest motsvarande ”tät trädgårdsstad” (ca 65 inv/
ha). Stadsbyggnadsstudien föreslår ca 80 inv/ha, och i ett framtida tätt 
stationsområde upp emot 130 inv/ha.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING  
OCH TÄTHET 
Eftersom begreppet täthet kan tolkas på många sätt bör man vara 
noga med att ange vilka definitioner som avses när täthetsmått 
används (Ranhagen, 2019). Man bör också göra skillnad mellan täthet 
som upplevd egenskap i bebyggelse och täthet som en rent teknisk 
parameter. 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 
arbetsplatser erfordrar faciliteter i form av parkering, grönytor och 
placering utformat på ett annat sätt.

Stadsbyggnadsstudien beskriver att tätheten av antal boende och verksamma har stor betydelse för att uppnå en hållbar och 
attraktiv småstad. Strategin ”Koppla samman centrum” 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. Med fler verksamma i centrum ökar dagbefolkningen som kan uträtta ärenden och 
utgöra kundunderlag till lunchrestauranger och kollektivtrafik. För att utvärdera lämplig täthet och få en bredare bild av frågorna har en 
täthetsanalys för Mölnlycke centrum tagits fram.

Täthetsanalys
I stadsbyggnadsstudien föreslås att tätheten på lång sikt fyrdubblas för invånarantalet i centrum, med upp emot 
2700 bostäder, för ett mera livskraftigt centrum. Bebyggelse föreslås genom förtätning så som påbyggnad, tillägg 
centralt och omvandling, i huvudsak med 4–7 våningar. Syftet med ”Täthetsanalys för Mölnlycke centrum” (2019) 
är att fördjupa frågorna om förtätning genom forskning, scenarier, analysarbete och rekommendationer, utifrån 
målet om en långsiktigt hållbar centrumutveckling i Mölnlycke.  Arbetet har skett med kunskap och samskapande 
metoder mellan akademi och praktik, inom ramen för Mistra Urban Futures i samverkan med kommunen.

Ca 75 inv/ha
Ca 60 inv/ha

Ca 50 inv/ha
MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN
BENAREBYVÄGEN

Ca 50 inv/ha

Ca 30 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Exempel på täthet inom delområden 
i Mölnlycke centrum. Inom hela 
avgränsningen för studien är tätheten 
endast 20 invånare per hektar.

BEBYGGELSE

UTREDNING

Avgränsning täthetsanalys
Ca 1800 invånare, 20 inv/ha
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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 är central i fysisk planering. Andra sätt att se 
på täthet har också starka kopplingar till den rumsliga tätheten: social 
täthet, kulturell täthet, ekonomisk täthet, ekologisk täthet, kreativ täthet 
samt kunskaps- och informationstäthet.

Att bygga staden inåt är en inriktning som alltfler kommuner anger i 
sina översiktsplaner. Det kan med god planering leda till en effektivare 
användning av infrastrukturen och  levande städer med bättre förutsätt-
ningar för utbildning, innovation och kultur. 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.

Täthet, i samspel med andra faktorer, kan spela roll för att gynna håll-
bara transporter kopplat till kollektivtrafik i form av järnväg och buss. 
Andelen fotgängare ökar markant om kunskapsintensiva arbetsplatser 
lokaliseras inom 5 minuter gångavstånd (ca 600m) från en transitnod, 
den så kallade stationsnärhetsprincipen. Riktlinjer för olika tänkbara ex-
ploateringstal på olika avstånd från stationen presenteras i rapporten 
”Hållbar täthet i stationssamhällen” (2017), exempelvis med högre tät-
het (e-tal > 0,5) inom 500 m från stationen i mindre orter. Riktlinjerna 
är en bra utgångspunkt vid planering av ny och förtätning av befintlig 
bebyggelse vid nya och befintliga stationer. Men siffor 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. 

Resonemanget hållbar stadsutveckling och täthet kan sammanfattas  
i följande punkter (Ranhagen, 2019).
• 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.

TÄTHETSSTRUKTUR  
I MÖLNLYCKE CENTRUM
Analysen av lämplig täthetsstruktur ger en vägledning hur tätheten 
bör fördelas över Mölnlycke centrum. Utifrån arbetet inom täthets-
analysen bör den största förtätningen 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 finns. Viss förtätning kan prövas i villaområden och övriga 
bebyggelseområden kring centrumkärnan.

STOR FÖRTÄTNINGSPOTENTIAL 
Områden som har utvecklingspotential för ny bebyggelse, är platser 
med ineffektivt nyttjande (parkeringsplatser, impedimentytor, otydliga 
stadsrum där centrumbebyggelse möter äldre bebyggelse m.m.). 
Exempel på sådana områden är norra centrum utifrån dess låga 
bebyggelse och relativt stora outnyttjade ytor mellan husen samt ytor-
na längs med järnvägsspåren. Ny bebyggelse kan bidra både med fler 
bostäder och funktioner men också stärka stadsrummen. 

Kvaliteter i Mölnlycke centrum är bland annat tillgången till värdefulla 
grönområden och vatten, fina offentliga miljöer och en bra mix av 
funktioner. Lägre kvaliteter finns i outnyttjad central mark, så som 
gräsytor, verksamhetsmark och trafikrum men även buller och risk 
kopplat till närheten till stationsområde.

Stora delar av centrum och stationsområdet befolkas endast 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.

TÄTHET OCH MÅL
Det är viktigt med tydliga målsättningar för centrums utveckling, för 
att sedan kunna bedöma vilken stadsutveckling och täthet som krävs. I 
arbetet med täthetsanalysen har identitet och helhetsupplevelsen lyfts 
som viktiga faktorer, eftersom det har stor betydelse för människors 
stolthet, hemkänsla och trivsel i staden. Andra mål kan vara besöksnä-
ring, tillgänglighet, funktionsblandning, resurseffektivitet, klimat, risk eller 
ekonomiska aspekter.

Om målet är att utveckla Mölnlyckes identitet 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 

BEBYGGELSE

Analys av täthetsstruktur för Mölnlycke centrum.
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stationsområdet. Detta för att fullt utnyttja närhet till kollektivtrafik. 
Enstaka ännu högre hus kan eventuellt prövas som landmärken, för 
att stärka och markera enstaka viktiga platser, som centrumkärnan 
eller stationen.  

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. Ny bebyggelse kan användas 
som ett rumsligt verktyg för att uppnå olika mål. 

BEBYGGELSE

Visualisering av förtätning 
utifrån gåturer och 
täthetsanalysens principer 
om central förtätning  
som stärker stråk och stora  
öppna platser.

REKOMMENDATIONER

• 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.
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        MOBILITET OCH PARKERING 

Plats för  
möten 

Spårområdet, transportrummen och ån är idag Mölnlyckes stora 
barriärer, men har också stor potential för att skapa mötesplatser, när 
staden växer mot stationen över ån.
Stationen kommer att upplevas som en del av centrumkärnan och 
på sikt bli en regional kommunikationsnod med mycket folk i rörelse.
Mobiliteten i och omkring centrum är den centrala frågan för att 
etablera fler möjligheter att mötas. För att uppnå ett hållbart resande 
och en förbättrad hälsa behöver fler välja gång och cykel som färdsätt 
istället för bil. Strategin syftar till att hitta en balans mellan 
trafikslagen så att Mölnlycke centrum kan växa och samtidigt 
vara tillgängligt för alla.

ÅN: MÖLNLYCKES VARDAGSRUM
Genom att vända verksamheter i bottenvåningarna mot ån och 
skapa promenadstråk på båda sidor med fler broar, kan å-rummet 
omvandlas till en naturlig mötesplats mitt i staden.

Omvandla barriärer till mötesplatser

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Exempel  stadsmässig gata, Nya Hovås.

STA
D

SLIV

NOD

Samlade parkeringsanläggningar för att frigöra yta för stadsutveckling  
och mötesplatser.

Föreslagen framtida huvudgata på södra sidan om spåren. 
Nod vid stationen för resande.

OMFÖRDELA TRAFIKFLÖDENA
Det finns behov av att fördela trafikflödena i centrum för en 
långsiktigt fungerande infrastruktur med en attraktiv stadsmiljö.
För att avlasta Säterivägen genom centrum föreslås en ny 
huvudgata med stadsmässig karaktär med möjlighet för hög andel 
genomfartstrafik på den södra sidan om spårområdet.
Detta möjliggör en utveckling av centrum söderut med 
centrumgator för alla trafikslag, där gående och cyklister prioriteras. 
Centrum med tågstation och busstrafik blir en viktig regional 
kollektivtrafiknod.

FRÅN TRANSPORTRUM TILL GATURUM
Trafikdominerade transportrum bör få en tydlig stadsmässig 
utformning, för att minska barriäreffekten och vara en del av centrum.

ÖKA DEN TOTALA TILLGÄNGLIGHETEN
Det ska vara enkelt att gå och cykla till centrum. För att attrahera fler 
att åka kollektivt krävs attraktiva anslutningar och direkta kopplingar 
till omgivande bebyggelseområden. Det ska vara lätt att byta 
färdmedel.
En mer effektiv lösning på parkeringsfrågan behöver tas fram 
som både hanterar behovet av centrala parkeringsplatser och 
frigör yta för stadsutveckling och vistelse. Till exempel genom att 
parkeringsanläggningar placeras i anslutning till centrumkärnan.

40
0m

30
0m

20
0m

100
m
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Trafik- och mobilitetsplan

UTGÅNGSPUNKTER
Mölnlycke växer stadigt samtidigt som samhälls- och 
teknikutvecklingen går allt snabbare och hållbarhetsfrågorna står högt 
upp på agendan. Det gör att trafikfrågorna får en allt mer strategisk 
karaktär och behovet av en långsiktig planering och ett helhetsgrepp 
ökar. Trafik- och mobilitetsplanen utgår ifrån politiska målsättningar 
på nationell, regional och kommunal nivå, som bland annat handlar 
om hållbara transporter och ett effektivt, säkert och långsiktigt 
hållbart trafiksystem för invånarnas och näringslivets behov. Trafik- 
och mobilitetsplanen har tagit avstamp i tre utgångspunkter som 
identifierats som särskilt viktiga:

Helhetsperspektiv. Planeringen av trafiken och mobiliteten påverkar 
möjligheten att skapa ett attraktivt samhälle och attraktiva livsmiljöer. 
Samtidigt påverkar övrig fysisk planering möjligheten att åstad-
komma god tillgänglighet och ett långsiktigt hållbart trafiksystem.

Människan i centrum. Människans behov av att förflytta sig ger 
upphov till rörelser och resor, vilket utgör trafiken. På så vis bidrar 
trafiken till att skapa ett levande, hållbart och attraktivt samhälle. 

Samtidigt påverkas människan 
som bor, rör sig och vistas i staden 
även negativt av trafiken. Tillgång till Mölnlycke, tillgänglighet, tryggt 
och trafiksäkert och folkhälsa är några teman. 

Långsiktigt hållbart. I enlighet med politiska målsättningar är det 
viktigt att sträva efter ett långsiktigt hållbart Mölnlycke. De förstärkta 
målen inom kommunens arbete med Agenda 2030 överensstämmer 
med det som Trafik- och mobilitetsplanen berör utifrån långsiktig 
hållbarhet.

RESANDE OCH MOBILITET 
Villaområden med långa avstånd till centrum och service 
medför att en stor andel av resorna sker med bil. För att undvika 
detta är det viktigt att tidigt i planeringen fånga mobilitet- och 
infrastrukturfrågorna. Genom att planera för ett tätare Mölnlycke, 
med en blandning av olika funktioner som bostäder, arbetsplatser 
och service, ökar närheten till olika målpunkter. Därmed åstadkoms 
ett mer hållbart transportsystem eftersom invånarna inte behöver 
resa lika långt och gång och cykel blir mer rationella val av färdmedel 

Strategin ”Omvandla barriärer till mötesplatser” föreslår att spårområdet, transportrum och Mölndalsån blir mer en del av 
centrum. Stadsbyggnadsstudien pekar på att villkoren för gående och cyklister behöver förbättras, att det finns behov att om-
fördela trafikflödena i centrum och ha en mer effektiv lösning på parkeringsfrågan. På flera sätt kan arbetet med mobilitet och 
parkering ge mer plats för stadsutveckling och öka den totala tillgängligheten. För att arbeta med frågorna på ett strukturerat 
sätt har kommunen tagit fram en trafik- och mobilitetsplan utifrån flera underlagsrapporter.

Syftet med ”Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke” (2019) är 
att tydliggöra hur trafiken och mobiliteten bidrar till en attraktiv 
stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckling. Ordet trafik 
definieras som förflyttningen av människor, gods och information, det 
vill säga de resor som görs oavsett med vilket trafikslag. Ordet mobilitet 
definieras som rörlighet, det vill säga möjligheten, för människor och 
gods att förflytta sig från en plats till en annan, men  
även behovet av att förflytta sig.

MOBILITET OCH PARKERING 

UTREDNING

Dagbefolkning 2018. Verksamma samt elever och förskolebarn
i Mölnlycke, rött visar högre koncentration och blått visar lägre.

Nattbefolkning 2018. Folkbokförda i Mölnlycke, rött visar högre 
koncentration och blått visar lägre.
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MOBILITET OCH PARKERING 

för resan. Genom att placera framtida bostäder i närheten av en 
station eller nära kollektivtrafik med god kvalitet ökar möjligheten till 
en hållbar utveckling.

För att åstadkomma en hållbar utveckling och för att effektivisera 
transportsystemet är en förändrad färdmedelsfördelning eftersträv- 
ansvärd. Att flytta över resor till de mer hållbara transportsätten gång, 
cykel och kollektivtrafik innebär även ett mer effektivt utnyttjande av 
trafiksystemet då varje resenär tar mindre yta i anspråk.

STADSHUVUDGATOR OCH  
ENTRÉPUNKTER
Merparten av Mölnlyckes trafikarbete sker idag på infartsvägar och 
huvudgator. Dessa avlastar det finmaskigare nätet med lokalgator och 
knyter ihop olika bostadsområden och målpunkter. Längs infartsvägar-
na och huvudgatorna koncentreras centrums utmaningar när det 
gäller att hantera stora trafikflöden och att samtidigt skapa en attraktiv 
stad. Genom att utveckla delar av vägnätet till stadshuvudgator skapas 
större tillgänglighet till centrum. På en stadshuvudgata är graden av 
separering mellan trafikslagen mindre än längs infartsvägarna. Utform-
ningen av gaturummet och av byggnaderna som kantar stadshuvud-
gatan medför att upplevelsen av den fysiska barriären minskar. För att 
bibehålla en tillfredsställande kapacitet på stadshuvudgatorna behöver 
prioriteringen av korsande gående och cyklister ske i ett begränsat 
antal punkter. Sträckor aktuella att utformas som stadshuvudgator är 
främst delar av Säterivägen och Allén. En utveckling av vägnätet kan på 
sikt behövas, t ex en ytterligare koppling över järnvägen.

Entréerna till centrum behöver tydliggöras, genom att göra dem till 
platser där utformning går från trafikrum till stadshuvudgator. På så 
vis ökar bilister och cyklisters uppmärksamhet på förekomsten av 
oskyddade trafikanter som rör sig i centrum. Innanför entrépunkterna 

bör fotgängare och cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad 
gäller lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet. Detta innebär att 
oskyddade trafikanters möjligheter att röra sig är uttalat i förhållande 
till den motorburna trafiken. Detta kan ske genom såväl den fysiska 
utformningen som trafikreglering. För att förbättra trafiksäkerheten 
och tryggheten bör stråken genom centrum tydliggöras.

För den som är på väg till Mölnlycke centrum ska entrépunkterna 
medföra en upplevelse av att ”man är framme” och att det därmed 
är möjligt att färdas till fots. I entrépunkterna kan det därför med 
fördel finnas möjlighet för byte mellan trafikslag, genom hållplatser för 
kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter.

FRAMKOMLIGHET OCH NÄRHET
För att öka upplevelsen av närhet och knyta ihop områden med 
centrum behöver särskilda stråk prioriteras. Kvaliteten på stråken kan 
utvecklas genom åtgärder såsom breddning, beläggning och belysning, 
men också genom att samla ihop alternativa vägar till ett prioriterat 
stråk med aktiviteter längs vägen för ökad trygghet och upplevelse. 
Stråk mot Mölnlycke fabriker (mot öster), mot Säteriet (nordväst) och 
längs Benarebyvägen (mot sydost) bör prioriteras.

För att cykeln ska kunna utvecklas till ett effektivt transportmedel är 
det angeläget att förbättra cykelvägnätet. Särskilt viktiga stråk behöver 
tydligt prioriteras och få en bättre kvalitet för att svara upp mot 
högre hastigheter och större flöden. I dessa stråk ökas kvaliteten 
och kapaciteten jämfört idag, till exempel genom breddning och 
separering från gående.

MÖLNLYCKE SOM KOLLEKTIVTRAFIKNOD
En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling. Hur kollektivtrafiken hanteras i centrala Mölnlycke 
är därför mycket betydelsefullt. Det handlar om hur väl hållplatserna 
är integrerade i stadslivet och hur den fysiska kopplingen för gång- och 
cykeltrafikanter mellan hållplats och centrum ser ut.

För att minska sårbarheten i systemet föreslås flera centralt placerade 
hållplatslägen i Mölnlycke istället för en stor terminal. Hållplatserna 
föreslås ändras till att placeras utmed järnvägen och infartsvägarna 
till Mölnlyckes centrum för att de ska medverka till Mölnlyckes 
stads- och vardagsliv. En sådan struktur möjliggör för kollektivtrafiken 
att få ett större upptagningsområde med bra förutsättningar för 
god kollektivtrafik till de stora centrala målpunkterna. En ändrad 
utformning med hållplatslägen som kompletterar varandra möjliggör 
även för linjer att få en rak körväg där passagerarna inte behöver 
sitta kvar på bussen medan den tar en omväg till en terminal. Denna 
utformning skulle även frigöra värdefull mark centralt i Mölnlycke och 
skulle fungera lika väl med som utan en utbyggd järnväg. De stråk 
som bildas mellan hållplatserna kommer bidra till ett ökat folkliv och 
attraktivitet i centrum. Hur stråken mellan hållplatserna utformas är av 
största vikt för att underlätta för kollektivtrafikresenärerna.

EFFEKTIV PARKERING
En inventering av nuvarande parkeringssituation visade att beläggning-
en i Mölnlycke centrum är som högst vardagar runt lunchtid, men att 
det fortfarande finns en total ledig kapacitet på cirka 25 procent. Lån-
genäs parkering stod för stor del av den lediga kapaciteten, men även 

Gång GångLängsgående 
parkering

Längsgående 
parkering

CykelKörbana

MASSETJÄRN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN

Entrépunkter till centrum.
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MOBILITET OCH PARKERING 

parkeringshuset till viss del, och andra parkeringsplatser i centrum. 
Inom ramarna för inventeringen konstaterades även att många av de 
som parkerar i Mölnlycke centrum bor relativt nära och gång, men 
framförallt cykel är rimliga alternativ.

Utmaningen handlar om hur en ökad efterfrågan på att parkera i 
centrala Mölnlycke ska hanteras tillsammans med viljan att förtäta 
och utveckla centrum. Genom att införa ett parkeringssystem med 
digitala skyltar kan användandet av dagens parkeringsanläggningar 
effektiviseras och upplevelsen av ett tillgängligt centrum för 
besökare ökar. Att i första hand arbeta med de parkeringar 
som finns idag är kostnadseffektivt, eftersom det är kostsamt att 
anlägga nya parkeringsanläggningar i synnerhet om det rör sig om 
parkeringshus. En förändrad reglering eventuellt tillsammans med 
nya samlade parkeringsanläggningar är också möjligheter som 
studerats. I nuläget skulle en förändrad reglering genom införande 
av avgift innebära att kapacitet frigörs, men i takt med att centrum 
förtätas och markparkeringar tas i anspråk kommer nya samlade 
parkeringsanläggningar att behövas. 

För att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling och förtätning 
bör större centrala parkeringar på sikt ersättas med samlade 
parkeringsanläggningar i anslutning till centrum. De bör placeras intill 
infartsvägarna för att minimera trafiken inne i centrumkärnan. Det 
är viktigt med hög grad av samnyttjande mellan boende, sysselsatta 
och besökare. Vilken p-norm som efterfrågas vid nybyggnation, 
och möjligheter att kompensera med mobilitetsåtgärder, blir också 
avgörande för behovet av antal platser. Acceptabla gångavstånd 
bedöms vara 75 m för angöring, 200 m för besökare till centrum, 400 m 
 för parkering till boende och 600 m för parkering för sysselsatta. 
Gångvägens utformning och upplevelser längs vägen kan förkorta 
det upplevda avståndet. Parkeringsanläggningar kombinerade med 
andra verksamheter bör studeras. Det kan både handla om bostäder 
och kontor eller andra verksamheter. En lokaliseringsutredning för 
en ny parkeringsanläggning i centrum har utarbetats och förordat en 
lokalisering i närheten av Allén.

För att underlätta för ett hållbart resande behöver cykelparkering 
med hög kvalitet finnas vid viktiga målpunkter som handel, service, 
hållplatser och station, t ex med väderskydd och stöldsäkerhet. 
Cykelparkering ska prioriteras och lokaliseras närmare målpunkten 
jämfört med bilparkering. 

RESVANOR OCH FRAMTIDA MOBILITET
I kombination med den fysiska infrastrukturen är det viktigt att 
involvera, inspirera och informera invånarna om hållbart och mer 
hälsosamt resande. Det kan stärka valmöjligheten att få information 
om vilka transportmedel som finns tillgängliga i Mölnlycke; genom 
information om tågavgångar, cykelkarta och utpekad cykelservice, 
elcykeln som alternativ, restidsjämförelser med mera. 

Att planera för ett effektivt och hållbart transportsystem för 
generationer framöver är en utmaning. Vissa av de trender vi ser 
idag diskuterades knappt för tio år sedan. För att skapa robusthet i 
transportsystemet är det viktigt att bibehålla ett brett synsätt och 
inkludera alla trafikslag i den långsiktiga planeringen. Vidare råder 
det en förändring inom den norm som finns kring ägande av bil. Ett 
flexibelt ägandeskap till fordon och delningsplattformar möjliggör 
att kunna dela och hyra fordon, utan att binda upp sig till ett visst 
färdmedel. Resandet kan bli mer flexibelt efter behov, och kan påverka 
transportsystemets ytbehov i centrum. 

Restid till Mölnlycke centrum dörr till dörr med cykel.

SAMMANFATTNING
• Genom att planera för ett tätare och mer funktions-

blandat Mölnlycke ökar förutsättningarna för att öka 
närheten och därmed åstadkomma ett mer hållbart 
transportsystem.

• För att åstadkomma en hållbar utveckling är en föränd-
rad färdmedelsfördelning eftersträvansvärd, med ökad 
gång, cykel och kollektivtrafik och lägre bilanvändande.

• Genom att utveckla centrala delar av vägnätet till stads-
huvudgator skapas större tillgänglighet till centrum, med 
prioriteringen av korsande gående och cyklister i ett 
begränsat antal punkter.

• Innanför entrépunkter till centrum bör fotgängare och 
cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad gäller 
lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet.

• För att öka upplevelsen av närhet och knyta ihop om-
råden med centrum behöver särskilda stråk prioriteras 
och förbättras.

• Flera centralt placerade hållplatslägen föreslås på sikt 
i centrum, istället för en stor terminal, bl.a. för rakare 
körväg för kollektivtrafiken.

• För att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling 
och förtätning bör större centrala parkeringar på sikt 
ersättas med samlade parkeringsanläggningar i anslutning 
till centrum.

• För att underlätta för ett hållbart resande behöver cykel-
parkering med hög kvalitet finnas vid viktiga målpunkter i 
centrum och placeras närmare än bilparkering.
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Plats för  
rofylldhet 

Utveckla rika livsmiljöer
Det ska vara lika lätt, inbjudande och tryggt för alla åldrar att ta sig 
fram i centrum. 

Denna strategi vill visa hur Mölnlycke kan utveckla 
identiteten genom att möjliggöra fler destinationer, 
mötesplatser, parker och grönområden, kultur och idrott. Nya 
vackra och spännande livsmiljöer kan skapas som ökar den biologiska 
mångfalden. De offentliga gatorna och platserna ska både kunna 
bjuda in till aktivitet, rörelse och rofylldhet. Något för alla åldrar och 
ekosystem för växter och djur. Det handlar om såväl god stadsmiljö 
och som grönstruktur.

PLATS FÖR LIV
Yta för offentliga rum bör definieras tydligare. Förstärk Mölnlyckes 
karaktär som småstad. Genom att förtäta i centrum samlas 
besökarna på gemensamma ytor vilket gör att man upplever folkliv 
i högre grad. Genom att skapa mer handel där folklivet är som mest 
intensivt kan centrum upplevas mer livligt.

SKAPA AKTIVERANDE UTERUM OCH 
GRÖNA STRÅK
Ett rekreativt nätverk av stråk och platser kan utvecklas i centrum. 
Mölndalsån maximeras med natur- och kulturvärden. Stadsparken 
vid Massetjärn utvecklas för aktiv och passiv rekreation. De 
offentliga rummen utformas för att ge fysiska utmaningar men även 
återhämtning i rofyllda zoner. 

Stärk den biologiska mångfalden genom att säkra gröna 
spridningskorridorer genom centrum och även på gator, torg och 
platser. Utbudet av kvalitativa grönytor och mötesplatser stärks.

MÖTESPLATSER
Skapa mötesplatser med former och konst som inbjuder till möten, 
samtal och lek. Gör stegvisa förändringar för att på sikt minska antalet 
uppställda bilar i centrumkärnan, till förmån för en attraktiv stadsmiljö 
som Mölnlyckes självklara mötesplats.

Ett rekreativt nätverk av stråk 
och platser kan utvecklas, liksom gröna 
spridningskorridorer och centrummiljöer.

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

WOLFFS 
KULLE

WENDELSBERG
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Under strategin ”Utveckla rika livsmiljöer” föreslås ett rekreativt nätverk av stråk och mötesplatser för aktivitet, rörelse och rofylldhet 
i centrum, exempelvis vid Massetjärn och längs Mölndalsån. För att kartlägga de sociala aspekterna vid en centrumutveckling, med 
människans vardagsliv och behov i fokus, har en social konsekvensanalys tagits fram. Strategin beskriver att den biologiska mångfalden 
bör stärkas genom gröna spridningskorridorer och en grön stadsmiljö. De ekosystemtjänster som naturen bidrar med, och hur de kan 
utvecklas, skyddas eller stärkas i Mölnlycke centrums utveckling, redovisas i en ekosystemtjänstanalys.

SOCIALA ASPEKTER I PLANERINGEN
Utgångspunkter för social hållbarhet kan innefatta generationsrätt-
visa, social rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande. För att uppnå 
hållbarhet handlar det om att både ha med sig dagens situation, 
framtidens situation och vägen dit. Miljöer ska helt enkelt fungera för 
alla människor som ska använda dem. Det kan handla om på 
vilket sätt människan relaterar till den byggda miljön, utifrån skala, 
storleksrelationer, täthet och innehåll, och vad vi upplever med våra 
sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel. 

Med större medvetenhet kan planeringen skapa möjligheter hellre 
än att försvåra mänskligt liv. Livet utspelar sig i husen och i mellan-
rummen mellan husen, i trafikområdena och i andra angränsande 
områden. Det är alltså utformning, innehåll och organisation av 
strukturen som skapar de rumsliga förutsättningarna för livet. Social 
konsekvensanalys som görs löpande i planeringsarbetet lyfter de soci-
ala frågorna och frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspek-
tiv. Därigenom blir de också lättare att diskutera, och beslut kan tas 
baserat på kunskap. Den sociala konsekvensanalysens fyra perspektiv 
är: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. 

Sammanhållen stad handlar om att staden är integrerad 
och sammanhängande, fysiskt och socialt. Olika delar i
livet vävs samman till en variation där boende, arbete, kultur 
och rekreation inte är separerade i olika zoner. Det ska 
finnas kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan stadens 
olika delar så att alla kan ta sig fram enkelt och säkert. 

Samspel handlar om påverkan på det sociala livet. Samlande 
stråk och platser där olika människor kan ses och mötas 
skapar förutsättningar för gemenskap och tillit. Stadens 
miljöer är också viktiga för barns lek och lärande. 

Människors vardagsliv ska underlättas av stadens 
utformning. Det fysiska avståndet, men också graden 
av trygghet och tillgänglighet, är faktorer som påverkar 
människors möjligheter att utöva vardagliga aktiviteter och 
sysslor, samt ha en meningsfull fritid. Vardagslivsperspektivet 
handlar också om tillgången på goda boendemiljöer, liksom 
parker och grönområden.

Identitet handlar om den tillhörighet man känner till ett 
område, som hänger samman med områdets karaktär och 
hur individen förstår sin omgivning, med känsla av förankring, 
trygghet, kontinuitet och med möjligheter att få vara 
medskapande. Det hänger också samman  
med att bebyggelsemiljön är väl  
omhändertagen, att det  
går att läsa bebyggelsens  
historia och förstå  
sammanhang.

Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människan i fokus. Syftet med social konsekvensanalys för 
Mölnlycke centrum (White, 2018) är att kartlägga hur livet i centrum fungerar idag, och hur det påverkas av en 
planerad förändring och förtätning, med rekommendationer för hur kommunen kan stärka de sociala aspekterna  
vid stadsutveckling.

Illustration: White. 

Social konsekvensanalys
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NULÄGE
Inventeringen och analysen av nuläge och befintlig situation av det 
sociala läget i Mölnlycke har fördjupats utifrån tidigare gjorda studier 
som inkluderar ett barnperspektiv.

• Barriärer i form av järnvägen och Mölndalsån utgör tydliga hinder, 
särskilt för gående och cyklister 

• Hulebäcksgymnasiet har stor betydelse för Mölnlycke
• Busshållplatsen vi Hulebäcksgymnasiet är en mycket viktig  

kollektivtrafiknod

• På kvällstid upplevs flera platser i centrum som otrygga
• Det finns en oro hos flera olika grupper för förändring som sker  

i samband med utbyggnad av järnvägen, framförallt om själva 
byggperioden

• Ungdomar saknar mötesplatser, särskilt på kvällstid
• Barn och äldre har behov av trygga stråk med kort avstånd till 

grönområden och platser för aktivitet och rekreation

 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

Gena och trygga stråk. 
Fler stråk för gående och 
cyklister, såväl nord-sydlig 
riktning som öst-västlig. 
Gena stråk som länkar 
samman viktiga 
målpunkter/platser, t ex 
Massetjärn, Mölnlycke 
fabriker, Råda säteri och 
Mölndalsån. 

Platser för unga och 
för äldre. Mötesplatser 
för ungdomar och unga 
vuxna saknas.  Ytor för 
rekreation och hälso- 
främjande aktiviteter 
är viktigt framförallt till-
gänglighet och trygghet. 
Multifunktionella platser 
för generationsöverskri-
dande möten.

Variation i funktion och 
innehåll. Byggnader och 
offentliga rum behöver 
ha variation i både 
uttryck och innehåll, 
men också kunna möta 
förändringar. Kunskap om 
framtida handel och be-
hov av service möjliggör 
flexibilitet och anpassning 
till nya situationer.  

Ta vara på det befintliga. 
Mölnlycke Centrum har 
outnyttjad potential i 
Mölndalsån och närheten 
till grönområden och 
platser med unik historia. 
Identitet kan utvecklas  
utifrån det redan befint-
liga men vara öppen för 
nya idéer och komplette-
rande innehåll. Befintliga 
verksamheter bör ges 
möjlighet att finnas kvar  
i Mölnlycke vid  
omvandling.

Utveckla samverkan 
och delaktighet. Invol-
vera medborgare och 
intressenter – kunskap 
delas.  Centrumut-
vecklingen byggs på 
bred samverkan mellan 
näringsliv, civilsamhälle, 
medborgare och offent-
liga myndigheter. Fler ska 
känna sig involverade. 

REKOMMENDATIONER
De fem viktigaste nycklarna för en socialt hållbar utveckling av Mölnlycke centrum följer nedan. De är i sig själva inte tillräckliga, 
utan måste alltid placeras i ett större sammanhang där olika delar samspelar.

Viktiga platser och 
stråk för unga

Platser som är en 
del av Mölnlyckes 
identitet

Platser som barn och 
unga upplever som 
otrygga
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EKOSYSTEMTJÄNSTER I URBAN MILJÖ
Naturen i staden har stor betydelse för framtiden. De kommande 
klimatförändringarna kommer att ställa stora krav på naturen som 
buffrande system. Infiltrerande marker som kan ta hand om regn och 
infiltrera ner till grundvattnet, samt växtlighet som håller kvar jorden 
vid extrema regnväder.  Vid värmeböljor ger träd och gröna tak svalka. 
Ekosystemens biologiska mångfald är nödvändig för att skapa mot-
ståndskraftiga städer. Men ekosystemtjänster ger också upplevelser 
och rekreation, som fågelkvitter, surrande bin, dofter av blommande
buskar, parker för picknick eller slingrande promenadstigar.

Värdering av ekosystemtjänster är ett viktigt redskap för att kunna 
prioritera vilka tjänster som är viktiga att stärka, skydda eller skapa  
på en viss plats.

EKOSYSTEMTJÄNSTER I MÖLNLYCKE
Överlag har Mölnlycke en mycket bra grund med fungerande eko- 
systemtjänster. Orten har starka grönstrukturer, hög urban biodiver-
sitet med intressanta arter, ett välfungerande vattensystem etc. Fokus 
i analysen har varit hur dessa höga värden kan bibehållas i samband 
med att centrum förtätas, vilka strukturer som behöver bevaras, 
stärkas eller skapas för att kompensera förluster när urbanisering och 
förtätning tillkommer och när fler ytor bebyggs.

Ekosystemtjänstanalys
I stadsbyggnadsstudien beskrivs vikten av gröna spridningskorridorer för att stärka den biologiska mångfalden och en 
grön stadsmiljö. Det ger nyttor även till människan i det som kallas för ekosystemtjänster, med människan och naturen 
i samspel. Syftet med rapporten ”Ekosystemtjänstanalys för Mölnlycke” (White, 2019) är att kartlägga dagens ekosys-
temtjänster med rekommendationer inför centrumutveckling och förtätning av Mölnlycke centrum.

Utdrag ur rapporten Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning, C/O City
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Stödjande ekosystemtjänster. Mölnlycke har i stort 
sett en hög biologisk mångfald med livsmiljöer av 
hög kvalitet som kan nyttjas av en mångfald av arter. 

Högst biologisk mångfald har Rådasjöns naturreservat, 
Wendelsbergs friluftsområde och Mölndalsån. Stations-

området är det område med bristande stödjande ekosystem-
tjänster, men kan förbättras vid framtida utveckling. Några starka 
spridningsvägar för arter som bör skyddas och andra som bör 

stärkas vid framtida utveckling.

Reglerande ekosystemtjänster. Bullernivå och luft-
kvalité kan förbättras om vegetation längs de mest 
trafikerade vägarna kompletteras med tätare träd 

eller buskage. Träd på centrala platser med hårdgjorda 
ytor bidrar till ett bättre mikroklimat. Att införa öppna 

dagvattensystem i centrum bidrar till vattenrening och minskad 
översvämningsrisk. Det är särskilt viktigt i låga och instängda 

områden.

Kulturella ekosystemtjänster. Befintliga system 
med gångstigar och cykelbanor ska bevaras och 
nya tillskapas. Mötesplatser som lekplatser och 

aktivitetsområden, fungerar bra och stärker den sociala 
sammanhållningen. Fler mötesplatser kan skapas i samband med 
nätverket av stigar. Landskapets befintliga värden och former kan 
ge ett betydelsefullt syfte för sinnlig upplevelse, naturpedagogik 

och symbolik.

Försörjande ekosystemtjänster. Rådasjön som en 
del av vattensystemet som försörjer regionen med 

färskvatten, är en viktig ekosystemtjänst. Det finns bra 
förutsättningar för småskalig matproduktion i Mölnlycke 

t ex koloniträdgårdar och fruktträd.

REKOMMENDATIONER
• Mölndalsån är ursprunget för Mölnlycke, ge ån dess välförtjänta 

uppmärksamhet och bevara befintliga grönområden längs med 
ån. Skydda Hulebäckens fåra vid eventuell framtida utveckling, t ex 
genom att bevara åns form och utbredning i landskapet.

• Utveckla strategier och skydda områden med hög biologisk 
mångfald och hantera dessa som en helhet. Förstärkning av sprid-
ningsvägar mellan de större sammanhängande livsmiljöerna bör 
prioriteras och utredas.

• Låt områden med låga värden idag utvecklas mot högre värden på 
sikt t ex stationsområdet vid eventuell omvandling.

• Grönskan längs med centrala och högt trafikerade vägar kan stär-
kas för att fånga upp partiklar och minska buller och fungera som 
spridningsvägar för olika arter. Träd bör planteras vid parkeringar 
för att skapa skugga och ett bra mikroklimat. Låt rondeller, refuger, 
samt vägkanter blomma.

• Skapa gröna ytor och/eller dagvattenlösningar för vattenrening 
i urbana miljöer där det finns mycket hårdgjorda ytor. Använd 
grönytor längs med vägar för att rena vatten genom t ex biofilter 
eller svackdiken.

• Prioritera öppna dagvattensystem genom grönytor. Planera för 
multifunktionella grönytor som kan översvämmas tillfälligt för han-
tering av skyfall. Anlägg fördröjningsytor nära källan, t ex i Djupedal-
säng och Hönekulla.

• Utveckla ”Hälsans stig” till ett nätverk av stigar, inklusive Mölndalsån, 
Wendelbergsparken samt Hönekulla och dess aktivitetsområde. 
Se till att alla grannskap har tillgång till spontana aktiviteter och 
lekplatser av god kvalitet.

• Sammankoppla befintliga mötesplatser med en ny park vid Möln-
dalsån. Bevara och utveckla smarta kombinationer av aktiviteter 
som skapar flera värden på samma plats. 

• Gör landskapet synligt genom utsiktsplatser på både norra och 
södra sidan av järnvägen. Bevara (historiska) siktlinjer.

Ekosystemtjänster längs Mölndalsån.
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Process i dialog 
Det politiska uppdraget om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum fanns med i budgeten för 2017 och har 
kompletterats i efterföljande års budgetarbeten.  Arbetet med stadsbyggnadsstudien  har skett i dialog med allmänhet, 
näringsliv, politik, kommunal förvaltning och myndigheter.

Uppdrag 
2018

Uppdrag 
2019

Kommundelsdialog 
2017

Kommundelsdialog 
2018

Näringslivskväll 
2018

Länsstyrelsen
Trafikverket

Evenemanget ”Vi möts i Mölnlycke”
Dialog om framtidens Mölnlycke 2018

Företagarfrukost

Frukostmöte 
Centrumföreningen

Möte  
fastighetsägare  

i centrum

Vi möts i 
Mölnlycke
Lördag den 25 augusti 
klockan 10–15

Välkommen!

Läs mer på harryda.se

Uppdrag 
2017
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För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar har en stadsbyggnadsstudie 
på strategisk nivå tagits fram, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur.
Stadsbyggnadsstudien beskriver ett tätare Mölnlycke med fler bostäder, verksamheter och service för att uppnå 
ett stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor både för handel, verksamheter och boende. 

Denna rapport är en sammanfattning med slutsatser från stadsbyggnadsstudien och de utredningar 
som har fördjupat frågeställningarna. Analyserna och rekommendationerna är ett underlag för 
ställningstaganden för utvecklingsriktning för Mölnlycke centrum. 

Läs mer: harryda.se/molnlyckecentrum
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Om rapporten
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar har en 
stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna 
och ändamålsenlig infrastruktur, tagits fram. Den här rapporten innebär en fördjupning 
utifrån tidigare gjorda studier och analyser samt utvärdering av den genomförda 
studien genom en social konsekvensanalys som inkluderar ett barnperspektiv. 

Området som står i fokus för den sociala konsekvensanalysen
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SOCIAL A A SPE K TE R

Utgångspunkter för social hållbarhet kan innefatta genera-
tionsrättvisa, social rättvisa, tillit och medborgerligt delt-
agande. För att uppnå hållbarhet handlar det om att både 
ha med sig dagens situation, framtidens situation och vä-
gen dit.

Miljöer ska helt enkelt fungera för alla människor som ska 
använda dem. Med alla menar vi alla människor, oavsett 
kön, ålder, religion, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, 
sexuell läggning eller funktionsvariation.

På vilket sätt relaterar den byggda miljön till de människor 
som vistas i den? Faktorer som påverkar kan vara skala, 
storleksrelationer, täthet och innehåll. Vad upplever vi med 
våra sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel? Med större 
medvetenhet kan planeringen skapa möjligheter hellre än 
att försvåra mänskligt liv. Att bygga en socialt hållbar stad 
innebär att sätta människor i fokus, både på mikro- och 
makronivå. Livet utspelar sig i husen och i mellanrummen 
mellan husen, i trafikområdena och i andra angränsande 
områden. Det är alltså utformning, innehåll och organisa-
tion av strukturen som skapar de rumsliga förutsättningar-
na för livet.

Människor är olika, har olika behov, olika kultur och gör 
olika prioriteringar. Men människor är också lika: Vi rör 
oss ungefär lika fort till fots (även om vissa gör det med 
hjälpmedel), vi har då och då behov av att sitta ner en 
stund och vila oss eller vänta på någon. Alla aspekter 
måste vägas in när den sociala hållbarheten ska stärkas 
i en stad.

Genom en konsekvensanalys lyfts de sociala frågorna 
och frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspek-
tiv på ett systematiskt sätt och blir tydligare genom plan-
processen. Därigenom blir de också lättare att diskutera, 
och beslut kan tas på mer genomlysta grunder. 

Modellen för sociala konsekvensanalyser bygger på fyra 
övergripande sociala aspekter och fem geografiska an-
alysnivåer. Tematiskt utgår vi från aspekterna; Samman-
hållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet. Från en 
detaljerad skala till områdets roll och relation i stadsdel-
en, i staden, i regionen och så vidare. För detta uppdrag 
kommer de olika aspekterna och analysnivåerna kom-
mer vara synliga i arbetet men upplägget och metoden 
kommer anpassas efter uppdragets karaktär. Resultatet 
kommer därför presenteras avpassat efter detta. 

Social konsekvensanalys
Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människor i fokus, såväl på mikro- som makro-
nivå. Social konsekvensanalys som görs löpande i planeringsarbetet lyfter de sociala frågorna och 
frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspektiv. Därigenom blir de också lättare att diskutera, 
och beslut kan tas baserat på kunskap. För att uppdraget har bland annat Göteborgs stads modell 
för sociala aspekter används, vilken beskrivs nedan. 

social aspekt

an
al

ys
ni

vå

BYGGNAD & PLATS
vad som sker precis utanför dörren

NÄRMILJÖ
vad som sker på gatan/ 
kvarteret utanför och kring…

STADSDEL
vad som sker i det närmaste,
funktionella området…

STAD
vad som sker i hela staden eller 
påverkar andra områden…

REGION 
vad som sker i hela regionen eller
påverkar andra områden

Sammanhållen stad

Samspel

Vardagsliv

Identitet 

Analysmetod för sociala aspekter i stadsplaneringen, Göteborgs stad
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Barnperspektivet

BARNS R ÄT T

Barn är alla människor under 18 år. Med barn menar vi alla 
barn, oavsett kön, religion, socioekonomisk bakgrund, etni-
citet, sexuell läggning eller funktionsvariationer. 

Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, 
antogs av FN:s generalförsamling 1989. Som ett av de för-
sta länderna ratificerade Sverige konventionen 1990. Den 
handlar om att det enskilda barnets rättigheter ska gälla 
alla barn och i alla samhällen, oavsett kultur, religion, eller
andra särdrag. Barnkonventionen gäller alla frågor som rör 
barn, inte bara direkt som skol- eller barnomsorgsfrågor 
utan även i mer indirekta fall som vid samhällsplanering
och vid infrastrukturprojekt.

Barnkonventionen är uppbyggd av 54 artiklar varav fyra 
är vägledande för hur helheter ska tolkas. Enligt Barnom-
budsmannen benämns de vägledande artiklarna ”de fyra 
huvudprinciperna” enligt:

En skillnad mellan barn och vuxna är att barn inte har rösträtt. De har inte någon som direkt repre-
senterar dem i politiken. Barn har liten makt att påverka hur vi vuxna bygger och utvecklar det sam-
hälle som de är en del av. Därför är det viktigt att vuxna är noggranna med att ge unga utrymme för 
att involveras och lyfter barnens eget perspektiv i processen.

Illustration: White 

Artikel 2: Principen om barnets rätt att inte diskrimineras

Artikel 3: Principen om barnets bästa i främsta rummet

Artikel 6: Principen om barnets rätt till liv och utveckling

Artikel 12: Principen om barnets rätt att få uttrycka sina 

åsikter.
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Syfte och metod

SYF TE

Syftet med den sociala konsekvensanalysen för Mölnlycke 
Centrum är att förstå och förklara hur centrumlivet funger-
ar idag samt hur det påverkas av en stor förtätning och av 
Götalandsbanan. Analysen ska fokusera på frågor om vad 
som behöver bevaras, förstärkas eller förändras.

Analysen ska kartlägga det sociala nätverket i Mölnlycke 
centrum och bidra med en förståelse för hur det kan ut-
vecklas för att förstärka ledstjärnan “Mötas i Mölnlycke”. 

Följande teman följer arbetet med den sociala 
konsekvensanalysen:

 

METOD 

Göteborg stads modell för social konsekvensanalys (SKA) 
och barnkonsekvensanalys (BKA) har använts för analy-
sen. Modellen togs fram 201 som en vägledning för att 
hantera sociala frågor i planprocessen. Verktyget bidrar 
till att systematisera arbetet och identifiera viktiga socia-
la aspekter samt frågor som specifikt rör barn. Dessutom 
innehåller modellen olika geografiska analysnivåer – från 
den lilla skalan, dvs vad som sker precis utanför dörren 
till den stora skalan, dvs det regionala perspektivet. I lin-
je med modellen har arbetet med den sociala konsekvens-
analysen bestått av tre huvudsakliga steg; inventering, åt-
gärder/rekommendationer och konsekvenser.

Inventering av befintligt underlag
Till grund för analysen ligger i första hand befintligt materi-
al i form av genomförda studier, rapporter och dokumenta-
tion från möten och workshop. Även stadsbyggnadsstudi-
en “Mötas i Mölnlycke” utgör ett primärt underlag.

Intervjuer
Befintligt underlag har kompletterats med intervjuer med 
nyckelpersoner i kommunala förvaltningar och verksamhe-
ter. 

INTERVJUER
Kompletterande intervjuer med nyckelper-
soner i förvaltningar och verksamheter.

INVENTERING AV BEFINTLIGT 
UNDERLAG
Kartläggning av nuläge och behov. Befinfliga 
värden och utmaningar kartläggs, exempelvis 
mötesplatser, målpunkter, barriärer och 
otrygga platser. 
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UTVÄRDERING AV 
STADSBYGGNADSSTUDIEN

Utvärdering av planförslag och strategier i stads-
byggnadsstudien, mot bakgrund av nulägesanalys. 

SUMMERING AV NULÄGE OCH 
FÖRDJUPNING AV ANALYS

Sammanställning och analys av nuläge med en 
översiktlig bild av viktiga värden och utmaningar. 
Identifiering av frågor som kan undersökas närmare.

Summering och fördjupning av analys
Underlaget för analys är relativt begränsat, vilket gör det 
svårt att dra långtgående generella slutsatser om boende, 
verksamma och besökares upplevelser och tankar om 
Mölnlycke Centrum. Samtidigt är materialet tillräckligt för 
att få syn på återkommande teman i berättelserna, skapa 
en översiktlig bild av viktiga värden och utmaningar i 
området och identifiera frågor som kan vara värdefulla att 
undersöka närmare. 

Utvärdering av stadsbyggnadsstudiens planförslag
De strategier och planförslag som presenteras i stads-
byggnadsstudien “Mötas i Mölnlycke” analyseras och ut-
värderas mot bakgrund av nulägesanalysen.

9
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MÖLNLYCKES FRAMTIDA UT VECKLING
Mölnlycke fortsätter att växa. Den långsiktiga utvecklingen 
av orten styrs av kommunens översiktsplan från 2012 
som föreslår en fortsatt förtätning av Mölnlycke centrum, 
företrädesvis inom 600 meter från resecentrum. Program 
för norra Mölnlycke centrum och vision 2024 som togs 
fram 2013 har också varit vägledande för ortens utveckling 
de senaste åren. Några av förslagen i ovannämnda 
handlingar har redan eller är på god väg att realiseras. Det 
gäller till exempel detaljplanen för Mölnlycke fabriker med 
förslag på 600 bostäder som antogs juni 2017 och ett 
förslag för 150-200 nya bostäder vid Idrottsvägen.

Som en del av en ny generation järnväg planerar trafikver-
ket Götalandsbanan. Det är en 6 mil dubbelspårig järnväg 
för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Väst-
sveriges två största städer Göteborg och Borås. I Möln-
lycke ska regionaltågen stanna, med möjlighet att resa till 
Göteborg, Borås och även Landvetter flygplats.

Götalandsbanan innebär stora möjligheter för Mölnlyckes 
utveckling men den skapar också nya utmaningar. 
Under 2015 och 2017 tog Härryda kommun tillsammans 
med Sweco och Trafikverket fram idéskisser kring 
stationsområdet som knyter samman norra och 
södra Mölnlycke. Utformning och tidplan för de nya 
järnvägsspåren är ännu inte klarlagda, trots ny nationell 
plan för infrastruktur. En stadsbyggnadsstudie har tagits 
fram för att ge övergripande planstruktur och vägledande 
inriktning för framtida utveckling för Mölnlycke Centrum 
(”Mötas i Mölnlycke”, White, 2018).

Bakgrund
Mölnlycke är centralorten i Härryda kommun. Idag är det en populär 
bostadsort med stora naturvärden, täta kommunikationer och en väl 
utbyggd social och kommersiell service. I centrum finns matvarubutiker, 
detaljhandel, kulturhus, skola, vårdcentraler, äldreboende med mera. 
Det bor idag cirka 18 300 invånare i Mölnlycke och kommunens 
målsättning är en tillväxt på minst 1,5 procent per år. 

 

Tätorten har en kuperad och omväxlande topografi och 
centrumområdet omges av promenadvänliga skogsom-
råden, sjöar och höga branter. Vattnet spelar en stor roll 
med Mölndalsån som rinner rakt igenom orten samt sjöar-
na Massetjärn och Rådasjön, öster respektive väster om 
stadskärnan. Här finns flera centrala park- och grönområ-
den såsom Wendelsbergsparken, Wolffs kulle, Hästha-
gen, områdena kring Massetjärn, Rolfs park, Kindbopar-
ken och Mölndalsån.

Mölnlycke har en låg täthet, jämförbar med exempelvis 
stadsdelen Säve i Göteborg. I centrum bor cirka 20 in-
vånare/hektar. I de mest centrala delarna, och i vissa ny-
byggda områden, finns en del högre bebyggelse men i öv-
rigt består orten mestadels av villabebyggelse.

Mölnlycke kännetecknas idag av en tydlig trafiksepare-
ring. De genomgående huvudstråken för biltrafik går i dal-
gångarna. Säterivägen och Allén är de genomgående bil-
stråk som har det största flödena (ca 7000 fordon/dygn). 
Trafikflödena på Biblioteksgatan uppgår enligt kommu-
nens statistik till 4 500-5 000 fordon/dygn år 2010. Bibli-
oteksgatan, Centralvägen och Allén är de gator med störst 
stadslivspotential sett utifrån dess tillgänglighet i gatunä-
tet (Spacescape, 2013). 

MÖLNLYCKE IDAG
Den regionala tillgängligheten är mycket god i Mölnlycke 
med ett väl utbyggt kollektivtrafiknät bestående både av 
tågstation och tät busstrafik. Från resecentrum nås cen-
trala Göteborg på bara 20 minuter, med sex minuters tur-
täthet i högtrafik. Analyser visar att i princip all flerbostads-
bebyggelse i Mölnlycke Centrum har mindre än 600 meter 
gångavstånd till resecentrum (Spacescape, 2013).
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”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.”

MÖTAS I MÖLNLYCKE
“Mötas i Mölnlycke” är ledstjärnan när centrum växer. 
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. Det är småstaden 
med puls, där du känner igen din lokala handlare och nytt 
och gammalt harmonierar till en väl gestaltad livsmiljö. Na-
turen närvarar genom årstiderna och bidrar till rofyllda och 
upplevelserika miljöer. Mölndalsån och stadsparken vid 
Massetjärn har blivit de självklara valen för promenaden, 
joggingrundan eller fikastunden. Kvaliteterna i centrum ges 
stort utrymme för att fler ska besöka, bo och leva i kommu-
nens centralort.

I stadsbyggnadsstudien föreslås fyra strategier som vägle-
dande för utvecklingen av Mölnlycke Centrum:
1. Stärk Mölnlycke som destination
2. Omvandla barriärer till mötesplatser
3. Koppla samman centrum
4. Utveckla rika livsmiljöer

11
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Nuläge 
Inventering och analys av nuläge och befintlig situation av det sociala läget 
i Mölnlycke görs utifrån den sociala konsekvensanalysens fyra perspektiv: 
sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. 

SAMMANHÅLLEN STAD
Sammanhållen stad handlar om att staden är integrerad 
och sammanhängande, fysiskt och socialt. Olika delar i li-
vet vävs samman till en variation där boende, arbete, kul-
tur och rekreation inte är separerade i olika zoner. Det ska 
finnas kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan sta-
dens olika delar så att alla kan ta sig fram enkelt och sä-
kert.

Nedan följer en kortfattad redogörelse och analys av det 
material som samlats in med avseende på temat Samman-
hållen stad.

Järnvägen skapar en tydlig barriär som delar norra och 
södra Mölnlycke. Passager och stråk är få, med genaste 
väg för motortrafik på Bernarebyvägen.

Mölndalsån, och de outnyttjade rummen utmed ån, skapar 
ytterligare barriär som är tydligast för gående i och till cen-
trum.

Allévägen, som på sin östra sida har ett långt plank och på 
västra sidan till stora delar bilparkering, är en annan barri-
är. Framförallt är det bristen på variation som gör att Allén 
uppfattas som en monofunktionell passage för i första 
hand motortrafik.

Hulebäckgymnasiet är en viktig mötesplats som lockar 
många elever även från grannkommuner. En mycket stor 
del av eleverna åker buss till och från skolan. 
 
Torgen och handeln i centrum är viktiga för alla i kommu-
nen som kommer dit för att handla och mötas. Det är också 
viktiga platser för äldre som både bor i centrum eller reser 
dit med buss eller på annat sätt.  

Området söder om järnvägen innehåller en variation av oli-
ka verksamheter, såsom handelsträdgård, fritidsgård, gym 
och trähandel. Många av dem är viktiga för boende i kom-
munen, men de är också bidragande till att centrum får be-
sökare. Även Mölnlycke Garden Center och Mölnlycke Fa-
briker drar till sig besökare, men trots att dessa platser är 
nära centrum uppfattas de inte som del av centrum. Det 
saknas tydliga kopplingar mellan centrum och de platser-
na. Hos en del verksamheter finns osäkerhet kring om de 
behöver flytta i samband med att järnvägen byggs ut.

Bilnormen gör tydliga avtryck både i stråken in till centrum 
och med de stora ytor för bilparkering som finns i centrum. 

Många barn rör sig fritt och på egen hand i Mölnlycke 
framgår det av samtal med barn i åldrarna 7-15 som ge-
nomfördes 2016 (Sweco, 2016). I stort sett alla barn som 
deltog i samtalen passerar järnvägen dagligen i Mölnlycke, 
med målpunkter på både norra och södra sidan. Samti-
digt är barn och unga beroende av föräldrar för att röra sig 
längre sträckor. Förhållandevis stor andel åker bil till/från 
skola och förskola.

Inventering
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VARDAGSLIV
Stadens utformning ska underlätta det praktiska vardags-
livet. Det fysiska avståndet, men också graden av trygg-
het och tillgänglighet, är faktorer som påverkar människ-
ors möjligheter att utöva vardagliga aktiviteter och sysslor, 
samt ha en meningsfull fritid. Vardagslivsperspektivet 
handlar också om tillgången på goda boendemiljöer, lik-
som parker och grönområden.

Nedan följer en kortfattad redogörelse och analys av det 
material som samlats in med avseende på temat Vardags-
liv:

Torgen och handel i centrum är viktiga för vardagslivet, 
men det skapar också mycket biltrafik och mopedtrafik vid 
torgen som för en del upplevs som störande. Det finns ett 
relativt varierat utbud i centrum som kompletteras av när-
liggande handel, verksamheter och platser för aktivitet. 

För äldre som bor i centrum är torgen och handel ock-
så mötesplatser. På dagtid är äldre trygga när de rör sig 
i centrum även om vissa konflikter med unga och barn på 
cykel kan uppstå. Centralvägen är ett sådant viktigt stråk 
- som kopplar ihop Hulebäcksgymnasiet och Masse-
tjärn med Rådasjön - där den typen av konflikt kan uppstå. 
Samtidigt är det ett stråk där möten över generationsgrän-
ser sker och som upplevs positivt.

I hela centrum är det realtivt nära till grönområden, men för 
små barn och äldre är det viktigt att avstånden inte är för 
stora och att vägen till och från grönområden är trygg och 
tillgänglig. 

Utifrån samtal som genomförts med förskolebarn framgår 
att avstånden mellan förskola och platser för lek och rekre-
ation är viktiga (Sweco, 2016). Om avståndet är för långt, 
eller om vägen till platsen känns otrygg är sannolikheten 
mindre att barnen besöker platsen. De stråk som används 
mest av förskolor i centrum är Kyrkvägen, gång- och cykel-
vägen runt Massetjärn och Benarebyvägen. 

Stora byggprojekt pågår under lång tid och då finns en risk 
att gamla vanor glöms bort och nya vanor tar vid. Det är 
därför viktigt att göra det så enkelt som möjligt för gående 
och cyklister under byggperioden.

SAMSPEL
Samspel handlar om påverkan på det sociala livet. Sam-
lande stråk och platser där olika människor kan ses och 
mötas skapar förutsättningar för gemenskap och tillit. Sta-
dens miljöer är också viktiga för barns lek och lärande.

Nedan följer en kortfattad redogörelse och analys av det 
material som samlats in med avseende på temat Samspel. 
 
Möjligheterna att cykla är inte så goda till och i centrum, 
särskilt inte för barn och unga. Bilen är dominerande i tra-
fiken, särskilt under morgon och eftermiddag då det kan 
bildas bilköer på Benarebyvägen. Eftersom cykelvägarna 
inte är väl utbyggda så drabbar biköerna även cyklister.

Lekplatser nära förskolor är viktiga för förskolor i centrum. 
Även biblioteket, området runt Massetjärn och Miljöarken. 
Kyrkvägen, Benarebyvägen och runt Massetjärn är viktiga 
stråk för förskolor i centrum. 
 
För gymnasieungdomar är busshållplatsen vid Hulebäcks-
gymnasiet mycket viktig. En stor andel av de som studerar 
på gymnasiet tar bussen till skolan från sitt hem.
 
Fritidsgården Studio 11, söder om spåren, är viktig plats 
för en del ungdomar. Norr om järnvägsspåren finns i cen-
trum inga platser för ungdomar att mötas under kvällstid. 

De senaste åren har mindre gäng med ungdomar skapat 
otrygghet i centrum. För att motverka polarisering mel-
lan grupper och risk för utanförskap är det viktigt att skapa 
dialog med ungdomar. I det arbetet är samverkan mellan 
kommun, polis och föreningsliv är viktigt.

Barn, unga och personer med särskilda behov har större 
behov av trygga rum. Att röra sig i centrum på egen hand 
när det är mörkt beskriver alla i de här grupperna som 
otryggt.

Platser som upplevs som otrygga på kvällstid är bland an-
dra Ekdalaskolans skolgård, resecentrum med tunnel un-
der spåren, områden utanför Wallenstamhallen och torgen 
i centrum.  
 
Järnvägsövergången vid Mölnlycke Fabriker öster om cen-
trum upplevs som otrygg, särskilt vid dålig sikt. 

13

S O CI A L KO NS EK V ENS A N A LYS

MÖ LNLYCKE CEN T RUM

Page 136 of 689



IDENTITET
Den tillhörighet man känner till ett område hänger sam-
man med områdets karaktär och hur individen förstår sin 
omgivning, med känsla av förankring, trygghet, kontinuitet 
och med möjligheter att få vara medskapande. Det häng-
er också samman med att bebyggelsemiljön är väl omhän-
dertagen, att det går att läsa bebyggelsens historia och 
förstå sammanhang.

Nedan följer en kortfattad redogörelse och analys av det 
material som samlats in med avseende på temat Identitet.

I det näringsliv som finns i centrum finns vilja att vara del-
aktig i att utveckla Mölnlycke. Handel, service och övrigt 
utbud i centrum är en mycket viktig del av identiteten för 
Mölnlycke som inte bara de som bor i centrum tar del av. 

Härryda kommun har tillsatt en tjänst som centrumutveck-
lare och det möjliggör strategisk samverkan mellan nä-
ringsliv, fastighetsägare och kommun i Mölnlycke centrum. 
För att utveckla identieteten bör även platser som upplevs 
ligga utanför, men med tydlig identitet, vara del i samver-
kan.

Ungdomar behöver egna mötesplatser och möjligheter att 
själva skapa sin identitet i det sammanhang som de lever i. 
Idag kan Mölnlycke inte möta de behov som gymnasieung-
domar har och de söker sig då istället till Göteborg eller 
Borås för aktiviteter på fritiden. 

De platser som idag används av gymnasieungdomar i 
Mölnlycke är Hulebäcksgymnasiet, olika idrottsanlägg-
ningar och gym, samt sommartid även badplatser. Ett min-
dre antal besöker kommunens mötesplatser för ungdomar, 
som också saknas i centrum på kvällstid. 

Barn och unga behöver information om förändringar i god 
tid för att kunna anpassa sig och planera. Detsamma gäl-
ler för personal i förskola och skola. Tidig och pedagogisk 
information är viktigt för att skapa förtroende och en käns-
la av att vara delaktig i Mölnlyckes utveckling. Tidig infor-
mation och öppen dialog ger möjlighet för att även arbeta 
med fördjupad delaktighet (t ex fokusgrupper, medskapan-
de etc).

SUMMERING
• Barriärer i form av järnvägen och Mölndalsån utgör 

tydliga hinder, särskilt för gående och cyklister
• Hulebäcksgymnasiet har stor betydelse för Mölnlycke
• Busshållplatsen vi Hulebäcksgymnasiet är en mycket 

viktig kollektivtrafiknod
• På kvällstid upplevs flera platser i centrum som otryg-

ga
• Det finns en oro hos flera olika grupper för föränd-

ring som sker i samband med utbyggnad av järnvägen, 
framförallt handlar den oron om själva byggperioden

• Ungdomar saknar mötesplatser, särskilt på kvällstid
• Barn och äldre har behov av trygga stråk med kort av-

stånd till grönområden och platser för aktivitet och re-
kreation
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RÅDASJÖN

P

P

P

P

P

       Viktiga platser och stråk för 
barn och unga

       Platser som är del av Mölnlyckes 
identitet

Platser som barn och unga upple-
ver som otrygga
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Konsekvenser
De sociala konsekvenserna av planförslag och strategier i ”Mötas i Mölnlycke” är komplexa 
och svåra att förutsäga. Beroende på en mängd olika delar påverkas helheten och tvärtom 
är delarna beroende av helhetens funktion. Utifrån underlag och analys av nuläge samman-
ställs här de viktigaste konsekvenserna och utmaningar att arbeta vidare med.

Analys av planförslag: Tillvarata och utveckla 

STRÅK OCH KOPPLINGAR 
Vid en utveckling med järnvägen i ungefärligt nuvarande 
läge är det viktigt att stärka och utöka kopplingarna mellan 
centrum norr om järnvägen och området söder om järnvä-
gen. Tillgänglighet och flera olika alternativa vägar ger möj-
lighet för fler att röra sig till och i centrum. 

Det öst-västliga stråket för gång och cykel bör bevaras 
och kan även stärkas på Centralvägen. Det är den genaste 
vägen som innebär prioritering av cykel, medan gång även 
behöver variation och aktiviteter utmed stråket.

BARN OCH UNGA
För att barn och unga ska kunna röra sig fritt behöver 
gång- och cykelpassagerna under järnvägen vara utforma-
de för olika hastighet och trafikslag. Järnvägsövergången 
vid Mölnlycke Fabriker upplevs idag som otrygg, därför bör 
det undersökas om den kan ersättas med tunnel eller bro.  
 
Hela järnvägssträckan genom Mölnlycke kan upplevas som 
störande och områden utmed som otrygga för barn och 
unga. Det bidrar till en mental barriär.

UTVECKLA DET BEFINTLIGA
Det finns möjlighet att stegvis utveckla området kring nu-
varande Resecentrum och då ta tillvara de värden som 
idag finns direkt söder om järnvägen. En allt för stor och 
genomgripande omvandling kan innebära att verksamhe-
terna försvinner helt från Mölnlycke, vilket snarare minskar 
än ökar utbud och variation. Även under byggperioder är 
det viktigt att göra plats för verksamheter som måste flytta.

Kvaliteter som finns i mötet med vatten får här stå i fo-
kus och skapa sociala värden och koppla samman Rådas-
jön med Massetjärn. En möjlig förlängning av gångstråk till 
Mölnlycke fabriker binder samman till en enhetlig uppleve-
se av ett större centrum.

UTMANINGAR
Barriäreffekten som fnns idag riskerar att bli bestående om 
inte goda lösningar för stråk och kopplingar tas fram. 
De planerade byggnaderna närmast järnvägen behöver ett 
varierat innehåll, vilket är en utmaning med tanke på närhe-
ten till järnvägsspåren. Det finns stor risk att byggnaderna 
får baksidor som med tiden kan skapa socialt tomma rum 
och otrygghet i stationsområdet.
 
Tillgängligheten till stationen och tågresande behöver bli 
bättre än i nuläget. 
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       Sammanhållen stad
Förutsättningarna att utveckla Resecentrum 
med tillhörande ytor är begränsade. Stations-
området är ett monofunktionellt område och 
kan skapa oattraktiva ”baksidor” för byggna-
der utmed spåren. 

Balans mellan motortrafik, cyklister och gåen-
de i stråken i öst-västlig rikting är nödvändig. 
Kopplingar mellan relativt funktionsseparera-
de områden är viktiga, även i öst-västlig rik-
ting.
 

       Vardagsliv
Stråk och kopplingar behöver 
vara tydliga och starka, särskilt för 
cykel och gång för att överbrygga 
den barriär som järnvägen utgör.

       Samspel 
Torg och handel i centum får en bättre 
koppling till Resecentrum genom att rum-
met utmed Mölndalsån utvecklas och till-
gängliggörs. 

Tillgängligheten till lekytor för barn och 
hälsofrämjande vistelse i grönområden är 
kvaliteter som bör bevakas och stärkas. 
Grönområden är även viktiga för andra ål-
dersgrupper, särskilt äldre som bor cen-
tralt nära service.

       Identitet
Befintliga byggnader och värden kan tas 
till vara. Integrering av redan existerande 
i det framtida är möjlig då utvecklingen 
kan ske stegvis över en längre tid.

P

P

P

P

A

A

Centrumkärna

Natur

Park

Aktiva bottenvåningar

Ny bebyggelse

Detaljplanerad bebyg-

gelse

Platsbildning

MarkparkeringP
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MÖTESPLATSER ISTÄLLET FÖR BARRIÄRER
I det här förslaget kan två parallella gröna rum för möten 
utvecklas: dels utmed Mölndalsån och dels ovanpå järn-
vägsspåren genom överdäckning. Samtidigt som koppling-
arna stärks mellan norr och söder kan kopplingen mot ös-
ter innebära en ny barriär i övergången från överdäckning 
till nedsänkta spår samt mycket viktigt korsande stråk mel-
lan norr och söder. 

Höjden på husen omkring överdäckningen är viktig att av-
väga för att inte göra det offentliga rummet mörkt och 
otryggt.

BARN OCH UNGA
Närheten från förskola till lekplats är viktig att lyfta, vilket 
en överdäcknig kan ge lösningar på. Höjdskillnaden är en 
utmaning för små barn, men den kan också vändas till en 
lekfull passage som aktiverar och uppmuntrar rörelse.  

Analys av planförslag: Skapa nytt och länka samman

IDENTITET
Med överdäckningen följer en stor möjlighet att tillföra ny 
bebyggelse och nya uttryck som kan utveckla Mölnlyck-
es identitet, vilket också kan stärka samverkan mellan olika 
aktörer och intressenter. 

 

FYRA STRATEGIER
De fyra strategier som presenteras i stadsbyggnadsstu-
dien tar god hänsyn till sociala aspekter. Särskilt är det ge-
nom att omvandla barriärer till mötesplatser som de störs-
ta sociala värdena kan tillföras. Mölndalsåns potential att 
bidra till identitet, gemensamma rum och rekreationsytor 
med närhet till handel tas till vara. 

För att skapa goda förutsättnigar att arbeta med identitet 
och utveckling av småstadskänslan kan en femte strate-
gi läggas till de fyra. En samverkan- och delaktighetsstra-
tegi för hur verksamheter, fastighetsägare, föreningsliv och 

medborgare blir delaktiga i utvecklingen och därmed med-
skapande i centrumutvecklingen. Det ger möjlighet för att 
få in mer kunskap och ta goda beslut i planeringen, men 
också gemenskap och ansvar för platsens fortsatta ut-
veckling.

Övergripande analys

UTMANINGAR
Det är viktigt att skapa kopplingar mellan å-rummet och 
grönytan ovanpå järnvägsspåren. Tillgängligheten är avgö-
rande att lösa med tanke på den stora höjdskillnaden. 
 
En stor och omvälvande förändring innebär också oro för 
både boende och verksamheter. Det kan uppstå en oro 
över skalan på de befintliga småhusområdena och den 
nya föreslagna bebyggelsen kring det nya stationsområdet 
som är högre. Det är viktigt att ta hand om oron och skapa 
alternativ till det som förloras.
 
För att skapa mötesplatser som fungerar året runt behöver 
det finnas möjlighet att vara både inomhus och utomhus. 
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MASSETJÄRNEN

RÅDASJÖN
RÅDASJÖN

P

P

P

P

B

B

P

Centrumkärna

Natur

Park

Aktiva bottenvåningar

Ny bebyggelse

Detaljplanerad bebyg-

gelse

Platsbildning

Markparkering

       Sammanhållen stad
Balans mellan motortrafik, cyklister och 
gående i stråken i öst-västlig rikting är 
nödvändig. Tillgängligheten till Resecen-
trum och tryggheten är viktig att bevaka 
och stärka under alla tider på dygnet.

      Vardagsliv
Högre bebyggelse och exploatering 
möjliggör högre befolkningstäthet, men 
det kan samtidigt öka de vertikala av-
stånden mellan människor och känslan 
av otrygghet. För att skapa känslan av 
trygghet och för att möjliggöra till soci-

       Identitet
Variation i funktioner och utveckling av små-
stadskänslan är avgörande för ett levande 
stadsliv. Stegvis omvandling kan ta vara på 
befintliga kvaliteter och värden, samt engage-
ra verksamheter och medborgare. 

      Samspel
Tillgängligheten till lekytor för barn och 
hälsofrämjande vistelse i grönområden är 
kvaliteter som bör bevakas och stärkas.
Torg och handel i centum får en bättre 
koppling till Resecentrum genom att rum-
met utmed Mölndalsån utvecklas och till-
gängliggörs.

ala möten, behöver höga krav ställas på 
utformningen av trygga och inbjudande 
bostadsgårdar, gaturum och markplan. 
Med gröna platser i centrum tillförs fler 
kvaliteter och möjligheter för möten mel-
lan människor.
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Platser för unga 
och för äldre

Gena och trygga 
stråk 

Rekommendationer
Rekommendationerna som ges här grundar sig på sammanställning av under-
lag och analyser som tidigare presenterats i rapporten. Det är de fem vikti-
gaste nycklarna för en socialt hållbar utveckling av Mölnlycke Centrum, men 
de är inte i sig själva tillräckliga utan måste alltid placeras i ett större samman-
hang där olika delar samspelar.

GENA OCH TRYGGA STRÅK
Det behövs fler och bättre stråk genom centrum för gåen-
de och cyklister, såväl nord-sydlig riktning som öst-västlig.  
Stråken bör vara gena och bidra till att länka samman vik-
tiga målpunkter och platser, som till exempel Massetjärn, 
Mölnlycke fabriker, Råda säteri och Mölndalsån. Gång- 
och cykelflöden bör koncentreras till ett huvudstråk, som 
kompletteras med händelserika gångstråk som ger goda 
möjligheter för människor att se varandra och mötas. Det 
ökar trygghetskänslan men ger också möjligheter för att 
utveckla handel och service utmed stråken.

• Under byggperioder är det viktigt att gång- och cykel-
stråk till och genom centrum är trygga, tillgängliga och 
gena. Särskilt gäller det gångstråk mellan busshåll-
platser och Hulebäcksgymnasiet. 

• Komplettera med platsanalyser av de viktigaste strå-
ken för olika grupper. Det kan göras i form av trygg-
hetsvandring med uppföljande workshop.

PLATSER FÖR UNGA OCH FÖR ÄLDRE 
Det saknas mötesplatser för ungdomar och unga vux-
na idag. Med en ökad befolkning kommer behovet av mö-
tesplatser att växa, därför är det viktigt att tidigt i proces-
sen planera för och tillsammans med unga. Platser som är 
både inomhus och utomhus.

Den äldre befolkningen kan dra nytta av ett mer levan-
de centrum med ökat utbud och service. Ytor för rekrea-
tion och hälsofrämjande aktiviteter är viktigt, men framfö-
rallt tillgänglighet och trygghet. Multifunktionella platser för 
generationsöverskridande möten kan ta hand om flera oli-
ka behov.

• Komplettera med fördjupade analyser av otrygga såväl 
som trygga platser. Det kan göras i form av trygghets-
vandring med uppföljande workshop. Utveckla idéer 
och skisser tillsammans med fokusgrupper/brukare.
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Variation i funktion 
och innehåll

Ta vara på det 
befintliga

Utveckla sam-
verkan och stärk 
delaktigheten

VARIATION I FUNKTION OCH INNEHÅLL
Ett levande centrum bidrar med många olika kvaliteter till 
boende och besökare. För att vara hållbart över tid behö-
ver byggnader och offentliga rum ha variation i både uttryck 
och innehåll, men också kunna möta förändringar. De ge-
staltade livsmiljöerna har betydelse för jämställdhet, trygg-
het, gemenskap och identitet. Beslut grundade på bred 
kunskap om olika gruppers behov med hänsyn tagen till 
förändringar i framtiden skapar balans mellan olika grupper 
och intressenter.

• Kunskap om framtida handel och behov av service 
möjliggör flexibilitet och anpassning till nya situationer.

• Mångfald och variation skapar goda förutsättningar att 
möta stora förändringar och systemskiften. 

TA VARA PÅ DET BEFINTLIGA
Mölnlycke Centrum har outnyttjad potential i Mölndalsån 
och närheten till grönområden och platser med unik histo-
ria. Identitet kan utvecklas utifrån det redan befintliga men 
vara öppen för nya idéer och kompletterande innehåll. Ge-
nom att kartlägga befintliga sociala, ekologiska och ekono-
miska värden är det möjligt att ta vara på och utveckla med 
det som redan finns snarare än att skapa något helt nytt.

• Verksamheter som måste flytta tillfälligt eller perma-
nent på grund av byggnation behöver god information 
och möjlighet att finnas kvar i Mölnlycke. Se över alter-
nativa lösningar och sök dialog med de som är mest 
påverkade.

• Tillgängligheten till områden för barns och ungas lek,   
t ex skogsområden nära centrum, är viktig att bevara 
under och efter utbyggnad av järnvägen.

UTVECKLA SAMVERKAN OCH DELAKTIGHET
En hållbar utveckling ska möta komplexa utmaningar och 
då krävs det samverkan för att nå resultat. I det lilla samhäl-
let likaväl som i de stora städerna finns lokala och globala 
problem som är länkade till varandra. 

Den stora och omvälvande utveckling som planeras för 
Mölnlycke kommer att påverka människors vardagsliv, både 
under byggtid och efter genomförande. Genom att tidigt 
involvera medborgare och intressenter kan kunskap delas 
och förståelse för planprocessens olika delar skapas. 

• En centrumutveckling bör bygga på bred samverkan 
mellan näringsliv, civilsamhälle, medborgare och of-
fentliga myndigheter. 

• Genom pedagogisk information och medskapande 
delaktighet får fler kunskap om Mölnlyckes utveckling 
och känner sig involverade. Särskilt barn och unga är 
viktiga att arbeta tillsammans med.
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FÖRDJUPADE PLATSANALYSER
En bättre förståelse för hur platser används och fungerar 
kräver fördjupade platsanalyser. enom att involvera nyckel-
personer i kommunala verksamheter och forma fokusgrup-
per med brukare kan både specifik och bred kunskap sam-
las. Den metod som används i den här rapporten fungerar 
bäst när den används återkommande genom hela planpro-
cessen och hämtar kunskap från många olika håll. 

DELAKTIGHETSSTRATEGI
Att skapa städer och samhällen handlar inte enbart om att 
planera och bygga fysiska miljöer. Det handlar lika mycket 
om livsmiljöer där människor är trygga, lyckliga och känner 
delaktighet i platser och samhörighet med andra. Strate-
gier för hur delaktighet och samverkan ska ske genom hela 
processen. De ska även efteråt bidra till värden för samhäl-
let och kan komplettera redan befintliga strategier. 

Rekommenderat fortsatt arbete för social hållbarhet

FRAMTIDSPROGNOSER 
Arbetsmarknad, handel, våra boendemönster och livssti-
lar har förändrats stort de senaste 50 åren. För att kun-
na planera för ett resilient samhälle redo att möta framtida 
förändringar behövs prognoser om vilka förändringar som 
är att vänta. Vilka behov kommer framtidens arbetsplatser 
ha? Hur ser utbildning ut i framtiden? Hur påverkar digitali-
seringen vardagsliv, handel och transporter etc?

SOCIALT HÅLLBAR PLANERING
För en planering som skapar möjligheter för inkludering 
och trygghet behövs bred kunskap och god analys. Olika 
metoder och verktyg som redan används i andra kommuner  
kan användas, som t ex den modell för social konsekvens-
analys som används i den här rapporten. Andra verktyg är 
t ex Södertörnsmodellen som länkar kunskapsdriven, vär-
deskapande och medskapande hållbar stadsutveckling. 
Använd de metoder och verktyg som fungerar bäst för 
Härrydas arbetssätt och planprocessens utmaningar.
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Sammanfattning 
Trafikfrågorna i Mölnlycke får en allt mer strategisk karaktär och behovet av en långsiktig pla-
nering och ett helhetsgrepp ökar. I majoritetens budget för 2017-2019 beskrivs uppdraget om 
en Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum och som särskilt viktigt lyfts hur en attraktiv 
stadskärna och hur en ändamålsenlig och rätt dimensionerad infrastruktur kan säkras. 
 
Syftet med en TRafik- Och MobilitetsPlan, TROMP, för Mölnlycke är att tydliggöra hur trafi-
ken och mobiliteten bidrar till en attraktiv stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckl-
ing. Ordet trafik definieras som förflyttningen av människor, gods och information, det vill säga 
de resor som görs oavsett med vilket trafikslag. Ordet mobilitet definieras som rörlighet, det 
vill säga möjligheten, för människor och gods att förflytta sig från en plats till en annan, men 
även behovet av att förflytta sig.  
 
Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process med fokus på ett antal teman. Att 
planen är en process gör att det inte finns något tydligt avslut och att arbetena med respektive 
tema har kommit olika långt. Efterhand som utredningar tas fram och processen fortskrider 
stäms arbetet av med den politiska organisationen. Förestående rapport är en sammanställning 
och lägesrapport för var i processen arbetet befinner sig och vilka slutsatser och rekommen-
dationer som hittills har identifierats. Den geografiska avgränsningen för Trafik- och mobili-
tetsplanen är Mölnlycke. Metod- och innehållsmässigt motsvarar Trafik- och mobilitetsplanen 
en trafikstrategi.  
 
Trafik- och mobilitetsplanen utgår ifrån politiska målsättningar på nationell, regional och kom-
munal nivå, där de kommunala politiska målsättningarna främst utgörs av inriktningsmålet för 
trafik tillsammans med de förstärkta målen inom Agenda 2030. Processen med Trafik- och 
mobilitetsplanen har dessutom tagit avstamp i tre utgångspunkter som identifierats som särskilt 
viktiga, vilka är Helhetsperspektiv, Människan i centrum och Långsiktigt hållbart. 
 
Under arbetets gång kommuniceras resultatet på kommunens hemsida och i samband med even-
tet Vi möts i Mölnlycke i augusti 2018 var framtida mobilitet i Mölnlycke ett ämne för dialog.  
 
Arbetet med Trafik- och mobilitetsplanen har resulterat i ett antal rekommendationer för hur 
kommunen kan arbeta vidare med olika frågor inom respektive tema. 
 
Tema Resvanor 

 Studera dagens resvanor i Mölnlycke 
 Arbeta för en målsättning för framtida färdmedelsfördelning i Mölnlycke  

 
Tema Mobilitet och bebyggelsestruktur 

 Planera framtida bebyggelse utifrån ett mobilitet- och infrastrukturperspektiv 
 Planera för ett tätare och mer funktionsblandat Mölnlycke för att skapa närhet 
 Planera bebyggelsen stationsnära eller nära kollektivtrafik med hög turtäthet 
 Planera för att öka tillgängligheten till grönytor och rekreationsmöjligheter 

 
Tema Trafiknätsplan 

 Planera för stadshuvudgator för ökad tillgänglighet och närhet 
 Studera behov och möjlighet för utveckling av vägnät 
 Planera för att markera entréerna till centrum  
 Planera för utvecklade stråk för gående och cyklister för ökad närhet 
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 Planera för ökad framkomlighet för cyklister 
 Planera för ett robust trafiknät för kollektivtrafiken 

 
Tema Mölnlycke som kollektivtrafiknod 

 Planera för att öka kollektivtrafikens integration i stadslivet 
 Planera för flera centrala hållplatslägen  
 Planera för ökad orienterbarhet genom att bilda stråk 
 Planera utifrån ett ”Hela resan” -perspektiv 

 
Tema Parkering 

 Planera för ökad tillgänglighet och attraktivitet till de lediga parkeringar som finns i 
Mölnlycke centrum idag 

 Planera för att ersätta centrala parkeringar för att frigöra mark 
 Planera för samlade parkeringsanläggningar 
 Studera möjligheten att kombinera framtida parkeringshus med andra funktioner 
 Planera för cykelparkeringar med hög kvalitet 
 Planera för att prioritera pendelparkering för cykel i centrum, pendelparkering för bil 

placeras utanför centrum 
 Planera för att öka effektiviteten på användandet av parkeringarna i centrum genom be-

gränsat test med parkeringsavgift  
 Arbeta för en policy för hantering av parkering vid nybyggnation 

 
Tema Mobility management 

 Arbeta systematiskt med Mobility management  
 Arbeta för att stärka valfriheten genom att kommunicera vilka transportmedel som finns 

tillgängliga i Mölnlycke 
 Arbeta för ett samarbete med näringslivet i Mölnlycke kring Mobility management 
 Arbeta för riktade insatser för att åstadkomma nudging  

 
Tema Trendspaning framtiden mobilitet 

 Arbeta för deltagande i kunskapsuppbyggande projekt för att kunna möta teknikutveckl-
ing och kommande beteendeförändringar som påverkar mobiliteten 

 Arbeta för att implementera digitalisering och teknikutveckling  
 Planera för ett robust transportsystem med flexibla lösningar som möjliggör omvandling 

 
Arbetet med processen för Trafik- och mobilitetsplanen fortlöper och teman och utredningarna 
presenteras efterhand. Om cirka ett år bör behovet av en ny version av föreliggande samman-
fattande rapport ses över. Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke kommer utgöra ett underlag 
till det pågående arbetet med Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum. Även i det kom-
mande arbetet med att uppdatera Översiktsplanen från 2012 utgör Trafik- och mobilitetsplanen 
för Mölnlycke ett underlag.  
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1. Bakgrund och syfte 
 
Mölnlycke växer stadigt samtidigt som samhälls- och teknikutvecklingen går allt snabbare och 
hållbarhetsfrågorna står högt upp på agendan. Det gör att trafikfrågorna får en allt mer strategisk 
karaktär och behovet av en långsiktig planering och ett helhetsgrepp ökar.  
 
I majoritetens budget för 2017, 2018 och 2019 beskrivs uppdraget om en Stadsbyggnadsstudie 
för Mölnlycke centrum. I uppdraget från 2017 poängteras det att i arbetet med Stadsbyggnads-
studien ska det finnas ett särskilt fokus på en attraktiv stadskärna och hur en ändamålsenlig och 
rätt dimensionerad infrastruktur kan säkras.  
 
Syftet med en Trafik- och Mobilitetsplan, TROMP, för Mölnlycke är att tydliggöra hur trafiken 
och mobiliteten bidrar till en attraktiv stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckling. 
Ordet trafik definieras som förflyttningen av människor, gods och information, det vill säga de 
resor som görs oavsett med vilket trafikslag. Ordet mobilitet definieras som rörlighet, det vill 
säga möjligheten för människor och gods att förflytta sig från en plats till en annan. Inom ra-
marna för mobilitet ryms även att belysa behovet av att röra sig. Trafik- och mobilitetsplanen 
kommer således att belysa både de rörelser som faktiskt sker, men även behovet av och möjlig-
heten till rörlighet. 
 
Trafik- och mobilitetsplanens syfte är även att fungera som ett stöd för hur trafik- och mobili-
tetsfrågor i Mölnlycke hanteras i planeringsprocessens olika skeden, allt från övergripande pla-
nering, till detaljplaner till mindre fysiska åtgärder i trafiknäten. Trafik- och mobilitetsplanen 
tydliggör kommunens arbete samtidigt som stringensen i arbetet ökar, vilket på sikt medför 
enklare processer och att verksamheten blir mer flexibel och mindre sårbar.  
 
Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process med fokus på ett antal teman där det 
i nuläget finns störst behov. Att planen är en process gör att det inte finns något avslut och att 
arbetena med respektive tema har kommit olika långt. Förestående rapport är således en sam-
manställning och lägesrapport för var i processen arbetet befinner sig just nu och vilka slutsatser 
och rekommendationer som hittills har identifierats.  
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2. Utgångspunkter  
 

Politiska målsättningar 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik (Prop. 
2008/09:93) är att säkerställa en samhällsekonomiskt ef-
fektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-
borgare och näringsliv i hela landet. Under det övergri-
pande målet har regeringen också satt upp funktionsmål 
och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. Funkt-
ionsmålet syftar till att skapa tillgänglighet för resor och 
transporter, medan hänsynsmålet handlar om säkerhet, 
miljö och hälsa. 
 
Mölnlycke ligger längs stråket Göteborg-Borås, vilket ut-
gör ett av de fem utpekade huvudstråken i Göteborgsreg-
ionens strukturbild. Huvudstråken ska enligt strukturbilden 
stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livs-
kraftig, vilket ska ske med stöd av en attraktiv och kraftfull 
pendel- och regiontågstrafik. Göteborgsregionens struktur-
bild pekar vidare på vikten av att bygga både bostäder, 
verksamheter och service i stationsnära läge för att stärka 
möjligheterna för en långsiktigt hållbar regional utveckl-
ing.       
 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” drivs av Västra Götalandsregionen och Länssty-
relsen i Västra Götalands län, i samverkan med andra aktörer och bygger på det regionalt an-
tagna klimatmålet från 2009 att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast år 
2030. Som en av kommunerna i Västra Götalandsregionen är Härryda kommun en del av denna 
kraftsamling. Ett av fyra utpekade fokusområden, där en särskild kraftsamling krävs för att få 
ner de klimatpåverkande utsläppen, är hållbara transporter.   
 
De kommunalt antagna politiska målen som rör trafik och mobilitet är av särskild stor vikt i 
arbetet med föreliggande plan. Kommunfullmäktige i Härryda kommun antog den 18 juni 2018 
i § 125, följande inriktningsmål för trafik: 
 

 
Samma datum antogs i § 128 följande inriktningsmål för miljö: 

 

Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen 

enligt Agenda 2030.  

Trafik och kollektivtrafik skall tillgodose invånarnas och näringslivets 

behov av ett väl fungerande trafiksystem som är effektivt, säkert och 

långsiktigt hållbart. 

 

Göteborgsregionens strukturbild. 
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Av de 17 globala mål som redovisas inom Agenda 2030 har två stycken pekats ut som förstärkta 
inom ramen för kommunens arbete, dessa är nummer 3. Hälsa och välbefinnande och nummer 
11. Hållbara städer och samhällen. Under målet 3. Hälsa och välbefinnande finns ett delmål 
nr 3.6 som särskilt rör trafik, vilket är att  

 
 
Under målet 11. Hållbara städer och samhällen finns flera delmål som rör trafik, men i synner-
het delmål 11.2 som innebär att  

 
 
Ett annat är delmål under 11. Hållbara städer och samhällen som rör trafik är delmål 11.7 som 
innebär att  
 

 
Härryda kommuns Översiktsplan (ÖP2012) är en kommunal långsiktig vision för användningen 
av mark och vatten och ska ge stöd för beslut om detaljplaner och bygglov. I ÖP2012 redovisas 
förutom utbyggnadsområden på kort och lång sikt även planer för infrastrukturen såsom korri-
dor för ny järnväg och planerade vägar. Efter att ha aktualitetsprövat den gällande översiktspla-
nen i juni 2018 ska arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan påbörjas 
under våren 2019.  
 
 
     
 
  

SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR ALLA 

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande 

och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för 

kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsätt-

ning. 

TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, 

tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra vägtrafik-

säkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild 

uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, 

barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. 

 MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN 

Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor i värl-

den. 
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Utöver de politiska målsättningarna har processen med Trafik- och mobilitetsplanen tagit av-
stamp i tre utgångspunkter som identifierats som särskilt viktiga. Dessa är Helhetsperspektiv, 
Människan i centrum och Långsiktigt hållbart. Nedan följer en beskrivning av på vilket sätt de 
är relevanta i arbetet med Trafik- och mobilitetsplanen.  

  
Helhetsperspektiv 
Planeringen av trafiken och mobiliteten påverkar möjligheten att skapa ett attraktivt samhälle 
och attraktiva livsmiljöer. På samma sätt påverkar övrig fysisk planering möjligheten att åstad-
komma god tillgänglighet och ett långsiktigt hållbart trafiksystem. Att se sambanden för hur 
planeringen av trafiken och mobiliteten påverkar helheten och hur övrig planering påverkar 
trafiken och mobiliteten är en av Trafik- och mobilitetsplanens grundläggande uppgifter. 
 
Att skapa ett helhetsperspektiv handlar också om att tydliggöra hur arbetet som görs inom kom-
munen hänger samman. Från tidiga ställningstaganden i strategier och utredningar till fysiska 
åtgärder i bygg- och driftskede eller hur planeringen för ett trafikslag påverkar ett annat.  
 
Människan i centrum 
Människan bör ses som utgångspunkt i den grundläggande planeringen av trafiksystemet och 
planeringen av mobiliteten. Människans behov av att förflytta ger upphov till rörelser och resor, 
vilket utgör trafiken. På så vis bidrar trafiken till att skapa ett levande, hållbart och attraktivt 
samhälle. Samtidigt påverkas människan som bor, rör sig och vistas i staden även negativt av 
trafiken.  
 
Tillgång till Mölnlycke  
Det offentliga rummet med gator, torg, parker och grönområden är till för alla. För att det ska 
vara det behöver vi skapa tillgång till det. Trafiksystemet ger förutsättningar för att människor 
ska kunna förflytta sig och ta del av det utbud och de målpunkter som finns i olika delar av 

De tre utpekade utgångspunkterna i arbetet med Trafik- och 

mobilitetsplanen.  
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Mölnlycke, såsom skola, fritidsaktiviteter, arbetsplatser, mötesplatser och evenemang, samt att 
komma till och från Mölnlycke.  
 
Tillgänglighet för alla 
Mölnlycke är en populär bostadsort för barnfamiljer och en stor andel av befolkningen utgörs 
därför av barn och unga. I trafikplaneringen ska hänsyn alltid tas till barns och andra oskyddade 
trafikanters behov och hög prioritet ska ligga på ett trafiksystem som både ser till barns rörelse- 
och trygghetsbehov. Det är även viktigt att utforma stadsmiljön för att äldre och personer med 
funktionsvariation ska kunna orientera sig och vara självständiga och på så vis få en ökad livs-
kvalitet.  
 
Prioritering mellan olika trafikslag är en viktig fråga för ökad jämställdhet. I dagens samhälle 
där män äger och kör bil i större utsträckning än kvinnor innebär en prioritering av bilen att 
mäns tillgänglighet är större än kvinnors. Att prioritera övriga trafikslag bidrar således till ökad 
jämställdhet.  
 
Socioekonomiska förutsättningar, framförallt inkomst, är faktorer som påverkar hur mycket och 
på vilket sätt människor reser. Ju högre inkomst per hushåll, desto fler resor görs per dag och 
desto fler av dessa resor görs med bil. 
 
Sammanfattningsvis betyder det att trafiken skapar synliga och osynliga barriärer som gör att 
personer med olika ålder, kön, fysisk och mental förmåga samt inkomster ges olika förutsätt-
ningar att ta del av sin stad. Faktorer som därför behöver vägas in vid förändringar i transport-
systemet.  
 
Liv och möten  
Genom tillgång till det offentliga rummet och möjlighet att förflytta sig i Mölnlycke skapas 
förutsättningar för liv och möten i centrum och på andra platser runt om i Mölnlycke. Trafiken, 
det vill säga förflyttningarna, i synnerhet till fots, bidrar på detta sätt positivt till att skapa ett 
attraktivt centrum och ett attraktivt Mölnlycke.  
 
Tryggt och trafiksäkert 
En säker trafikmiljö är i enlighet med rådande målsättningar grundläggande för en hållbar stads-
utveckling. I Mölnlycke ska alla kunna förflytta sig både tryggt och trafiksäkert. Den upplevda 
tryggheten går hand i hand med trafiksäkerheten och är viktig för att Mölnlycke ska vara håll-
bart, tillgängligt, attraktivt och jämlikt. 
 
Folkhälsa 
Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk att drabbas av övervikt, 
vilket i sin tur kan leda till sjukdomar såsom till exempel högt blodtryck och hjärt- och kärl-
sjukdomar. Ökad andel resor med gång och cykel samt kollektivtrafik (om resorna flyttas från 
bil) skulle leda till en förbättrad fysisk och mental folkhälsa. God tillgänglighet till parker och 
grönområden i närområdet påverkar även det mölnlyckebornas folkhälsa i en positiv riktning.  
 
Luftkvaliteten och bullernivåerna i gaturum, på torg, i parker och i grönområden är beroende 
av hur trafiksystemet och stadsmiljön planeras och utformas. En mindre god utformning med 
till exempel stor andel tung trafik, även busstrafik, skulle således kunna påverka invånarnas 
hälsa negativt. 
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Långsiktigt hållbart 
I enligt med ovan beskrivna politiska målsättningar är det viktigt att sträva efter ett långsiktigt 
hållbart Mölnlycke. De förstärkta målen inom kommunens arbete med Agenda 2030 överens-
stämmer till stora delar med det som Trafik- och mobilitetsplanen berör, varför en viktig ut-
gångspunkt i arbetet med planen är den långsiktiga hållbarheten.   
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3. Metod och avgränsning 
 
Ett planeringsstöd framtaget inom EU benämns Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP, vilket 
beskriver och stödjer processen med att ta fram en TRafik- Och MobilitetsPlan, TROMP. Mot-
svarande planeringsstöd i Sverige är TRAST, Trafik för en attraktiv stad, framtaget av bland 
annat Trafikverket och SKL. I TRAST beskrivs tillvägagångssättet för att ta fram en trafikstra-
tegi, vilket i stora drag motsvarar en Trafik- och mobilitetsplan. Båda verktygen beskriver ar-
betet som en komplex process som kräver bred samordning och integrering med andra plane-
ringssektorer. I arbetet med en Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke hämtas stöd i båda 
dessa verktyg, men processen har anpassats efter rådande förutsättningar i Härryda kommun 
och i Mölnlycke.   
 
Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process. Processen beskrivs med hjälp av 
nedanstående figur som visar ett antal teman där det i nuläget finns störst behov av att lägga 
resurser utan att tappa helhetsperspektivet. Det betyder att det kan tillkomma fler teman efter-
hand. Att planen är en process gör att det inte finns något tydligt avslut och att arbetena med 
respektive tema har kommit olika långt. Gemensamt för respektive tema är att arbetet utgår 
ifrån nuläget och därefter görs utblickar mot framtiden för att slutligen formuleras i en rekom-
mendation eller beskrivning av hur frågan kommer att hanteras framöver. Att arbeta tematiskt 
ger också en möjlighet att utifrån nuvarande kunskapsläge bedöma behovet av utredningar för 
att nå fram till en rekommendation. Styrkan i att sedan sammanfatta temana i ett gemensamt 
dokument, likt detta, är helhetsperspektivet och möjligheten att kommunicera delresultaten. 
Detta dokument är därför levande och behöver uppdateras. Om cirka ett år bör behovet av en 
ny version av föreliggande sammanfattande rapport ses över.    

 

Processen för Trafik- och mobilitetsplanen beskrivs med hjälp av denna figur där arbetet drivs framåt inom ett 

antal teman utifrån ett gemensamt angreppssätt och sammanfattas i ett gemensamt dokument, likt detta.  
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Ansvaret för Trafik- och mobilitetsplanens utveckling ligger på trafikverksamheten. Vid behov 
engageras samhällsbyggnadssektorns andra verksamheter och även andra sektorer om frågorna 
berör. Efterhand som utredningar tas fram och processen fortskrider stäms arbetet av med den 
politiska organisationen inom förekommande forum, till exempel Kommunstyrelsens inform-
ationsmöte. Även separata tillfällen i form av workshops hålls med politiker och/eller tjänste-
män vid behov.   
 
Den geografiska avgränsningen för Trafik- och mobilitetsplanen är Mölnlycke. Samhällets pla-
cering i regionen och kopplingar till närliggande områden och orter är faktorer som påverkar 
Trafik- och mobilitetsplanen och behöver därför hanteras.  
 
Från kapitel 5 och framåt i föreliggande rapport presenteras kortfattade sammanfattningar för 
pågående arbete inom respektive tema. Varje kapitel avslutas med ett antal rekommendationer 
som präglas av var i processen arbetet är. Rekommendationerna inleds på tre olika sätt - Stu-

dera, Planera eller Arbeta för. När rekommendationen pekar på att något behöver Studeras är 
det för att öka kunskapsnivån. Att Planera för något åsyftar en förändring i en utpekad rikt-
ning i den fysiska miljön. Medan en rekommendation formulerad som att Arbeta för något 
handlar om att åstadkomma en förändring inom verksamheten alternativt förbereda för kom-
mande utveckling.  
  
För mer information hänvisas läsaren vidare till pågående arbete och utredningar inom respek-
tive tema. Inom ramarna för respektive tema har det gjorts kartläggningar och sammanställ-
ningar samt utredningar med hjälp av konsulter. Det är i dessa underlag det är möjligt att hitta 
bakomliggande fakta och referenser till det som beskrivs i denna sammanfattning.  
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4. Dialog och kommunikation 
 

Delresultaten och utredningarna som görs inom ramen för Trafik- och mobilitetsplanen presen-
teras i takt med att de färdigställs på Härryda kommuns hemsida,  
www.harryda.se/trafikochmobilitetsplan. Här finns även kontaktuppgifter för möjligheten att 
höra av sig med synpunkter.  
 
Den 24-25 augusti 2018 genomfördes evenemanget Vi möts 
i Mölnlycke. Ett kommunalt arrangerat två dagars-event där 
dag ett var för kommunala politiker och tjänstemän och dag 
två var för allmänheten. Syftet med dag ett var att tjänstemän 
och politiker tillsammans skulle öka sin kunskap inom hållbar 
trafik- och stadsplanering. Under dagen hölls föreläsningar 
inom ämnet av externa föreläsare och möjligheten att prova 
på till exempel en självkörande buss och elcykel erbjöds.  
 
Syftet med dag två var att tjänstemän, fastighetsägare och 
andra partners tillsammans skulle möta Mölnlyckeborna och 
kommuninvånarna och berätta om kommunens långsiktiga 
planering. En utställning på torget framför Kulturhuset ge-
nomfördes där aktuella planer presenterades av olika verk-
samheter, främst inom samhällsbyggnadssektorn. En del av 
utställningen handlade om Trafik- och mobilitetsplanen och 
besökarna fick fylla i en talong kring vad de önskade för framtida mobilitet i Mölnlycke. Ur 
svaren framkom önskemål om bättre tågtrafik, billigare kollektivtrafik och satsningar på cykel 
och elcykel. Det fanns även möjlighet att prova på att åka med den självkörande bussen och 
prova elcykel, samt att åka ett litet tåg mellan Mölnlycke fabriker och Säteriet. 
 
 

                    
 

Utställningsmaterial framtaget för dialog med allmänheten om Trafik- och mobilitetsplanen i samband med 

Vi möts i Mölnlycke i augusti 2018.  

Den självkörande bussen som trafike-

rade Mölnlycke centrum under två 

dagar. 
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5. Tema Resvanor   
 
Sammanfattning 
Syftet med Tema Resvanor har främst varit att kartlägga dagens kunskapsnivå, där ett behov av 
fortsatt arbete och kartläggning har konstaterats.  
 
En resvaneundersökning genomfördes inom ramen för Västsvenska paketet 2017. Totalt sva-
rade 12 200 personer inom de 21 kommunerna. I Härryda kommun svarade 203 personer på 
denna resvaneundersökningen. Resultatet från denna undersökning för Härryda kommun visade 
att majoriteten av resorna görs med bil, följt av kollektivtrafik, gång och cykel, se figur nedan. 
Resvaneundersökningen visade även att 84 % av kommunens invånare reser varje dag och att 
varje person i genomsnitt gör 2,8 resor per dag.  

 
Eftersom Mölnlycke är ett tätbebyggt område ser resvanorna troligtvis annorlunda ut än vad 
resvandeundersökningen inom Västsvenska paketet visade för hela Härryda kommun. Men 
kring det saknar vi idag kunskap. 
 
Rekommendationer 

 
 Studera dagens resvanor i Mölnlycke 

Vid planering av trafiksystemet i en stad underlättar det om man vet hur resandet och 
efterfrågan på resande ser ut. Genom att kartlägga invånarnas resvanor skapas ett un-
derlag för beslut om hur det framtida trafiksystemet bör utformas och hur åtgärder ska 
riktas på individnivå, områden och trafikslag. Denna kunskap gör att resurserna kan 
sättas in där behoven är som störst och de gör bäst nytta. De möjliggör också riktade 
insatser vid önskemål om ett förändrat beteende och att det är möjligt att följa upp 
huruvida insatserna har effekt, både fysiska åtgärder och åtgärder inom Mobility Mana-
gement, det vill säga beteendepåverkande åtgärder.  

 
Att kartlägga invånares resvanor kallas resvaneundersökning, RVU. Undersökningen 
görs för resor inom ett område med avseende på tillexempel frekvens, ärende, resmål, 
färdväg, färdsätt och tid på dygnet.  

 

Färdmedelsfördelning Härryda kommun. (Västsvenska paketet, 

2017) 
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 Arbeta för en målsättning för framtida färdmedelsfördelning i Mölnlycke  
För att åstadkomma en hållbar utveckling och för att effektivisera transportsystemet i 
Mölnlycke är ett tillvägagångsätt att arbeta för en ändrad färdmedelsfördelning. På så 
vis är det möjligt att rikta insatserna för att få fler att använda de mer miljövänliga, mer 
yteffektiva, mer hälsosamma eller mer trafiksäkra trafikslagen. I enlighet med tidigare 
presenterad målbild, till exempel det förstärkta målet Hållbara städer och samhällen från 
Agenda 2030, är långsiktig hållbarhet av stor vikt varför en förändrad färdmedelsför-
delning är eftersträvansvärd. Att flytta över resor till de mer hållbara transportsätten 
gång, cykel och kollektivtrafik innebär även ett mer effektivt utnyttjande av trafiksyste-
met då varje resenär tar mindre yta i anspråk. 
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6. Tema Mobilitet och bebyggelsestruktur  
 
Sammanfattning 
Syftet med tema Mobilitet och bebyggelsestruktur är främst att lyfta hur den långsiktiga plane-
ringen av bebyggelse, både bostäder, verksamheter och service, påverkar mobiliteten i Möln-
lycke, det vill säga möjligheten att resa. Det är med utgångspunkt i var människorna i Möln-
lycke startar sina resor och var resornas målpunkter finns som tillgänglighet kan skapas och 
därmed trafikförsörjningen behöver planeras. Grönstruktur och rekreation är viktiga målpunk-
ter till vilka god tillgänglighet och mobilitet behöver skapas inom i den långsiktiga planeringen.  
 
Idag har Mölnlycke likt många andra orter i Mölnlyckes storlek en stor andel villabebyggelse. 
Det medför att boendetätheten är relativt låg. Stora villaområden med långa avstånd till centrum 
och service medför att en stor andel av resorna sker med bil. Att planera samhällen på detta sätt 
skapar en bilberoende bebyggelsestruktur som är svår att trafikförsörja på annat sätt. I takt med 
att kunskapen ökar, utvecklingen går framåt och nya målsättningar antas kan det finnas behov 
och önskemål om ett förändrat resandebeteende.  
 
För att få en överblick över dagens och planerad framtida bebyggelsestruktur har ett antal kartor 
som visar befolkningstätheten tagits fram, det vill säga koncentrationer av människors start- 
och målpunkter. Det är med utgångspunkt i dessa koncentrationer som trafikplaneringen bör 
ske. Var framtida koncentrationer lokaliseras påverkar möjligheten för hur god tillgänglighet 
kan skapas och vilka färdsätt som blir realistiska alternativ.  
 
Dagens nattbefolkning är i stor utsträckning koncentrerad längs ett stråk i nordsydlig riktning 
genom Mölnlycke. Längs detta stråk finns även den mest högkvalitativa kollektivtrafiken. Pla-
nerad framtida bebyggelse för nattbefolkning medför en högre täthet av befolkning i centrum, 
men har också en mer utspridd struktur med koncentrationer längs mer än ett stråk. Det ställer 
nya krav på trafiksystemet, inte minst kollektivtrafiken.   
 
Dagbefolkningen är idag koncentrerad till de norra delarna av Mölnlycke längs riksväg 40 och 
till centrala Mölnlycke. Planerna för framtiden följer samma mönster. Anmärkningsvärt är att 
dagbefolkningen i de norra delarna av Mölnlycke främst utgörs av sysselsatta inom företag 
medan dagbefolkningen i centrum främst utgörs av kommunal verksamhet såsom skolor.  
 
Här nedan presenteras ett urval av kartor medan samtliga kartor inom tema Mobilitet och be-
byggelsestruktur finns samlade i dokumentet, 2019-01-31 Tema Mobilitet och bebyggelsestruk-

tur.  
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Nattbefolkning 2018. Folkbokförda i Mölnlycke 2018, rött visar högre koncentration och blått lägre koncentrat-

ion.   

 
Nattbefolkning 2030. Folkbokförda 2018 tillsammans med utpekade planer i bostadsförsörjningsprogrammet 

(2019-2023 utblick 2028), rött visar högre koncentration och blått lägre koncentration.   
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Dagbefolkning 2018. Verksamma, elever och förskoleelever i Mölnlycke 2018, rött visar högre koncentration och 

blått lägre koncentration.   

 

 
Dagbefolkning 2030. Verksamma, elever och förskoleelever i Mölnlycke 2018 tillsammans med uppskattat antal 

verksamma inom planerade detaljplaner (befolkningsprognosen förutspår oförändrat antal elever), rött visar 

högre koncentration och blått lägre koncentration.   
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Rekommendationer 
 

 Planera framtida bebyggelse utifrån ett mobilitet- och infrastrukturperspektiv 
För att möjliggöra en hållbar utveckling och för att minska behovet av åtgärder i det 
övergripande transportsystemet till följd av tillkommande bebyggelse är det viktigt att 
nybyggnadsprojekt planeras med mobilitet och infrastruktur som utgångspunkt. Genom 
att planera områden som på ett enkelt och effektivt sätt går att trafikförsörja med kol-
lektivtrafik, gång och cykel når vi närmare en hållbar utveckling. Att inte mer än nöd-
vändigt öka biltrafiken som är det minst yteffektiva transportmedlet är också ett effektivt 
sätt att bibehålla framkomligheten för de som verkligen behöver bilen som transportme-
del. 

 
För att åstadkomma en god planering behöver trafik- och mobilitetsperspektivet lyftas i 
ett tidigt skede i planeringen. Görs det går det att undvika svåråtgärdade kapacitetspro-
blem som kan uppstå till följd av nybyggnation.  

 
 Planera för ett tätare och mer funktionsblandat Mölnlycke för att skapa närhet 

Genom att planera för ett tätare och en mer funktionsblandat Mölnlycke (blandning av 
bostäder, arbetsplatser och service) ökar förutsättningarna för att öka närheten och där-
med åstadkomma ett mer hållbart transportsystem. Att närheten till service, handel, ar-
betsplatser, skolor, rekreation och andra målpunkter ökar innebär att invånarna inte be-
höver resa lika långt och på så vis blir gång och cykel mer rationella val av färdmedel 
för resan. Genom att i större utsträckning funktionsblanda mellan dag- och nattbefolk-
ning ökar tryggheten, men också möjligheten till hållbar trafikförsörjning. Detta då un-
derlaget till ett dubbelriktat flöde för kollektivtrafiken ökar. Något som kan ske genom 
att öka dag- alternativt nattbefolkningen i områden med god kollektivtrafik som i nulä-
get främst utgörs av antingen bostäder eller verksamheter.  

 
 Planera bebyggelsen stationsnära eller nära kollektivtrafik med hög turtäthet 

Genom att placera framtida bostäder i närheten av en station eller nära kollektivtrafik 
med god kvalitet ökar möjligheten till en hållbar utveckling. Bostäder som placeras 
inom en kilometer från kapacitetsstark spårbunden trafik eller inom 600 meter från buss-
hållplats med hög turtäthet (mer än 40 avgångar per vardagsmedeldygn, 2018) har bra 
förutsättningar för att många väljer att gå eller cykla till stationen alternativt hållplatsen. 
Genom att lokalisera verksamheter med upptagningsområde som är större än den egna 
orten till exempel handel, kontor, utbildning eller service i stations- eller kollektivtra-
fiknära lägen skapas god tillgänglighet och förutsättningarna för en hållbar utveckling 
ökar.  

 
 Planera för att öka tillgängligheten till grönytor och rekreationsmöjligheter 

Enligt visionen i Grön plan, antagen av kommunfullmäktige 2012, ska alla invånare och 
besökare i Härryda kommun ha tillgång till en trivsam utemiljö, goda grönytor och re-
kreation med hög kvalitet. Genom riktade insatser för en förbättrad tillgänglighet till 
Mölnlyckes grönytor och rekreationsmöjligheter ökar möjligheten att uppnå visionen. 
Att arbeta för att tillgängliggöra grönområden går även i linje med ”Hållbara städer och 

samhällen”, ett av de förstärkta målen inom kommunens arbete med Agenda 2030. Må-
let pekar på att tillgängligheten till grönområden i synnerhet bör ökas för kvinnor, barn, 
äldre och personer med funktionsvariation. Grupper som i större utsträckning går, cyklar 
och åker kollektivt. 
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7. Tema Trafiknätsplan  
 

Sammanfattning 
Syftet med trafiknätsplanen är att tydliggöra funktionen hos de olika delarna av Mölnlyckes 
vägnät utifrån respektive transportslag och dess behov. Detta kan sedan ligga till grund för 
framtida planering och åtgärder i kommunens framtida arbete. Arbetet med en Trafiknätsplan 
för Mölnlycke har påbörjats och beräknas färdigställas under 2019. 
 
Rekommendationer 

 
 Planera för stadshuvudgator för ökad tillgänglighet och närhet 

Merparten av Mölnlyckes trafikarbete sker idag på infartsvägar och huvudgator. Dessa 
avlastar det finmaskigare nätet med lokalgator och knyter ihop olika bostadsområden 
och målpunkter. Längs infartsvägarna och huvudgatorna koncentreras centrums utma-
ningar när det gäller att hantera stora trafikflöden och samtidigt skapa en attraktiv stad. 
Genom att utveckla delar av vägnätet till stadshuvudgator skapas större tillgänglighet 
till centrum. På en stadshuvudgata är graden av separering mellan trafikslagen mindre 
än längs infartsvägarna. Utformningen av en stadshuvudgata skapar god tillgänglighet 
för samtliga trafikslag och möjliggör samspelat mellan dem. Utformningen av gaturum-
met och av byggnaderna som kantar stadshuvudgatan medför att upplevelsen av den 
fysiska barriären minskar. För att bibehålla en tillfredsställande kapacitet på stadshu-
vudgatorna behöver prioriteringen av korsande gående och cyklister ske i ett begränsat 
antal punkter. Gator aktuella att utforma som stadshuvudgator är främst Säterivägen och 
Allén och exempel på utformning av en stadshuvudgata återfinns i nedanstående bild.  

 
 

 
Förslag på sektion för en framtida stadshuvudgata. Total bredd 24 meter.    

 
 Studera behov och möjlighet för utveckling av vägnät 

Behovet av kapacitet på olika delar i vägnätet påverkas av en rad olika faktorer till ex-
empel ökat bostadsbyggande, förändrad markanvändning och utbyggnad av nya väglän-
kar. Ett ytterligare mot vid riksväg 40 och en ytterligare koppling över järnvägen är två 
exempel som behöver studeras närmare. 
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 Planera för att markera entréerna till centrum  
Tydliggör entréerna till centrum genom att göra dem till platser där utformning går från 
trafikrum till stadshuvudgator. På så vis ökar bilister och cyklisters uppmärksamhet på 
förekomsten av oskyddade trafikanter som rör sig i centrum. Innanför centrumkärnans 
entrépunkter bör fotgängare och cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad gäller 
lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet. Detta innebär att oskyddade trafikanters 
möjligheter att där röra sig är uttalat i förhållande till den motorburna trafiken. Detta 
kan ske genom såväl den fysiska utformningen som trafikreglering. För att förbättra 
trafiksäkerheten och tryggheten bör stråken genom centrum tydliggöras. 

 
För den som är på väg till Mölnlycke centrum ska entrépunkterna medföra en upplevelse 

av att ”man är framme” och att det därmed är möjligt att färdas till fots. I entrépunkterna 

kan det därför med fördel finnas möjlighet för byte mellan trafikslag, genom hållplatser 
för kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter. 

 
 Planera för utvecklade stråk för gående och cyklister för ökad närhet 

Arbeta med att utveckla stråk för att knyta ihop områden med centrum och öka upple-
velsen av närhet. Kvaliteten på stråken kan utvecklas genom till exempel fysiska åtgär-
der såsom breddning, beläggning och belysning, men också genom att samla ihop al-
ternativa vägar till ett prioriterat stråk med aktiviteter längs vägen för ökad trygghet 
och upplevelse. Utpekade stråk för vidare analys är Centrum – Mölnlycke fabriker, 
Centrum – Säteriet och Centrum – Benarebyvägen.   

  

          Utpekade entrèpunkter till centrum och utpekade stråk för utveckling. 

 
 Planera för ökad framkomlighet för cyklister 

Cykeln har med tiden utvecklats till ett trafikslag med nya behov. Från att i stor uträck-
ning ha använts i lägre hastigheter för kortare sträckor är den idag ett effektivt transport-
medel. Elcykeln har en betydelsefull roll i denna utveckling, liksom det ökade använ-
dandet av så kallade lådcyklar. Cykelns förändrade funktion gör att det är angeläget att 
utveckla cykelvägnätet. Särskilt viktiga stråk för cykel behöver samlas och få en högre 

Page 243 of 689



21 
 

kvalitét för att svara upp mot högre hastigheter och större flöden. För att skapa detta 
behöver också kompletterande länkar byggas.  

 
Prioriterade cykelstråk pekas ut på ett tydligt sätt. I dessa stråk ökas kvaliteten och ka-
paciteten jämfört idag, till exempel genom breddning och separering från gående.  

 
 Planera för ett robust trafiknät för kollektivtrafiken 

Mölnlyckes kollektivtrafik har över tid kommit att genomgå stora förändringar avseende 
såväl turtäthet som linjesträckningar. Det finns ett omfattande kapacitetsbehov som kan 
förväntas stiga inom den närmaste tioårsperioden. Med tanke på detta framstår det som 
angeläget att hela huvudvägnätet utformas på ett sätt som medger trafikering med kol-
lektivtrafik.  
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8. Tema Mölnlycke som kollektivtrafiknod 
 
Sammanfattning 
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsut-
veckling. Fokus ligger därmed på hur kollektivtrafiken ska se ut i centrala Mölnlycke för att 
underlätta för kollektivtrafikresenärerna. Som ett underlag inför analysen av Mölnlycke cent-
rums kollektivtrafik har en linjekarta, hållplatskarta och turtäthetsredovisning tagits fram. 
Material i form av antal på- och avstigande för hållplatserna inom det geografiska området för 
Mölnlycke centrum har också sammanställts och en enkätstudie kring bussresenärernas resva-
nor har genomförts under våren 2018. Dagens centralt placerade hållplatser utgörs av Möln-
lycke resecentrum, järnvägsstationen inkluderad, Hulebäcksgymnasiet, Råda stock och Kyrk-
vägen. Dessa hållplatser har analyserats utifrån hur väl integrerad hållplatserna är i stadslivet 
med tanke på tillgång till serviceutbud. Hållplatserna har även analyserats utifrån hur den fy-
siska kopplingen för gång- och cykeltrafikanter mellan hållplatsen och centrum ser ut samt hur 
möjligheten att parkera med bil eller cykel i närområdet ser ut. 
 
Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Järnvägen har en 
stor potential i att möjliggöra ett hållbart resande med bra kopplingar ut i regionen. Hur tågtra-
fiken till och förbi Mölnlycke i framtiden kommer att se ut är ännu inte klart. Nedanstående 
rekommendationer för Mölnlycke som kollektivtrafiknod är flexibla och tillämpbara oberoende 
av hur framtida utbyggnad av järnvägen ser ut. Arbetet med Tema Mölnlycke som kollektivtra-
fiknod är pågående och beräknas färdigställas under 2019. 
 

     Dagens centralt placerade hållplatser. 
 
Rekommendationer 

 
 Planera för att öka kollektivtrafikens integration i stadslivet 

Hållplatserna behöver integreras i stadslivet. Genom att samla verksamheter, människor 
och hållplatser ökar förutsättningarna för liv och aktivitet kring bytespunkten vilket ökar 
tryggheten. För att få en befolkad och levande bytespunkt krävs att det finns en bland-
ning av funktioner i området med varierade öppettider. En bytespunkt som ligger nära 

Kyrkvägen 

Hulebäcksgymnasiet 

Mölnlycke resecentrum 

Råda stock 
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ett bra utbud av service och andra typer av aktiviteter kan minimera den upplevda vän-
tetiden. I anslutning till hållplatserna bör man därför arbeta för att skapa mötesplatser. 

 
 Planera för flera centrala hållplatslägen 

För att minska sårbarheten i systemet föreslås flera centralt placerade hållplatslägen i 
Mölnlycke istället för en stor dockningsterminal. Hållplatserna föreslås placeras utmed 
järnvägen och infartsvägarna till Mölnlyckes centrum för att de ska medverka till en 
naturlig del av Mölnlyckes stads- och vardagsliv. En sådan struktur möjliggör för kol-
lektivtrafiken att få ett större upptagningsområde med bra förutsättningar för god kol-
lektivtrafik till de stora centrala målpunkterna. En ändrad utformning med centralt pla-
cerade hållplatslägen som kompletterar varandra möjliggör även för linjer att få en rak 
körväg där passagerarna inte behöver sitta kvar på bussen medan den tar en omväg till 
en dockningsstation. En övergång till flera centralt placerade hållplatser skulle även fri-
göra värdefull mark centralt i Mölnlycke och skulle fungera lika väl med som utan en 
utbyggd järnväg.  

 
 Planera för ökad orienterbarhet genom att bilda stråk 

Som en del av det regionala nätet behöver hållplatserna i centrum vara tydliga för de 
som besöker platsen för första gången. En del i detta kräver att platsen får en unik iden-
titet. Informationen på en bytespunkt behöver också vara pedagogisk, tydlig, lättläst och 
lättillgänglig. 
 
Flera centrala hållplatslägen medför ett behov av tydlig information och vägvisning för 
resenärerna. Flera faktorer behöver samspela med varandra för att bilda en tydlig över-
blick över hållplatsernas placering. Exempelvis krävs tydliga stråk mellan hållplatserna, 
informationstavlor och en tydlig fysisk utformning. Det är viktigt att det bildas naturliga 
och lättorienterade stråk mellan hållplatser och centrum, mellan hållplatser och andra 
viktiga målpunkter samt mellan de olika hållplatserna för att underlätta byten. De stråk 
som bildas mellan hållplatserna kommer bidra till ett ökat folkliv och attraktivitet i cent-
rum. Hur stråken mellan hållplatserna utformas är av största vikt för att underlätta för 
kollektivtrafikresenärerna.  

 
 Planera utifrån ett ”Hela resan” -perspektiv 

De framtida centrala hållplatslägena ska möjliggöra smidiga och säkra byten för kollek-
tivtrafikresenärerna. Det ska vara lätt att byta färdmedel mellan olika transportsätt. För 
att underlätta för kollektivtrafikresenärerna behöver det planeras för en god tillgänglig-
het för fotgängare och cyklister runt hållplatser. Resor med kollektivtrafik börjar och 
slutar nästan alltid med en promenad eller cykeltur. Gatunätet för gående i centrum be-
höver bilda lättorienterade stråk som kopplar samman hållplatserna för att underlätta 
byten och kopplar samman hållplatserna med centrum. För att kollektivtrafiken ska ses 
som ett attraktivt färdsätt behöver gång- cykel- och kollektivtrafiken säkras god fram-
komlighet. Det behöver även finnas tillgång till bra parkeringsmöjligheter för cykel på 
strategiskt utvalda ställen.  
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9. Tema Parkering 
 
Sammanfattning 
En inventering av nuvarande parkeringssituation på främst allmänna parkeringar i Mölnlycke 
centrum genomfördes i december 2017. Resultatet visade att beläggningen i centrum är som 
högst vardagar runt lunchtid, men att det fortfarande finns en total ledig kapacitet på cirka 25 
procent. Högst beläggning har de parkeringsytor som är reglerade som långtidsparkeringar. Le-
dig kapacitet på långtidsparkeringar återfinns främst på de minst centrala parkeringsytorna till 
exempel parkeringen vid Långenäsvägen. Inom ramarna för inventeringen konstaterades även 
att många av de som parkerar i Mölnlycke centrum bor relativt nära och gång, men framförallt 
cykel är rimliga alternativ. Utredningen visade också på att parkeringsytor som är avsedda att 
användas som pendelparkeringar även används av de som arbetar i Mölnlycke centrum.  
 
Som en fortsättning på inventeringen av dagens parkeringssituation genomfördes en studie som 
behandlade vilka utmaningar som Härryda kommun står inför vad avser parkeringssituation i 
Mölnlycke centrum. Utmaningarna handlar främst om hur en ökad efterfrågan på att parkera i 
centrala Mölnlycke ska hanteras tillsammans med viljan att förtäta och utveckla centrum. En 
förändrad reglering och/eller tillsammans med nya samlade parkeringsanläggningar är möjlig-
heter som studerats. I nuläget skulle en förändrad reglering genom införande av avgift innebära 
att tillräcklig kapacitet frigörs, men i takt med att centrum förtätas och markparkeringar tas i 
anspråk kommer nya samlade parkeringsanläggningar att behövas. En lokaliseringsutredning 
för en ny parkeringsanläggning i centrum har utarbetats och förordade en lokalisering i närheten 
av Allén. Nämnda utredningar om parkeringar återfinns på kommunens hemsida under följande 
publikationer. 
 

• Publikation 2018:05, Sweco, Parkeringsinventering Mölnlycke centrum, 2018-04-17 
• Publikation 2018:06, Sweco, Analys av framtida scenarier, 2018-07-04 
• Publikation 2018:07, Kreera, Lokaliseringsutredning parkeringshus, 2018-11-30 

 
För att effektivisera användandet av dagens parkeringsanläggningar och för att minska söktra-
fiken ska ett parkeringsledningssystem införas i Mölnlycke. Arbetet med att ta fram en parke-
ringspolicy med en rutin för hantering av parkering vid nybyggnation och flexibla parkeringstal 
pågår. Förslaget i sin helhet kommer presenteras för politiken under våren 2019.  
 

Rekommendationer 
 

 Planera för ökad tillgänglighet och attraktivitet till de lediga parkeringar som 
finns i Mölnlycke centrum idag 
Parkeringen i Mölnlycke centrum upplevs tidvis som fullbelagd även om var fjärde plats 
är ledig när beläggningen är som allra störst. Att centrum upplevs som otillgängligt sän-
der ut negativa signaler och kan göra att presumtiva besökare väljer andra målpunkter 
framför Mölnlycke centrum. Att i första hand arbeta med de parkeringar som finns idag 
är kostnadseffektivt, eftersom det är kostsamt att anlägga nya parkeringsanläggningar i 
synnerhet om det rör sig om parkeringshus.  

 
Det finns flera tillvägagångssätt för öka tillgängligheten till de allmänna parkeringsytor 
som kommunen har att erbjuda i centrala Mölnlycke. Det kan bland annat handla om 
informationsspridning till invånarna om var den lediga kapaciteten finns, både via trad-
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itionella kanaler så som hemsidan och Facebook, men också genom att införa ett parke-
ringsledningssystem med digitala skyltar som dirigerar rätt. Det går även att öka attrak-
tiviteten hos de parkeringsytor som ligger lite längre bort från centrum och som har ett 
rimligt gångavstånd, genom att arbeta med den upplevda närheten till exempel genom 
utformning av gångvägen och genom att arbeta med upplevelser längs vägen.  

 
 Planera för att ersätta centrala parkeringar för att frigöra mark 

Arbeta för att centrala markparkeringar i centrum ska ersättas med parkeringar i en krans 
i anslutning till centrum. På detta sätt kan värdefull mark för stadsutveckling frigöras 
och en förtätning möjliggöras. Parkeringsanläggningar bör placeras intill infartsvägarna 
för att minimera trafiken på lokalvägnätet och för att bli en logisk del i ett ”hela resan”-
perspektiv. Där marktillgången möjliggör det bör kollektivtrafiken ligga närmre cent-
rum än parkeringsanläggningen. Acceptabelt gångavstånd i Mölnlycke för olika använ-
dargrupper till bilparkering är (upp till): 

 
Angöring: 75 m 
Parkering för besökare till centrum: 200 m 
Parkering för boende: 400 m 
Parkering för sysselsatta: 600 m  
 
Ovanstående gångavstånden kan anses allmänt vedertagna, men är här hämtade från på-
gående konsultutredning för Parkeringspolicy för Mölnlycke.  

 
 Planera för samlade parkeringsanläggningar 

När nya parkeringar ska anläggas bör det göras i form av samlade parkeringsanlägg-
ningar som planeras för en hög grad av samnyttjande mellan boende, sysselsatta och 
besökare. För samlade anläggningar blir användandet mer flexibelt och risken att ha 
investerat i en överkapacitet minskar. Reserverade parkeringar för hushåll eller fordon 
bör undvikas då de helt saknar möjlighet för samnyttjande.  

 
 Studera möjligheten att kombinera framtida parkeringshus med andra funktioner 

I samband med planering av parkeringshus bör möjligheten att kombinera det med andra 
verksamheter studeras. Det kan både handla om bostäder och kontor eller andra verk-
samheter. Beroende på aktuell lokalisering kan möjligheten för publika verksamheter i 
delar av bottenvåningen vara intressant att studera.  

 
 Planera för cykelparkeringar med hög kvalitet 

Det behöver finnas tillgång till cykelparkering med hög kvalitet som skapas genom till 
exempel väderskydd och stöldsäkerhet på strategiskt utvalda platser i Mölnlycke cent-
rum. Cykelparkering ska prioriteras och lokaliseras närmare målpunkten jämfört med 
bilparkering. Cykelparkeringen bör även planeras med hänsyn till exempelvis elcyklar 
och lådcyklar.  

 
 Planera för att prioritera pendelparkering för cykel i centrum, pendelparkering 

för bil placeras utanför centrum 
För att underlätta byten mellan cykel och kollektivtrafik bör pendelparkeringar för cykel 
placeras på strategiskt väl utvalda ställen i centrum nära hållplats och station. Vid ut-
formning av pendelparkeringar för cykel behöver faktorer som närhet, kapacitet, väder-
skydd och stöldsäkerhet beaktas. Hänsyn bör även tas till exempelvis elcyklar och låd-
cyklar. Pendelparkeringar för bil placeras nära kollektivtrafik med hög turtäthet, men i 
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möjligaste mån utanför centrum för att undvika att Mölnlyckes mest attraktiva mark för 
stadsutveckling används till parkering.  
 

 Planera för att öka effektiviteten på användandet av parkeringarna i centrum ge-
nom begränsat test med parkeringsavgift  
För att öka effektiviteten i parkeringssystemet är ett effektivt sätt att styra användandet 
avgiftsbeläggning. En reglering med avgift skulle öka omsättningen på parkeringsplat-
serna och därmed öka tillgängligheten till centrum och samtidigt möjliggöra prioritering 
mellan olika användargrupper (sysselsatta, boende och besökare). Genom att göra ett 
begränsat test med att avgiftsbelägga någon eller några av de befintliga allmänna parke-
ringsytorna i Mölnlycke centrum kan metoden testas och utvärderas. Ett lämpligt första 
test skulle kunna vara någon av de centrala långtidsparkeringarna för att öka omsätt-
ningen och därmed tillgängligheten till centrum och samtidigt undvika att sysselsatta 
som parkerar hela dagen upptar de mest attraktiva ytorna.  

   
 Arbeta för en policy för hantering av parkering vid nybyggnation 

För att förenkla hanteringen av parkering- och mobilitetsfrågor vid planering av nybygg-
nationer i Mölnlycke ska en parkeringspolicy tas fram. Policyn behöver vara flexibel för 
att kunna hantera nybyggnation i Mölnlycke centrum, där marken är eftertraktad och det 
är ont om plats, samtidigt som den även ska uppmuntra till att tänka hållbart även i 
Mölnlyckes ytterkanter. Policyn ska innehålla en rutin som beskriver både ett tillväga-
gångssätt som är förenklat att tillämpa vid mycket begränsade nybyggnationer och ett 
för mer komplexa planer som kräver en parkering- och mobilitetsutredning. För den 
förenklade processen ska det finnas parkeringstal för olika bebyggelsetyp kopplade till 
zoner i Mölnlycke, medan det i den mer komplexa utredningen krävs anpassning till 
projektspecifika förutsättningar i större utsträckning samtidigt som det ska finnas en 
flexibilitet i parkeringstalen för planområdet genom till exempel mobilitetsåtgärder och 
parkeringsköp.  
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10. Tema Mobility management 
 
Sammanfattning 
Arbetet med konceptet Mobility management handlar om att arbeta för att förändra attityder 
och beteenden. Åtgärder inom Mobility management skapar möjlighet för allt fler trafikanter 
att frivilligt ändra resmönster till förmån för de mer hållbara alternativen: kollektivtrafik, cykel 
och gång. Att, i kombination med den fysiska infrastrukturen, satsa på att involvera, inspirera 
och informera invånarna om hållbart resande kan bidra till bättre förutsättningar för att öka och 
främja hållbart resande.  
 
Mobility management är även ett sätt att optimera transportsystemet genom att det skapas mer 
utrymme i systemet om fler väljer bort bilen för de som inte har några alternativ till bilresan. 
Mobility management kompletterar den traditionella trafikplaneringen och kan förbättra effek-
tiviteten hos de fysiska infrastrukturåtgärderna. 
 
Redan idag arbetar Härryda kommun med ett antal åtgärder inom Mobility management och 
deltar i forum inom detta tema. Men utan kontinuitet i arbetet och utan en långsiktig strategi är 
det svårt att nå större effekter. 
 
Arbetet med Tema Mobility management är pågående och beräknas färdigställas under 2019. 
 
Rekommendationer  
 

 Arbeta systematiskt med Mobility management  
För att öka effektiviteten och utväxlingen av åtgärder inom Mobility management 
krävs kunskap, kontinuitet och en medveten strategi kring vilka satsningar som ska gö-
ras. Kommunen saknar idag ett systematiskt arbete med Mobility management för att 
skapa ett förändrat resande. Att arbeta systematiskt med Mobility management be-
döms vara ett effektivt sätt att nå närmare det från kommunens sida förstärkta målet, 
Hållbara städer och samhällen inom Agenda 2030. Nedanstående rekommendationer 
är förslag på vad som inledningsvis skulle vara lämpligt att fokusera på vid en satsning 
på Mobility management.  

 
 Arbeta för att stärka valfriheten genom att kommunicera vilka transportmedel 

som finns tillgängliga i Mölnlycke 
Varje dag ställs invånarna inför val av transportmedel för olika resor. Vad vi väljer på-
verkas av personliga förutsättningar, vilka alternativ som finns tillgängliga och tidigare 
erfarenheter av alternativen. I de fall vi har flera valmöjligheter kan tillgänglig inform-
ation vara avgörande för vad vi väljer. Genom att informera på hemsidan, länka till re-
levanta hemsidor och synliggöra externa kampanjer ökar vi servicen till invånarna sam-
tidigt som det finns möjlighet att beskriva de hållbara transportsätten. Exempel på in-
formation är tågavgångar, cykelkarta och utpekad cykelservice, elcykeln som alternativ, 
restidsjämförelser med mera. 

 
Det handlar även om att kommunicera ut de åtgärder som genomförs i ordinarie verk-
samhet idag. Det kan till exempel handla om att synliggöra ombyggnationer och ny-
byggnationer som görs av gång- och cykelvägar i Mölnlycke, nya eller förbättrade kol-
lektivtrafikhållplatser eller elinfrastruktur i form av laddstolpar. Det kan både ske ge-
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nom våra upparbetade kanaler såsom hemsidan, Facebook, Instagram och de lokala tid-
ningarna, men även genom att bjuda in till invigning av till exempel en ny gång- och 
cykelväg. 

 
 Arbeta för ett samarbete med näringslivet i Mölnlycke kring Mobility manage-

ment 
Arbetsresorna utgör en stor del av det trafikarbete som görs i Mölnlycke. Att ha god 
tillgänglighet till sin arbetsplats är också en viktig konkurrensförutsättning för att kom-
munen ska kunna locka till sig både företag och arbetskraft. Att samarbeta med närings-
livet för att underlätta resmöjligheterna med gång-, cykel- och kollektivtrafik är därför 
en rekommendation. Det kan både handla om vad kommunen kan bidra med och att ge 
stöd och rekommendationer till företagen kring vad de med fördel kan erbjuda sin per-
sonal.  

 
 Arbeta för riktade insatser för att åstadkomma nudging  

Mobility management handlar om ”nudging”, vilket innebär puffa eller att leda männi-
skor i en önskvärd riktning utan att använda pekpinnar. Arbetet med Mobility manage-
ment är brett och långsiktigt och kan riktas mot flera olika målgrupper. En framgångs-
faktor kan dock vara att fånga människor som står inför förändringar i livet då man i 
dessa skeden är mer benägen att ändra invanda beteenden. Nedan följer exempel på 
två målgrupper som av denna anledning kan vara intressanta att fokusera på.  

 
Att arbeta med den yngre generationen skapar en grundläggande kunskap om hållbara 
resvanor, och det kan ske genom att integrera trafik i undervisningen. Genom att foku-
sera på barn och ungdomar som vid flera tillfällen under sin uppväxt står inför föränd-
ringar, till exempel vid byte från låg- till mellanstadieskola, är ändrade beteenden och 
attityder möjliga att åstadkomma. Genom att till exempel arbeta för att barn i mindre 
utsträckning ska bli skjutsade av sina föräldrar minskar trafiken utanför skolorna, vilket 
ökar trafiksäkerheten och barnens vardagsmotion. 

 
Exempel på konkreta projekt är vandrande skolbussar, vilket handlar om att elever ska 
gå eller cykla ihop till skolan. De vandrande skolbussarna anordnas av föräldrarna själva 
men information och tips kan kommunen bidra med. Att kommunen kan fortsätta att 
arbeta med ”På egna ben”, som syftar till att mellanstadieelever ska gå, cykla eller åka 
kollektivt till och från skolan, är ett annat konkret exempel.  

 
En annan relevant målgrupp är personer som väljer att byta bostadsort eller som flyttar 
från ett område till ett annat. Förändringen de står inför i livet gör dem särskilt mottag-
liga för att ändra sina resvanor. En riktad kampanj till nyinflyttade kan till exempel vara 
att skicka ut ett välkomstpaket innehållande cykelkartor, kollektivtrafikinformation, nå-
gon form av prova-på-erbjudande av till exempel elcykel eller kollektivtrafik samt in-
formation om fördelarna med att välja ett hållbart färdmedel. 
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11. Tema Trendspaning framtidens mobilitet  
 

Sammanfattning 
I följande avsnitt presenteras de framtida trender som genom en kunskapsöversikt bedöms vara 
rimliga att förvänta sig vad gäller trafik och mobilitet. Att planera för ett effektivt och hållbart 
transportsystem för generationer framöver är en utmaning. Vissa av de trender vi ser idag dis-
kuterades knappt för tio år sedan. En pågående trend är forskningsprojekt med elfordon och 
laddningsbara vägbanor. Elfordon såsom elbilar och elcyklar syns redan idag alltmer på Möln-
lyckes gator, vilket medför ett behov av att anpassa utformningen av parkeringar, gator och 
gång- och cykelvägar.  
 
Vidare råder det en förändring i den norm som finns kring ägande av bil. Studier visar att ägan-
deskapet av bilar kan komma att ändras till följd av den nya generationen som ställer sig öppna 
inför ett mer flexibelt ägandeskap. I samband med detta sker det stora framsteg med utveckling 
och spridning av olika typer av delningsplattformer. Tjänsterna möjliggör att kunna dela och 
hyra fordon till en fast avgift, utan att binda upp sig till ett visst färdmedel.  
 
Arbetet med tema Trendspaning framtida mobilitet pågår och beräknas färdigställas under 
2019. För att möta identifierade trender ges följande rekommendationer.  
 
Rekommendationer 
 

 Arbeta för deltagande i kunskapsuppbyggande projekt för att kunna möta teknik-
utveckling och kommande beteendeförändringar som påverkar mobiliteten 
Att ta del av den senaste forskningen och medverka i projekt och nätverk bygger upp en 
intern kunskap inom kommunen och möjliggör att få följa den senaste teknikutveckl-
ingen. Härryda kommun har deltagit och deltar redan i flera forskningsprojekt inom 
området trafik och mobilitet, men även inom framtida samhällsbyggnad. Att göra det 
anses vara viktigt för att kunna planera och arbeta för framtidens hållbara transporter 
och är därför något som förespråkas även framöver. 

 
 Arbeta för att implementera digitalisering och teknikutveckling  

Genom att implementera digitalisering och teknikutveckling i dagens transportsystem 
kan ett mer långsiktigt hållbart Mölnlycke och ett mindre ytkrävande transportsystem 
skapas. Exempel på detta är att införa ett digitalt parkeringsledningssystem, vilket mins-
kar trafiken som söker parkeringsplats. Ett annat exempel är att satsa på elcykel och 
andra eldrivna två- och trehjulingar som effektiviserar transportsystemet och ökar den 
långsiktiga hållbarheten. Exempel på projekt som skulle kunna vara intressanta för 
Mölnlycke och som skulle involvera nya mobilitetstjänster är ett lånecykelsystem likt 
”Styr och Ställ”, som lämpligen skulle lokaliseras nära viktiga kollektivtrafikhållplatser. 
Vidare finns det ett antal tjänster och delningsplattformar som ger resenärerna möjlighet 
att välja bland olika fordon efter behov. Att som kommun vara en del av detta nya urbana 
mobilitetslandskap är viktigt för att möta teknikutvecklingen. 

 
 Planera för ett robust transportsystem med flexibla lösningar som möjliggör om-

vandling 
För att skapa robusthet i transportsystemet är det viktigt att bibehålla ett brett synsätt 
och inkludera alla trafikslag i den långsiktiga planeringen. Konkret kan det innebära att 
gatusektioner ska ge plats åt samtliga trafikslag istället för att arbeta med till exempel 
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utpekade gator för buss eller genomfartstrafik. Delar av en sektion kan dock prioritera 
ett visst trafikslag. Att i den långsiktiga planeringen aktivt planera för fotgängare, cy-
klister, kollektivtrafik och bilister skapar en robusthet och ett inkluderande trafiknät.  

 
Ett exempel på en flexibel lösning är att anlägga större parkeringsanläggningar som till-
godoser fler användargruppers parkeringsbehov samtidigt som parkeringsanläggningen 
utformas på ett sätt för att på sikt kunna omvandlas för annan användning, till exempel 
handel eller arbetsplatser.  
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12. Fortsatt arbete 
 
Arbetet med Trafik- och mobilitetsplanen fortlöper och teman och utredningarna drivs framåt 
succesivt och presenteras efterhand. En ny version av denna rapport som sammanfattar helheten 
tas fram vid behov. Rekommendationerna i denna rapport är förslag på tillvägagångssätt för hur 
kommunen kan arbeta vidare med de olika frågeställningarna som lyfts inom ramen för Trafik- 
och mobilitetsplanen.  Ett arbete som inom vissa områden redan är pågående eller har påbörjats, 
medan det inom andra områden ligger lite längre fram i tiden. 
 
Det sammanfattade resultatet i denna rapport kommer utgöra ett underlag till det pågående ar-
betet med Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum och till 2019 års budgetuppdrag kring 
val av inriktning för Stadsbyggnadsstudien.  
 
I det kommande arbetet med att uppdatera Översiktsplanen från 2012 utgör Trafik- och mobi-
litetsplanen för Mölnlycke ett underlag.  
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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
MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN
BENAREBYVÄGEN

Ca 50 inv/ha

Ca 30 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Exempel på täthet inom  
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

TRANSIT TRIPS 
/CAPITA

VKT/CAPITA

DENSITY

DESTINATION
          ACCES

DISTANCE
   TO TRANSIT
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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.

STYRKOR  
GRUPPERNAS ANALYS

POTENTIAL FÖR FÖRTÄTNING 
GRUPPERNAS ANALYS

SVAGHETER  
GRUPPERNAS ANALYS

STYRKOR
Positiva intryck och 
kvaliteter

GRÖNYTOR

STRÅK

VISUELLT/SIKT/UTSIKT

FIN PLATS OFFENTL. RUM

SVAGHETER
Brister, negativa  
intryck

ORIENTERBARHET

UTFORMNING

TRANSPORTRUM

RISKER

BARRIÄR
HÖJDSKILLNAD
BULLER

601

BEFOLKAT 
ENDAST DAGTID

BEFOLKAT 
ENDAST DAGTID

BEFO
LK

AT
 

EN
D

A
ST
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A

G
T

ID

POTENTIAL
Idéer för förtätning

FÖRTÄTA/OMVANDLA

STADSRUM

KOPPLING/STRÅK/BRO

STADSGATA

VISUELL ENTRÉ  
TILL CENTRUM

BRA UTSIKTFUNKTIONSBLANDNING
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Täthetsscenarier och måluppfyllelse

 

     20 

        15 

           10 

                5    

                   0 

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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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.

20
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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
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Bakgrund och syfte
Bakgrund
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad 
och förtätning med bostäder, verksamheter och 
service. Inte minst när järnvägen i framtiden byggs ut 
mellan Göteborg och Borås, med stationsläge med 
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 tagits fram. Studien redovisar 
förslag på övergripande strategier för Mölnlyckes 
framtida utveckling som kan stödja ett livskraftigt 
centrum som lockar till möten.

Syfte
Nu ska stadsbyggnadsstudien fördjupas och 
utvärderas ytterligare där Härryda kommun, mot 
denna bakgrund, behöver få mer kunskap om vad 
medborgare och besökare tycker är viktigt för den 
fortsatta planeringen och utvecklingen av centrum.
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Metod
Metod
Telefonintervjuer har genomförts med medborgare i 
Mölnlycke tätort. Urvalet av intervjupersoner är gjort 
genom ett OSU (obundet slumpmässigt urval) och 
datainsamlingen är genomförd via telefonenkät med 
CATI (Computer Aided Telephone Interviewing).

Totalt har 1000 intervjuer genomförts under 
perioden 4 – 24 april 2019. 

Uppnådd svarsfrekvens: 18 % på hela urvalet om vi i 
svarsfrekvensen tar i beaktande dem som vi aldrig fick 
tag i eller som har telefonsvarare etc.

Om vi tittar på andel som svarat i relation till antal 
som intervjuarna verkligen kommit fram till per telefon 
och fått ett aktivt nej så är svarsfrekvensen 65,6 % 
istället.

Resultatet har viktats på kön och ålder för att bättre 
spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i 
Mölnlycke tätort avseende dessa faktorer.

Enkät
Enkäten består av frågor som rör utbud, 
besöksfrekvens och attityder till Mölnlycke centrum 
och andra centrum, samt färdmedel till Mölnlycke 
centrum. 

Utöver detta har respondenterna besvarat öppna 
frågor om Mölnlycke centrum – syn på idag och 
önskemål om framtiden.
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Stöd för tolkning av resultat
Svarsfördelning

Frågeställningar som har bedömts på en femgradig 
skala redovisas enligt figuren nedan. 

Gröna fält är den andel som har markerat en fyra eller 
femma på skalan, gula fält är andelen som har 
markerat en trea och röda fält är den andel som har 
markerat en etta eller tvåa. Andelarna är beräknade 
endast för dem som har tagit ställning i frågan.

Till höger om figuren visas medelvärdet för 
frågeställningen samt andelen som inte tagit ställning i 
frågan.

Fokusera på andelen grönt och andelen rött vid 
tolkning av resultaten. En hög andel grönt är positivt, 
men samtidigt ska andelen rött vara begränsad för att 
den studerade frågan ska kunna sägas ha ett bra 
resultat.

Notera: Staplarna summerar till 100 procent, men på grund av avrundningar så kan vissa avvikelser förekomma.

Medel-
värde Vet ej

Frågelydelse 3,1 10%40 30 30

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2)
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Resultat
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Sammanfattning
Kommuninvånarna i Mölnlycke tätort besöker 
Mölnlycke centrum oftare än vad de besöker andra 
centrum som studerades i medborgarundersökningen.

Övriga centrum som besöks regelbundet är 
innerstaden i Göteborg och Nordstan samt Mölndals 
centrum.

Det vanligaste sättet att ta sig till centrum är 
med bil (73%) och därefter till fots (42%) samt 
med cykel (24%). När frågan om hur man vill ta sig 
till Mölnlycke centrum i framtiden så ökar andelen som 
vill ta sig dit per cykel och andelen som vill ta sig dit 
med bilen minskar.

8 av 10 nyttjar Mölnlycke centrum på vardag 
och 6 av 10 på helgen.  Vanligare också att nyttja 
Mölnlycke centrum på dagtid, 7 av 10, jämfört med 
kvällstid, 4 av 10. 

När medborgarna får associera Mölnlycke centrum 
med ett ord idag så kommer ord som trevligt, bra
men också tråkigt upp. 

När de får associera hur de vill ha det i framtiden så 
vill de ha ett mer levande, grönare centrum med 
bättre utbud. Även trygghet, trevligt och bilfritt 
kommer upp som önskemål i framtiden.
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8 Fråga: Beskriv med ett ord Mölnlycke centrum idag 

Mölnlycke Centrum idag
Invånarna upplever att det är trevligt, men lite tråkigt.
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Mölnlycke Centrum i framtiden
Invånarna vill ha ett mer levande centrum - fler butiker och grönare i framtiden.

Fråga: Beskriv med ett ord Mölnlycke centrum i framtiden 
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Prioriterat utbud

Invånarna i Mölnlycke tätort tycker att utbud som 
handlar om vardagsbehov är viktigast; 
livsmedelsbutik, apotek och vårdcentral är de 3 
viktigaste utbuden, följt av bibliotek/kulturhus och 
tandvård.

Därefter kommer blomsterhandel, caféer, optiker och 
systembolag.

På alla de här viktiga utbuden presterar Mölnlycke 
centrum bra i utvärderingen från medborgarna. Det 
utbudet som ligger bland de viktiga delarna som ligger 
lite sämre utvärderat är caféer vilket borde kunna 
prioriteras.

Övriga utbud som uppfattas som viktiga av 
medborgarna och där Mölnlycke centrum inte värderas 
så bra är lekplatser, restauranger, bank, 
simhall/ishall/sportanläggningar, bio/teater, 
föreningslokaler, damkläder och skor. Detta 
utbud bör också prioriteras högre i utvecklingen av 
centrum. Se figur sid.11.

Vardagsbehov är viktiga att prioritera för invånarna i Mölnlycke tätort
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Utbud vs viktighet – Matris över alla områden

A1 D1
A2 D2
A3 D3
A4 D4
A5 D5
A6 D6
A7 D7
A8 D8

A9 Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter
A10 E1
A11 E2

E3
E4

B1 E5
B2 E6
B3 E7

C1 F1
C2 F2

Obs! Visar ej hela skalan för vikt (1-5). C3 F3
F4

* När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns? F5
** Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

B Restaurang och café

Tobaks/servicebutiker

Smycken, klockor

Systembolag

Skomakeri- och nyckelservice

Livsmedelsbutiker

Restauranger
Pubar
Caféer

C Dagligvaror

Kemtvätt

Lekplatser
Föreningslokaler

Bank
Mäklare
Begravningsbyråer

D Hälsa, skönhet och friskvård

Service, tjänster och rådgivning

Gallerier
Bio, teater
Bowling-/spelhall /lekland
Simhall, ishall, sportanläggningar

Frisör
Gym
Skönhetssalong

Bibliotek, kulturhus

Apotek
Hälsokost
Vårdcentral
Optiker
Tandvård

A Varor/Butiker

Herrkläder
Barnkläder
Skor
Blomsterhandel
Bokhandel
Sportaffär

Parfym/kosmetikaffärer
Hemelektronikhandel

Damkläder

Present- & 
heminredningsbutikerA1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

B1

B2

B3

C1
C2

C3

D1

D2

D3
D4 D5

D6D7

D8

E1

E2

E3

E4

E5

E6
E7

F1

F2
F3

F4

F5

1

2

3

4

5

2 3 4 5

Prestation **
(Medelvärde)

Vikt * 
(Medelvärde)

Lägre vikt Högre prestation

Lägre prestation

Röd = förbättra
Grön = bevara och bra utvärderat
Gul = se över
Grå = kanske prioritera ned

Låg vikt. Hög prestation.

Låg vikt. Låg prestation

Hög vikt. Hög prestation

Hög vikt. Låg prestation
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Bland utbud som värderas som mindre viktigt (under 
medel) bland medborgarna men där Mölnlycke 
presterar högt är mäklare, skomakeri/nyckelservice 
och tobaks-/servicebutik. 

Mindre viktigt utbud med relativt hög utvärdering av 
Mölnlycke centrum är barnkläder, presentaffärer, 
hemelektronik och bokhandel.

Utbud som är mindre viktigt med låg utvärdering av 
Mölnlycke centrum är herrkläder. Här finns en 
förbättringspotential.

Utbud som inte är så viktigt men där Mölnlycke 
centrum placerar sig relativt högt är; skönhetssalong, 
kemtvätt, hälsokost och begravningsbyrå.

Det utbud som inte är så viktigt och där Mölnlycke 
ligger lågt utvärderat av kommuninvånarna är; 
smycken/klockor, parfymeri/kosmetik, gallerier och 
pubar.

Mindre viktigt och förbättringspotential

Page 279 of 689



13

Utbud vs viktighet
Varor/Butiker

Medel-
värde Vet ej

4,1 2%

2,9 8%

1,7 6%

2,7 4%

3,0 3%

2,7 13%

3,0 3%

3,1 4%

1,6 8%

2,1 14%

1,8 10%

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Blomsterhandel

Damkläder

Skor

Sportaffär

Hemelektronikhandel

Barnkläder

Bokhandel

Present- och heminredningsbutiker

Herrkläder

Parfym/kosmetikaffärer

Smycken, klockor

79

29

6

27

35

25

37

37

5

9

6

16

38

12

28

30

33

25

35

12

22

16

5

33

82

45

35

42

39

28

83

68

77

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Restaurang och café

Medel-
värde Vet ej

2,7 4%

3,3 4%

1,9 16%Pubar

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Restauranger

Caféer

24

44

9

32

34

15

44

23

76

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Dagligvaror

Medel-
värde Vet ej

4,1 1%

4,3 5%

3,5 11%

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Tobaks/servicebutiker

Livsmedelsbutiker

Systembolag

77

80

51

18

13

31

5

7

19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Hälsa, skönhet och friskvård

Medel-
värde Vet ej

4,5 1%

3,9 3%

4,2 7%

4,1 8%

3,9 10%

3,9 9%

2,8 21%

2,9 29%

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Hälsokost

Skönhetssalong

Apotek

Vårdcentral

Tandvård

Optiker

Frisör

Gym

91

70

79

76

67

67

27

31

8

18

13

17

23

17

31

29

1

13

8

7

11

15

42

40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter

Medel-
värde Vet ej

4,3 2%

2,6 15%

2,3 9%

3,0 6%

2,7 27%

1,7 18%

2,0 16%

Bowling-/spelhall /lekland

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Bibliotek, kulturhus

Gallerier

Föreningslokaler

Simhall, ishall, sportanläggningar

Bio, teater

Lekplatser

84

24

17

35

21

8

10

12

27

25

32

40

14

20

4

49

57

34

39

78

69

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Service, tjänster och rådgivning

Medel-
värde Vet ej

3,1 1%

3,6 8%

3,3 25%

3,6 10%

2,8 27%

Mäklare

Kemtvätt

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Bank

Skomakeri- och nyckelservice

Begravningsbyråer

40

57

44

56

29

24

26

33

27

27

36

16

23

17

44

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Funktioner

De funktioner som uppfattas som viktigast är:

1. resecentrum / busshållplatser 

2. park / grönområde

3. korttidsparkering

4. lätt att hitta 

5. mötesplatser / torg

Alla listade funktioner bedöms ha relativt hög viktighet. 
De två funktioner som bedöms vara minst viktiga är 
långtidsparkering och offentlig konst.

Viktiga funktioner i Mölnlycke Centrum

Page 286 of 689



20

Förbättringspotential avseende funktion

De funktioner för Mölnlycke centrum där det är 
störst gap mellan vad som uppfattas som viktigt av 
kommuninvånarna och hur man utvärderar centrum 
är; offentlig toalett, lekplats och park och 
grönområde.

De funktioner där Mölnlycke centrum uppfattas 
prestera bäst på är:

1. resecentrum / busshållplatser

2. lätt att hitta

3. öppettider bland butiker
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Funktion vs viktighet

Medel-
värde Vet ej

4,2 2%

3,1 2%

3,6 3%

4,1 2%

3,4 2%

3,3 12%

3,3 4%

3,2 2%

3,9 3%

2,2 14%

2,4 14%

3,1 11%

3,0 9%Offentlig konst

Gågata

Öppettider bland butiker

Offentlig toalett

Lekplats

Parkering för bilar - Långtid

Parkering för bilar - Korttid

Lätt att hitta

Mötesplatser/torg

Parkering för cykel

Sittplatser

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum i dag när det gäller följande funktioner?

Resecentrum/busshållplatser

Park & grönområde

83

34

57

78

47

42

41

43

68

15

19

41

36

13

35

25

17

37

36

38

33

26

21

27

27

33

4

31

18

4

15

22

21

25

6

64

55

32

31

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Regional konkurrens

Backaplan Göteborg

Kungsmässan

Göteborgs Innerstad

Nordstan

Mölndal Centrum

Frölunda Torg

Allum

Hur ofta besöker du något av följande centrum?

Mölnlycke Centrum 54

10

3

2

1

1

1

0

40

15

8

13

4

3

3

1

4

13

8

11

9

8

2

2

1

28

23

26

22

26

12

5

0

18

22

18

24

22

14

13

0

10

22

17

28

26

32

42

0

5

13

13

11

15

36

37

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dagligen

1 gång / vecka

1 gång / 14 dagar

1 gång / månad

1 gång / kvartal

Mer sällan

Aldrig

Besöksfrekvens
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Attityder till centrum

Medel-
värde Vet ej

3,7 5%

3,6 8%

3,4 1%

3,3 13%

3,3 33%

3,3 11%

2,9 7%

2,2 24%

Göteborgs Innerstad

Frölunda Torg

Mölnlycke Centrum

Mölndal Centrum

Kungsmässan

Allum

Nordstan

Backaplan Göteborg

Hur skulle du betygsätta följande centrum totalt sett?

64

59

51

44

40

42

31

10

25

27

36

41

43

40

35

25

12

13

14

15

17

19

34

64

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2)
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Nyttjande av Mölnlycke Centrum

När nyttjar du Mölnlycke centrum?  (Med ”nyttjar” avses användning av utbudet av service och butiker)

Helg

Dagtid

Kvällstid

Vardag

68

43

81

63

28

45

17

33

4

12

3

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ofta Sällan Aldrig
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Färdmedel

Med bil

Går

Cyklar

Åker kommunalt

Annat
Besöker aldrig Mölnlycke 

Centrum

Hur tar du dig till Mölnlycke Centrum idag?

73%

42%

24%

17%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Färdmedel till Mölnlycke Centrum - Idag
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Färdmedel till Mölnlycke Centrum - Framtiden

Med bil

Gå

Cykla

Åka kommunalt

Annat

Vet ej

Hur skulle du vilja ta dig till Mölnlycke Centrum i framtiden?

59%

40%

32%

25%

3%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Bilaga
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Övriga kommentarer 
– tillägg till utvärderingsfrågan då alla inte fick frågor om alla typer av utbud

Affärer/butiker 19% Simhall/sporthall 4%
Fler/större utbud/variation av affärer/butiker 11% Simhall 3%
Fler klädaffärer/herrklädesaffär 7% Gym 0%
Skoaffär/fler skoaffärer 3% Idrottsplats/idrottsanläggningar 1%
Matbutik/fler matbutiker/större 2%
Bageri 1% Bank/post 1%
Systembolag 0% Bank/banker 1%
Längre öppettider i affärer/öppet på helgen 1%
Bygg inga gallerior/köpcenter 1% Parkering 6%

Bra/nära parkering/fler parkeringar 6%
Restauranger/pubar 8%
Restauranger/fler restauranger 7% Säkerhet/trygghet 2%
Uteserveringar 1% Säkert/tryggt 2%
Pub/pubar/barer 2% Fler poliser/polisstation 0%
Caféer 1% Minska stök/förstörelse 1%
Längre öppettider restauranger/caféer 0% Mer/bättre belysning 0%

Något som du vill tillägga om det framtida 
Mölnlycke Centrum som vi inte har täckt in? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Lekplatser/grönområden 6% Mötesplats/torg/offentlig miljö 7%
Lekplats/lekplatser 2% Möteplats/mötesplatser/torg 2%
Mer/bevara/grönområden/planteringar/skog 3% Torghandel/marknad 1%
Ta tillvara på ån 2% Mer levande/aktivitet 2%

Offentliga toaletter 1%
Bilfritt/mindre/trafik 7% Sittplatser/bänkar 1%
Mindre trafik/biltrafik/bilfritt 3% Trivsamt/mysigt/trevligt 1%
Gågata 1% Rent/mer städning 0%
Ta bort parkeringar/i centrum/på torget 3% Tillgänglighet 0%
Säkrare övergångsställen 0%
Bullerplank/skydd 0% Vårdcentral/apotek 2%
Bättre trafiksituation/vägar/lösningar 0% Vårdcentral/närhälsa/tandvård 2%

Apotek 1%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Bibliotek 1% Övrigt 7%
Biblioteket/kulturhuset/ha kvar 1% För höga hyror/sänk hyror för lokaler/butiker 1%
Längre öppettider på biblioteket 1% Helhetstänk vad gäller arkitektur 0%

Bort med mäklarfirmor/flytta 1%
Kollektivtrafik 2% Bort med banker 0%
Bättre kollektivtrafik 2% Mer handikappsvänligt 0%

Mer sysselsättning/aktiviteter/ställen för 
ungdomar/barn 1%

Orienteringstavla/skyltar för att hitta 0%
Cykelbanor/cykelparkeringar 0%
Finare offentlig konst/mer konst 0%
Ej förtätning/bygg inte för mycket/bostäder/höghus 0%
Utveckling/nytänkande/utbyggt/ombyggt 1%
Övriga kommentarer 1%
Vet ej/ej svar/nöjd 0%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Affärer/butiker 23% Simhall/sporthall 4%
Fler/större utbud/variation av affärer/butiker 12% Simhall 3%
Fler klädaffärer/herrklädesaffär 7% Gym 1%
Skoaffär/fler skoaffärer 5% Idrottsplats/idrottsanläggningar 1%
Matbutik/fler matbutiker/större 3%
Bageri 1% Bank/post 3%
Systembolag 1% Bank/banker 3%
Längre öppettider i affärer/öppet på helgen 1% Postkontor 0%

Restauranger/pubar 7% Parkering 5%
Restauranger/fler restauranger 6% Bra/nära parkering/fler parkeringar 5%
Uteserveringar 1%
Pub/pubar/barer 1% Säkerhet/trygghet 5%
Caféer 2% Säkert/tryggt 3%
Längre öppettider restauranger/caféer 0% Fler poliser/polisstation 1%

Minska stök/förstörelse 1%
Mer/bättre belysning 0%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Lekplatser/grönområden 6% Mötesplats/torg/offentlig miljö 7%
Lekplats/lekplatser 2% Möteplats/mötesplatser/torg 2%
Mer/bevara/grönområden/planteringar/skog 3% Torghandel/marknad 1%
Ta tillvara på ån 2% Mer levande/aktivitet 2%

Offentliga toaletter 1%
Bilfritt/mindre/trafik 7% Sittplatser/bänkar 1%
Mindre trafik/biltrafik/bilfritt 3% Trivsamt/mysigt/trevligt 1%
Gågata 1% Rent/mer städning 0%
Ta bort parkeringar/i centrum/på torget 3% Tillgänglighet 0%
Säkrare övergångsställen 0%
Bullerplank/skydd 0% Vårdcentral/apotek 2%
Bättre trafiksituation/vägar/lösningar 0% Vårdcentral/närhälsa/tandvård 2%

Apotek 1%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Bibliotek 1% Övrigt 7%
Biblioteket/kulturhuset/ha kvar 1% För höga hyror/sänk hyror för lokaler/butiker 1%
Längre öppettider på biblioteket 1% Helhetstänk vad gäller arkitektur 0%

Bort med mäklarfirmor/flytta 1%
Kollektivtrafik 2% Bort med banker 0%
Bättre kollektivtrafik 2% Mer handikappsvänligt 0%

Mer sysselsättning/aktiviteter/ställen för 
ungdomar/barn 1%

Orienteringstavla/skyltar för att hitta 0%
Cykelbanor/cykelparkeringar 0%
Finare offentlig konst/mer konst 0%
Ej förtätning/bygg inte för mycket/bostäder/höghus 0%
Utveckling/nytänkande/utbyggt/ombyggt 1%
Övriga kommentarer 1%
Vet ej/ej svar/nöjd 0%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Tabeller nedbrutna på ålder och kön

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Blomsterhandel 60% 82% 53% 74% 77% 83% 71%
Damkläder 34% 76% 43% 60% 54% 63% 55%
Skor 38% 58% 34% 52% 45% 60% 48%
Sportaffär 47% 47% 34% 65% 43% 43% 47%
Hemelektronikhandel 45% 43% 41% 39% 49% 51% 44%
Barnkläder 41% 48% 42% 57% 32% 41% 44%
Bokhandel 38% 50% 32% 43% 42% 69% 44%
Present- och heminredningsbutiker 29% 57% 34% 51% 48% 37% 43%
Herrkläder 39% 43% 28% 40% 47% 51% 41%
Parfym/kosmetikaffärer 7% 19% 17% 14% 4% 17% 13%
Smycken, klockor 7% 13% 10% 4% 12% 16% 10%

Varor/Butiker
Betyg 4-5 Totalt

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Kön Ålder

Utbud – viktighet
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Utbud – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Restauranger 70% 66% 69% 75% 69% 51% 68%
Caféer 62% 68% 61% 67% 68% 60% 65%
Pubar 30% 23% 14% 32% 33% 17% 27%

Restaurang och café
Betyg 4-5 Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 
68 år

Totalt
Kön Ålder

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Livsmedelsbutiker 95% 97% 95% 100% 95% 92% 96%
Systembolag 67% 56% 51% 60% 78% 57% 61%
Tobaks/servicebutiker 36% 30% 30% 27% 48% 31% 33%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Dagligvaror
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder
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Utbud – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Apotek 91% 98% 90% 97% 96% 96% 94%
Vårdcentral 91% 96% 98% 91% 94% 89% 93%
Tandvård 75% 88% 89% 79% 81% 75% 82%
Optiker 57% 65% 60% 56% 65% 62% 61%
Frisör 51% 68% 56% 56% 64% 68% 60%
Gym 53% 65% 68% 65% 48% 45% 59%
Hälsokost 18% 28% 36% 12% 23% 26% 23%
Skönhetssalong 13% 19% 17% 16% 16% 14% 16%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Hälsa, skönhet och friskvård
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder
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Utbud – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Bibliotek, kulturhus 80% 95% 84% 89% 90% 88% 87%
Lekplatser 67% 75% 78% 76% 65% 53% 71%
Simhall, ishall, sportanläggningar 65% 74% 77% 74% 57% 60% 69%
Bio, teater 48% 60% 48% 49% 62% 63% 54%
Föreningslokaler 44% 54% 49% 46% 48% 58% 49%
Bowling-/spelhall /lekland 22% 25% 32% 18% 20% 26% 24%
Gallerier 17% 30% 34% 20% 19% 18% 23%

Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter
Betyg 4-5 Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 
68 år

Totalt
Kön Ålder

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Bank 66% 66% 77% 50% 70% 85% 66%
Skomakeri- och nyckelservice 44% 47% 23% 40% 61% 67% 46%
Begravningsbyråer 22% 33% 35% 23% 20% 43% 28%
Mäklare 25% 25% 30% 24% 21% 27% 25%
Kemtvätt 16% 18% 11% 11% 29% 24% 17%

Service, tjänster och rådgivning
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Blomsterhandel 74% 83% 71% 87% 84% 69% 79%
Damkläder 29% 29% 28% 32% 27% 24% 29%
Skor 8% 4% 3% 6% 3% 12% 6%
Sportaffär 28% 27% 20% 41% 20% 25% 27%
Hemelektronikhandel 35% 35% 31% 36% 37% 38% 35%
Barnkläder 17% 32% 32% 33% 8% 16% 25%
Bokhandel 34% 39% 34% 47% 31% 35% 37%
Present- och heminredningsbutiker 31% 44% 33% 45% 37% 26% 37%
Herrkläder 6% 4% 4% 6% 2% 6% 5%
Parfym/kosmetikaffärer 10% 9% 4% 14% 6% 13% 9%
Smycken, klockor 6% 7% 9% 8% 0% 5% 6%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Varor/butiker
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Restauranger 22% 26% 22% 16% 24% 40% 24%
Caféer 42% 46% 45% 44% 38% 50% 44%
Pubar 8% 9% 0% 10% 9% 17% 9%

Man Yngre än 
34 år 35-51 år

TotaltRestaurang och café
Betyg 4-5 52-68 år Äldre än 

68 årKvinna

Kön Ålder

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Livsmedelsbutiker 75% 80% 82% 76% 69% 84% 77%
Systembolag 80% 80% 76% 88% 77% 75% 80%
Tobaks/servicebutiker 47% 54% 62% 55% 40% 37% 51%

Man Kvinna Yngre än 
34 år

Totalt
35-51 år

Dagligvaror
Betyg 4-5 52-68 år Äldre än 

68 år

Kön Ålder
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Apotek 89% 93% 92% 92% 89% 92% 91%
Vårdcentral 68% 71% 79% 63% 66% 71% 70%
Tandvård 77% 82% 90% 80% 74% 67% 79%
Optiker 72% 80% 81% 76% 76% 68% 76%
Frisör 59% 74% 73% 66% 65% 60% 67%
Gym 64% 71% 84% 67% 55% 50% 67%
Hälsokost 22% 32% 38% 18% 22% 29% 27%
Skönhetssalong 24% 37% 41% 29% 21% 25% 31%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år

Hälsa, skönhet och friskvård
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder

Äldre än 
68 år
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Bibliotek, kulturhus 79% 89% 84% 89% 80% 83% 84%
Lekplatser 24% 23% 30% 16% 21% 35% 24%
Simhall, ishall, sportanläggningar 18% 16% 18% 15% 20% 17% 17%
Bio, teater 28% 41% 24% 35% 32% 53% 35%
Föreningslokaler 19% 24% 18% 21% 19% 30% 21%
Bowling-/spelhall /lekland 11% 5% 9% 6% 7% 10% 8%
Gallerier 11% 9% 4% 15% 7% 10% 10%

Äldre än 
68 år52-68 år

Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter
Betyg 4-5 Totalt

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år

Kön Ålder

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Bank 41% 38% 47% 37% 29% 51% 40%
Skomakeri- och nyckelservice 49% 65% 50% 57% 58% 69% 57%
Begravningsbyråer 36% 53% 38% 52% 36% 49% 44%
Mäklare 49% 63% 51% 65% 51% 50% 56%
Kemtvätt 23% 34% 9% 32% 38% 32% 29%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år

Service, tjänster och rådgivning
Betyg 4-5 TotaltÄldre än 

68 år

Kön Ålder
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Funktioner – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilka funktioner är då viktigt för dig att de finns?
Resecentrum/busshållplatser 87% 95% 92% 90% 91% 91% 91%
Park & grönområde 75% 89% 85% 83% 81% 79% 82%
Parkering för bilar - Korttid 80% 83% 76% 87% 82% 78% 82%
Lätt att hitta 69% 87% 76% 76% 81% 81% 78%
Mötesplatser/torg 69% 84% 77% 75% 80% 71% 76%
Parkering för cykel 68% 78% 67% 82% 75% 58% 73%
Sittplatser 65% 80% 75% 72% 69% 74% 72%
Gågata 66% 77% 80% 68% 70% 68% 71%
Öppettider bland butiker 68% 71% 75% 72% 72% 53% 70%
Offentlig toalett 53% 68% 52% 61% 64% 72% 61%
Lekplats 53% 67% 67% 66% 49% 53% 60%
Parkering för bilar - Långtid 46% 59% 56% 50% 52% 55% 53%
Offentlig konst 27% 38% 25% 32% 38% 39% 32%

TotaltBetyg 4-5
Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 
68 år

Kön Ålder
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Funktioner – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum i dag när det gäller följande funktioner?
Resecentrum/busshållplatser 77% 88% 80% 84% 79% 89% 83%
Park & grönområde 31% 38% 37% 26% 33% 50% 34%
Parkering för bilar - Korttid 57% 58% 65% 50% 56% 62% 57%
Lätt att hitta 78% 79% 75% 80% 75% 86% 78%
Mötesplatser/torg 43% 52% 55% 42% 39% 57% 47%
Parkering för cykel 38% 46% 46% 43% 32% 48% 42%
Sittplatser 36% 46% 49% 37% 30% 57% 41%
Gågata 43% 42% 59% 35% 33% 44% 43%
Öppettider bland butiker 68% 69% 58% 66% 73% 82% 68%
Offentlig toalett 13% 18% 8% 13% 16% 27% 15%
Lekplats 17% 20% 23% 13% 17% 28% 19%
Parkering för bilar - Långtid 36% 45% 45% 39% 34% 45% 41%
Offentlig konst 27% 44% 38% 38% 26% 43% 36%

52-68 år
Betyg 4-5 Totalt

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år Äldre än 

68 år

Kön Ålder
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Besöksfrekvens

Hur ofta besöker du något av följande centrum?
Mölnlycke Centrum 55% 52% 58% 49% 52% 57% 54%
Göteborgs Innerstad 12% 8% 15% 8% 13% 1% 10%
Nordstan 4% 3% 5% 3% 4% 0% 3%
Mölndal Centrum 3% 1% 2% 2% 3% 0% 2%
Frölunda Torg 0% 2% 0% 1% 2% 3% 1%
Allum 1% 0% 0% 1% 0% 2% 1%
Backaplan Göteborg 1% 0% 2% 1% 0% 0% 1%
Kungsmässan 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Besöksfrekvens
Andel som besöker centrum dagligen Totalt

52-68 år Äldre än 
68 årMan Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år

Kön Ålder
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Attityder till centrum

Hur skulle du betygsätta följande centrum totalt sett?
Göteborgs Innerstad 58% 70% 72% 66% 65% 41% 64%
Frölunda Torg 55% 64% 56% 67% 58% 50% 59%
Mölnlycke Centrum 47% 54% 53% 45% 48% 64% 51%
Mölndal Centrum 41% 48% 50% 42% 39% 47% 44%
Kungsmässan 30% 52% 42% 41% 37% 34% 40%
Allum 40% 43% 42% 37% 44% 45% 42%
Nordstan 30% 32% 38% 26% 29% 35% 31%
Backaplan Göteborg 10% 11% 14% 7% 10% 16% 10%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder

Nyttjande av Mölnlycke Centrum

När nyttjar du Mölnlycke centrum?  (Med ”nyttjar” avses användning av utbudet av service och butiker)
Dagtid 64% 72% 64% 61% 67% 94% 68%
Kvällstid 45% 42% 52% 52% 42% 11% 43%
Vardag 77% 84% 74% 82% 80% 91% 81%
Helg 61% 65% 70% 67% 68% 35% 63%

Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år
Andel som nyttjar ofta Totalt

Man Kvinna

Kön Ålder
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Färdmedel till Mölnlycke Centrum

Hur tar du dig till Mölnlycke Centrum idag?
Med bil 72% 74% 58% 86% 76% 63% 73%
Går 37% 47% 48% 36% 43% 43% 42%
Cyklar 18% 30% 15% 34% 30% 7% 24%
Åker kommunalt 17% 18% 31% 7% 17% 18% 17%
Annat 1% 1% 0% 1% 1% 4% 1%
Besöker aldrig Mölnlycke Centrum - - - - - - 0%

Äldre än 
68 årMan Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år
Andel Ja-svar Totalt

Kön Ålder

Hur skulle du vilja ta dig till Mölnlycke Centrum i framtiden?
Med bil 61% 56% 41% 71% 65% 48% 59%
Gå 37% 44% 41% 40% 42% 38% 40%
Cykla 25% 40% 31% 43% 34% 9% 32%
Åka kommunalt 23% 27% 33% 13% 26% 37% 25%
Annat 4% 2% 4% 3% 3% 3% 3%
Vet ej 1% 1% 1% 0% 2% 2% 1%

52-68 år Äldre än 
68 år

Andel Ja-svar Totalt
Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år

Kön Ålder
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Fakta om respondenterna

Yngre än 34 år 190 19%
35-51 år 341 34%
52-68 år 252 25%
Äldre än 68 år 205 21%
Vill ej uppge 12 1%

Man 459 46%
Kvinna 541 54%
Annan könsidentitet 0 0%

Hyresrätt 184 18%
Bostadsrätt 154 15%
Villa/radhus 645 65%
Annat 17 2%

Bor du i? Antal

Andel

Andel

Kön Antal

Ålder Antal Andel

Ja 416 42%
Nej 584 58%

Grundskola 81 8%
Gymnasium 256 26%
Högskola/Universitet 593 59%
Annat/Yrkesskola 70 7%

Heltidsarbete 544 54%
Deltidsarbete 86 9%
Pensionär 271 27%
Student 61 6%
Föräldraledig 15 2%
Annat 23 2%

Andel

Vilken är din högsta 
utbildningsnivå? Antal Andel

Vad har du för sysselsättning 
idag? Antal

Finns det barn i hushållet under 
18 år? Antal Andel

Redovisning av bakgrundsvariabler baseras på oviktade data. Page 312 of 689
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Genomförande
Undersökningen har genomförts under perioden april till 
maj 2019 av Origo Group.

Origo Group bildades augusti 2017 och har sin bakgrund i 
bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, 
Scandinfo Marketing Research och MIND Research.

Läs mer på www.origogroup.com.

Projektledare på Origo: Karin Hedelin-Lunden. 

Kontaktperson på Härryda kommun: Hanna Gahnström, 
platsutvecklare på Näringslivsenheten inom Härryda 
kommun.

Fakta om undersökningen
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Förändring av kommunens gränser för 
tättbebyggt område

11

2019KS124
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Sektorn för samhällsbyggnad
Henrik Yngve

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-20 2019KS124  310

Förändring av kommunens gränser för tättbebyggt område

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2019 § 85 att uppdra åt förvaltningen att 
genomföra en översyn av kommunens gränser för tättbebyggt område i hela kommunen 
med anledning av att kommunens tätorter förändras i takt med samhällsutvecklingen.

Sektorn för samhällsbyggnad kan i översynen konstatera att tätorterna i Härryda kommun 
har förändrats sedan 2013, då den senaste översynen av tättbebyggt område genomfördes. 
Flera nya områden har tillkommit och ytterligare områden är under planering och 
byggnation. Det bedöms därför lämpligt att föreslå förändring av gränserna för 
tättbebyggt område. 

De nya föreslagna gränserna för tättbebyggt område framgår av bilaga Tättbebyggt 
område.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att genomföra förändring av gränser för 
tättbebyggt område i enlighet med bilagan Tättbebyggt område.

Kommunstyrelsen anser uppdraget om att genomföra en översyn av kommunens gränser 
för tätbebyggt område slutfört med hänvisning till skrivelse daterad den 20 augusti 2019 
från sektorn för samhällsbyggnad.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2019 § 85 att uppdra åt förvaltningen att 
genomföra en översyn av kommunens gränser för tättbebyggt område i hela kommunen 
med anledning av att kommunens tätorter förändras i takt med samhällsutvecklingen. Det 
pågår idag flera förändringar i kommunens tätorter som kommer att påverka gränserna 
för tättbebyggt område. Exempel på detta är Wendelstrand och Enebacken i Mölnlycke 
samt Björröd i Landvetter. Väl anpassade gränser är en viktig förutsättning för arbetet att 
trafik och kollektivtrafik ska tillgodose invånarnas och näringslivets behov av ett väl 
fungerande trafiksystem som är effektivt, säkert och långsiktigt hållbart.

Sektorn för samhällsbyggnad kan i översynen konstatera att tätorterna i Härryda kommun 
har förändrats sedan 2013, då den senaste översynen av tättbebyggt område genomfördes 
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och att flera nya områden är under planering och byggnation. I arbetet med översynen har 
kommunen varit i kontakt med Södra Landvetter kommunalförening i frågan gällande 
tättbebyggt område i Eskilsby och med exploatören i Wendelstrand i Mölnlycke.

Sektorn för samhällsbyggnad bedömer att det är lämpligt att föreslå förändring av 
gränserna för tättbebyggt område. De nya föreslagna gränserna för tättbebyggt område 
framgår av bilaga Tättbebyggt område.

Avgränsningen för tättbebyggt område är betydelsefull vad det gäller möjligheten att 
besluta om lokala trafikföreskrifter där detta i princip är delat mellan kommunen och 
länsstyrelsen. Grundprincipen är att kommunen bestämmer om lokala trafikföreskrifter 
inom tättbebyggt område, både för de vägar där kommunen själv är väghållare och 
enskilda vägar, där till exempel en vägförening eller samfällighet är väghållare. När 
staten är väghållare för en väg genom tättbebyggt område beslutar kommunen bara om 
hastighetsbegränsning samt om stannande och parkering. 

Det är kommunen som fattar beslut om gränser för tättbebyggt område. Kommunens 
beslut kan överklagas till länsstyrelsen, vars beslut i sin tur kan överklagas till 
Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut går inte att överklaga.

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Henrik Yngve

Tillförordnad verksamhetschef trafik

Bilaga 

1. Tättbebyggt område
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Bilaga 
Tättbebyggt område  

 

Mölnlycke 
 

På grund av nya bostadsområden i Mölnlycke föreslår Härryda kommun att utöka det 

tättbebyggda området i Nordöstra, Östra och Sydvästra Mölnlycke.  

På kartbilden nedan visar röd markering befintligt tättbebyggt område. Grön markering visar 

var Härryda kommun föreslår att införa tättbebyggt område. 
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Kartbilden visar befintligt tättbebyggt område i Mölnlycke. 
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Kartbilden visar nytt förslag till tättbebyggt område i Mölnlycke. 
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Eskilsby 
 

Idag finns inget tättbebyggt område i Eskilsby.  

Kartbilden nedan visar Härryda kommuns förslag till tättbebyggt område i Eskilsby. 
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Hindås 
 

Det kommer att byggas en ny skola i sydvästra delen av Hindås. Härryda kommuns förslag är 

därför att inkludera denna del i Hindås tättbebyggda område. 

På kartbilden nedan visar röd markering befintligt tättbebyggt område och grön markering 

visar var Härryda kommun föreslår att införa tättbebyggt område. 

 

 

 

  

Page 322 of 689



Kartbilden visar befintligt tättbebyggt område i Hindås. 
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Kartbilden visar nytt förslag till tättbebyggt område i Hindås. 
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Landvetter 
 

Ett nytt bostadsområde planeras att byggas i västra delen av Landvetter. Härryda kommun 

föreslår därför att det nya bostadsområdet inkluderas i Landvetters tättbebyggda område. 

På kartbilden nedan visar röd markering befintligt tättbebyggt område och grön markering 

visar var Härryda kommun föreslår att införa tättbebyggt område. 
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Kartbilden nedan visar befintligt tättbebyggt område i Landvetter. 
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Kartbilden visar nytt förslag till tättbebyggt område i Landvetter. 
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Rävlanda 
 

Härryda kommun föreslår att utöka det tättbebyggda området i södra delen av Rävlanda då det 

planeras att byggas ett nytt bostadsområde där.  

På kartbilden nedan visar röd markering befintligt tättbebyggt område och grön markering 

visar var Härryda kommun föreslår att införa tättbebyggt område. 
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Kartbilden visar befintligt tättbebyggt område i Rävlanda.  
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Kartbilden visar nytt förslag till tättbebyggt område i Rävlanda. 
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Björröd 
 

På grund av att ett nytt bostadsområde planeras i södra Björröd, föreslår Härryda kommun att 

inkludera detta i Björröds tättbebyggda område.  

På kartbilden nedan visar röd markering befintligt tättbebyggt område och grön markering 

visar var Härryda kommun föreslår att införa tättbebyggt område. 
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Kartbilden visar befintligt tättbebyggt område i Björröd.  

 

 

Page 332 of 689



Kartbilden visar nytt förslag till tättbebyggt område i Björröd. 
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Härryda 
 

Idag finns det inget tättbebyggt område i Härryda.  

Röd markering på kartbilden nedan visar det område som Härryda kommun föreslår att införa 

tättbebyggt område. 
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Benareby 
 

Kartbilden nedan visar befintligt tättbebyggt område i Benareby. Härryda kommun anser att 

gränserna inte behöver ändras. 
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Tahult 
 

Kartbilden nedan visar befintligt tättbebyggt område i Tahult. Härryda kommun anser att 

gränserna inte behöver ändras. 
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Hällingsjö 
 

Kartbilden nedan visar befintligt tättbebyggt område i Hällingsjö. Härryda kommun anser att 

gränserna inte behöver ändras. 
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Besvarande av uppdrag att utreda 
möjligheterna att nyttja Lunnekullens 

förskolelokaler för Lunnaskolans verksamhet 
och hur det kan finansieras

12

2019VFN450
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Sektorn för utbildning och kultur
Fredrik Larsson

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-08-05 2019VFN450  610

Uppdrag att utreda möjligheterna att nyttja Lunnekullens 
förskolelokaler för Lunnaskolans verksamhet och hur det kan 
finansieras

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober 2018 i § 397 att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda möjligheterna att nyttja Lunnekullens förskolelokaler för Lunnaskolans 
verksamhet och hur det kan finansieras. Lunnekullens förskola består av två avdelningar 
med tillhörande administrativa lokaler. Sedan hösten 2017 har ingen verksamhet bedrivits 
i Lunnekullens förskolelokaler.

Sektorn för utbildning och kultur har genomfört en kapacitetsutredning av kommunens 
samtliga grundskolor. Kapacitetsutredningen innebar att planeringsledare inom sektorn 
för utbildning och kultur har träffat rektorer på respektive skola för en genomgång av hur 
kommunens grundskolelokaler används för undervisning och fritidsverksamhet. 

Lunnaskolan är en fyrparallellig skola med årskurs F-3 samt grundsärskola. Totalt har 
skolan 16 klasser i årskurs F-3. Skolan har 22 klassrum varav två klassrum används av 
grundsärskolan. Utöver de 20 klassrummen som grundskolan använder finns specialsalar, 
grupprum och andra ytor som skolan kan använda under dagarna samt för 
fritidshemsverksamhet. 

Förvaltningens bedömning är att det finns behov av att göra anpassningar så att 
Lunnaskolans lokaler blir mer ändamålsenliga. Förvaltningen gör dock inte bedömningen 
att det råder brist på utrymme i dessa lokaler. Förvaltningens bedömning är således att 
Lunnaskolans verksamhet inte har ett behov av att nyttja Lunnekullens förskolelokaler.
Förvaltningen har även utrett om det finns andra verksamheter inom sektorn för 
utbildning och kultur som kan ha behov av Lunnekullens förskolelokaler. Förvaltningens 
bedömning är det inte finns behov av att nyttja Lunnekullens förskolelokaler för annan 
verksamhet inom sektorns område.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden noterar att Lunnaskolans verksamhet ej har behov av Lunnekullens 
förskolelokaler. 
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Välfärdsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande till om 
uppdraget är utfört. 

Päivi Malmsten
Sektorschef Annika Gry

Tf verksamhetschef

Bilaga: Uppdrag att utreda möjligheterna att nyttja Lunnekullens förskolelokaler för 
Lunnaskolans verksamhet och hur det kan finansieras
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-04

Sekreterare

Emelie Ivarson

Ordförande

Maria Kornevik Jakobsson

Justerande       
Jonas Andersson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Välfärdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-04
Datum för anslags 
uppsättande

2019-09-16 Datum för anslags 
nedtagande

2019-10-08

Förvaringsplats för 
protokollet

Kansli, arkiv

Underskrift

Emelie Ivarson

Plats och tid Rådasjön kl. 16:05-16:22

Beslutande ledamöter Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande)
Hans Larsson (M) (vice ordförande)
Sven Karlsson (M)
Kristina Andrén (M)
Ing-Marie Rydén Höök (L)
Inger Axelsson (KD)
Birgitta Berntsson (S)
Jonas Andersson (S)
Inga-Lena Persson (MP)
Leo Welter (SD)
Boris Leimar (SD)
Katia Petkova (M)  ersätter Evalotta Liljenzin (M)
Wiwiann Niklasson (S)  ersätter Siw Hallbert (S)

Ej tjänstgörande ersättare Anita Anger (L)
Elin Germgård (C)
Oskar Sköld (S)

Övriga närvarande Agneta Svensson (personalföreträdare)
Bo Henriksson (personalföreträdare)
Peter Lönn (kommundirektör)
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten)
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur)
Bo Ekström (ekonomichef)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-04

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Anders Pettersson (personalchef)
Emelie Ivarson (kommunsekreterare)

Utses att justera Jonas Andersson

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2019-09-13   15:00

Protokollet omfattar §193
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-04

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 193      Dnr 2019VFN450

Uppdrag att utreda möjligheterna att nyttja Lunnekullens förskolelokaler 
för Lunnaskolans verksamhet och hur det kan finansieras 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober 2018 § 397 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att nyttja Lunnekullens förskolelokaler för Lunnaskolans verksamhet 
och hur det kan finansieras. Lunnekullens förskola består av två avdelningar med tillhörande 
administrativa lokaler. Sedan hösten 2017 har ingen verksamhet bedrivits i Lunnekullens 
förskolelokaler.

Sektorn för utbildning och kultur har genomfört en kapacitetsutredning av kommunens 
samtliga grundskolor. Kapacitetsutredningen innebar att planeringsledare inom sektorn för 
utbildning och kultur har träffat rektorer på respektive skola för en genomgång av hur 
kommunens grundskolelokaler används för undervisning och fritidsverksamhet. Lunnaskolan 
är en fyrparallellig skola med årskurs F-3 samt grundsärskola med totalt 16 klasser i årskurs 
F-3. Skolan har 22 klassrum varav två används av grundsärskolan. Utöver de 20 klassrummen 
som grundskolan använder finns specialsalar, grupprum och andra ytor som skolan kan 
använda under dagarna samt för fritidshemsverksamhet.

Förvaltningens bedömning är att det finns behov av att göra anpassningar så att Lunnaskolans 
lokaler blir mer ändamålsenliga. Förvaltningen gör dock inte bedömningen att det råder brist 
på utrymme i dessa lokaler. Förvaltningens bedömning är således att Lunnaskolans 
verksamhet inte har ett behov av att nyttja Lunnekullens förskolelokaler. Förvaltningen har 
även utrett om det finns andra verksamheter inom sektorn för utbildning och kultur som kan 
ha behov av Lunnekullens förskolelokaler. Förvaltningens bedömning är det inte finns behov 
av att nyttja Lunnekullens förskolelokaler för annan verksamhet inom sektorns område.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 5 augusti 2019.

Beslut

Välfärdsnämnden noterar att Lunnaskolans verksamhet ej har behov av Lunnekullens 
förskolelokaler.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-04

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Välfärdsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande till om 
uppdraget är utfört.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Fredrik Larsson

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-08-05 2019VFN450  610

Uppdrag att utreda möjligheterna att nyttja Lunnekullens 
förskolelokaler för Lunnaskolans verksamhet och hur det kan 
finansieras

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober 2018 i § 397 att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda möjligheterna att nyttja Lunnekullens förskolelokaler för Lunnaskolans 
verksamhet och hur det kan finansieras. Lunnekullens förskola består av två avdelningar 
med tillhörande administrativa lokaler. Sedan hösten 2017 har ingen verksamhet bedrivits 
i Lunnekullens förskolelokaler.

Sektorn för utbildning och kultur har genomfört en kapacitetsutredning av kommunens 
samtliga grundskolor. Kapacitetsutredningen innebar att planeringsledare inom sektorn 
för utbildning och kultur har träffat rektorer på respektive skola för en genomgång av hur 
kommunens grundskolelokaler används för undervisning och fritidsverksamhet. 

Lunnaskolan är en fyrparallellig skola med årskurs F-3 samt grundsärskola. Totalt har 
skolan 16 klasser i årskurs F-3. Skolan har 22 klassrum varav två klassrum används av 
grundsärskolan. Utöver de 20 klassrummen som grundskolan använder finns specialsalar, 
grupprum och andra ytor som skolan kan använda under dagarna samt för 
fritidshemsverksamhet. 

Förvaltningens bedömning är att det finns behov av att göra anpassningar så att 
Lunnaskolans lokaler blir mer ändamålsenliga. Förvaltningen gör dock inte bedömningen 
att det råder brist på utrymme i dessa lokaler. Förvaltningens bedömning är således att 
Lunnaskolans verksamhet inte har ett behov av att nyttja Lunnekullens förskolelokaler.
Förvaltningen har även utrett om det finns andra verksamheter inom sektorn för 
utbildning och kultur som kan ha behov av Lunnekullens förskolelokaler. Förvaltningens 
bedömning är det inte finns behov av att nyttja Lunnekullens förskolelokaler för annan 
verksamhet inom sektorns område.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden noterar att Lunnaskolans verksamhet ej har behov av Lunnekullens 
förskolelokaler. 
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Välfärdsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande till om 
uppdraget är utfört. 

Päivi Malmsten
Sektorschef Annika Gry

Tf verksamhetschef

Bilaga: Uppdrag att utreda möjligheterna att nyttja Lunnekullens förskolelokaler för 
Lunnaskolans verksamhet och hur det kan finansieras
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 397      Dnr 2018KS433

Mottagande, boende och egen försörjning för nyanlända i Härryda 
kommun 

 
Migrationsverket har beslutat att 254 personer ska anvisas till Härryda kommun under 2017 
och 2018. Hittills har 220 av dem flyttat till kommunen och ytterligare 34 personer kvarstår 
att anvisas under året. Det preliminära anvisningstalet för 2019 är 76 personer. Nyanlända 
placeras framförallt via kommunala andrahandskontrakt i hyresrätter, bostadsrätter och på 
Örtagårdens boende. Härryda kommun har avtal med Hindås camping om 50 platser. Då 
dessa alternativ inte räcker till har förvaltningen köpt boende inom och utanför Härryda 
kommun, såsom vandrarhem, campingplatser och akutlägenheter samt extra platser på Hindås 
camping. Andra alternativ såsom Rävlanda boende och inköp/hyra av villavagnar/husvagnar 
och moduler har undersökts. Bostadsbristen är mycket stor i kommunen. Förvaltningen 
föreslår därför att kommunstyrelsen ger i uppdrag att utreda möjligheterna att iordningsställa 
lediga lokaler på Lunnekullevägen och Borgåsvägen i Landvetter till boende för nyanlända. 
Om lokalerna iordningställs kan de ge bostad till fyra familjer samt 12-13 ensamhushåll, totalt 
33-35 personer.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 1 oktober 2018.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att 

 kommunstyrelsen noterar informationen om Mottagande, boende och egen 
försörjning för nyanlända i Härryda kommun i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 
2018,

 kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att iordningställa 
lediga lokaler på Borgåsvägen till boende under 2 års tid för nyanlända barnfamiljer,

 kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att nyttja 
Lunnekullens förskolelokaler för Lunnaskolans verksamhet och hur det kan 
finansieras.

 
Calle Johansson (SD) yrkar att 

 kommunstyrelsen noterar informationen om Mottagande, boende och egen försörjning 
för nyanlända i Härryda kommun i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2018, 

 kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att nyttja 
Lunnekullens förskolelokaler för Lunnaskolans verksamhet och hur det kan 
finansieras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Proposition
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Calle Johanssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen om Mottagande, boende och egen försörjning för 
nyanlända i Härryda kommun i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2018.
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att iordningställa lediga 
lokaler på Borgåsvägen till boende under 2 års tid för nyanlända barnfamiljer.
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att nyttja Lunnekullens 
förskolelokaler för Lunnaskolans verksamhet och hur det kan finansieras.

----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 397      Dnr 2018KS433

Mottagande, boende och egen försörjning för nyanlända i Härryda 
kommun 

 
Migrationsverket har beslutat att 254 personer ska anvisas till Härryda kommun under 2017 
och 2018. Hittills har 220 av dem flyttat till kommunen och ytterligare 34 personer kvarstår 
att anvisas under året. Det preliminära anvisningstalet för 2019 är 76 personer. Nyanlända 
placeras framförallt via kommunala andrahandskontrakt i hyresrätter, bostadsrätter och på 
Örtagårdens boende. Härryda kommun har avtal med Hindås camping om 50 platser. Då 
dessa alternativ inte räcker till har förvaltningen köpt boende inom och utanför Härryda 
kommun, såsom vandrarhem, campingplatser och akutlägenheter samt extra platser på Hindås 
camping. Andra alternativ såsom Rävlanda boende och inköp/hyra av villavagnar/husvagnar 
och moduler har undersökts. Bostadsbristen är mycket stor i kommunen. Förvaltningen 
föreslår därför att kommunstyrelsen ger i uppdrag att utreda möjligheterna att iordningsställa 
lediga lokaler på Lunnekullevägen och Borgåsvägen i Landvetter till boende för nyanlända. 
Om lokalerna iordningställs kan de ge bostad till fyra familjer samt 12-13 ensamhushåll, totalt 
33-35 personer.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 1 oktober 2018.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att 

 kommunstyrelsen noterar informationen om Mottagande, boende och egen 
försörjning för nyanlända i Härryda kommun i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 
2018,

 kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att iordningställa 
lediga lokaler på Borgåsvägen till boende under 2 års tid för nyanlända barnfamiljer,

 kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att nyttja 
Lunnekullens förskolelokaler för Lunnaskolans verksamhet och hur det kan 
finansieras.

 
Calle Johansson (SD) yrkar att 

 kommunstyrelsen noterar informationen om Mottagande, boende och egen försörjning 
för nyanlända i Härryda kommun i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2018, 

 kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att nyttja 
Lunnekullens förskolelokaler för Lunnaskolans verksamhet och hur det kan 
finansieras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Proposition
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Calle Johanssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen om Mottagande, boende och egen försörjning för 
nyanlända i Härryda kommun i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2018.
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att iordningställa lediga 
lokaler på Borgåsvägen till boende under 2 års tid för nyanlända barnfamiljer.
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att nyttja Lunnekullens 
förskolelokaler för Lunnaskolans verksamhet och hur det kan finansieras.

----------------------
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Behandling av återremitterat ärende: 
Namngivning av öppen plats/torg i Mölnlycke

13

2018KS353
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Sektorn för utbildning och kultur
Margreth Tallvid

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-06-04 2018KS353  246

Namngivning av öppen plats/torg i Mölnlycke

Sammanfattning
Kommunfullmäktige återremitterade den 18 juni 2018 i § 116 ärende beträffande 
namngivning av öppen plats/torg vid Mölnlycke fabriker till kommunstyrelsen, för att 
nytt namnförslag ska tas fram samt att om platsens föreslagna namn är ett personnamn 
ska både för- och efternamn anges. Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2018 i § 
290, att uppdra åt förvaltningen att arbeta om namnförslag i enlighet med återremissen 
från kommunfullmäktige.

Ärendet har handlagts av kommunens namnvårdsgrupp. Namnvårdsgruppens uppgift är 
att bereda kommunens namnärenden i enlighet med kulturmiljölagens (1988:950) 
hänsynsparagraf i 1 kap. 4 § om god ortsnamnssed. God ortnamnssed innebär att hänsyn 
tas till såväl de kulturhistoriska som till de funktionella och språkliga aspekterna. 

Efter återremissen av Viola Gråstens plats har namnvårdsgruppen efterfrågat ett nytt 
förslag, med anknytning till platsen, av Råda hembygdsförening. Hembygdsföreningen 
vill alltjämt framhålla namnet Viola Gråstens plats som sitt främsta förslag. Det namnet 
har funnits med i namndiskussioner inom området Mölnlycke fabriker sedan 2014, både 
när Wallenstam AB utvecklade sitt koncept för bostadsområdet och när Norconsult 
utformade sitt förslag till gestaltning av torget/platsen. 

Viola Gråsten som var utbildad textildesigner, kom att få en betydelsefull roll för den 
svenska textilkonstens utveckling i mitten av 1900-talet då denna blev internationellt 
känd. Hon var nyskapande i sina mönsterkonstruktioner och djärva färgkombinationer, 
och blev mångfalt belönad för sina ryor och sina många textila mönstertryck. Mellan åren 
1957 och 1973 var Viola Gråsten konstnärlig ledare vid Mölnlycke Väfveri AB. Viola 
Gråsten avled i Stockholm 1994, 84 år gammal. 

Namnvårdsgruppen har gjort bedömningen att namnet Viola Gråstens plats har 
kulturhistorisk anknytning till den aktuella platsen och att namnet uppfyller kraven på 
god ortsnamnssed. Namnförslaget i tjänsteskrivelse från den 13 april 2018 kvarstår.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att öppen plats/torg vid Mölnlycke fabriker får namnet 
Viola Gråstens plats.
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Ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade den 18 juni 2018 i § 116 ärende om namngivning av 
öppen plats/torg vid Mölnlycke fabriker till kommunstyrelsen, för att nytt namnförslag 
skall tas fram samt att om platsens föreslagna namn är ett personnamn ska både för- och 
efternamn anges. Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2018 i § 290, att uppdra åt 
förvaltningen att arbeta om namnförslag i enlighet med återremissen från 
kommunfullmäktige.

Ärendet har handlagts av kommunens namnvårdsgrupp. Gruppen består av tjänstemän 
från sektorn för samhällsbyggnad och från sektorn för utbildning och kultur. 
Namnvårdsgruppen inrättades efter beslut av kommunfullmäktige den 27 mars 2000 i § 
42. Gruppens uppgift är att bereda kommunens namnärenden i enlighet med 
kulturmiljölagens (1988:950) hänsynsparagraf i 1 kap. 4 § om god ortsnamnssed. Lagen 
omfattar den statliga och kommunala ortnamnsverksamheten. God ortnamnssed innebär 
att hänsyn tas till såväl de kulturhistoriska som till de funktionella och språkliga 
aspekterna. När det gäller den historiska delen tar namnvårdsgruppen alltid kontakt med 
kommunens hembygdsföreningar som kan föreslå ett namn eller ges möjligheter att ha 
synpunkter på ett redan föreslaget namn. När det gäller de funktionella och språkliga 
aspekterna tar namnvårdsgruppen vid behov kontakt med nationella språkvårdande 
instanser. När ett namnförslag slutligen tagits fram skickas förslaget ut för samråd och 
synpunkter till berörda brukare. 

Efter återremissen av aktuellt namngivningsärende har namnvårdsgruppen på nytt 
behandlat ärendet. Namnvårdsgruppen har efterfrågat ett nytt förslag av Råda 
hembygdsförening. Hembygdsföreningen framhåller namnet Viola Gråstens plats som sitt 
främsta förslag. Det namnet har funnits med i namndiskussioner inom området 
Mölnlycke fabriker sedan 2014, både när Wallenstam AB utvecklade sitt koncept för 
bostadsområdet och när Norconsult AB utformade sitt förslag till gestaltning av platsen. 
Samrådsmöten samt planutställning har genomförts. 

Namnvårdsgruppen har under våren 2019 samrått med kommunstyrelsens ordförande 
samt andre vice ordförande beträffande namn på platsen/torget framför den nya 
idrottsarenan i Mölnlycke fabriker. Gruppen redogjorde då för Råda hembygdsförenings 
ståndpunkt angående namnet Viola Gråstens plats samt för hur Wallenstam AB har 
använt namnet i sitt koncepttänkande för utbyggnaden av bostäder i Mölnlycke fabriker. 
Norconsult AB har använt sig av Viola Gråstens mönster som inspiration till gestaltning 
av platsen. 

Viola Gråsten, som var utbildad textildesigner, kom att få en betydelsefull roll för den 
svenska textilkonstens utveckling i mitten av 1900-talet då denna blev internationellt 
känd. Hon var nyskapande i sina mönsterkonstruktioner och djärva färgkombinationer, 
och blev mångfalt belönad för sina ryor och sina många textila mönstertryck. År 1951 
lanserades hennes färgstarka tyger Tulipuu och Raff som hon vann en guldmedalj för på 
triennalen i Milano. För tyget Raff fick hon dessutom utmärkelsen Good Design i USA 
1953. Mellan åren 1957 och 1973 var Viola Gråsten konstnärlig ledare vid Mölnlycke 
Väfveri AB. Hennes mönster är alltjämt populära och några har gjorts i nytryck av bl a 
Ljungbergs textil och Boråstapeter. Hennes verk finns representerade bland annat på 
Nationalmuseum i Stockholm. Viola Gråsten avled i Stockholm 1994, 84 år gammal.
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Namnvårdsgruppen har gjort bedömningen att namnet Viola Gråstens plats har 
kulturhistorisk anknytning till den aktuella platsen vid Mölnlycke fabriker och att namnet 
uppfyller kraven på god ortsnamnssed. Namnförslaget i tjänsteskrivelse från den 13 april 
2018 kvarstår. 

Päivi Malmsten
Sektorschef Karin Beckman

Verksamhetschef 

Bilagor:

Bilaga 1: Kommunstyrelsens beslut i § 248 den 31 maj 2018.

Bilaga 2: Kommunfullmäktiges återremiss i § 116 den 18 juni 2018.

Bilaga 3: Kommunstyrelsens beslut i § 290 den 27 augusti 2018.

Bilaga 4: Tjänsteskrivelse - Namngivning av öppen plats/torg i Mölnlycke, 2018-04-13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-08-27

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 290      Dnr 2018KS353

Namngivning av öppen plats/torg, Mölnlycke Fabriker 

 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 31 maj 2018 och föreslog att 
kommunfullmäktige beslutar att platsen får namnet Violas plats samt att en plakett sätts upp 
som beskriver vem Viola Gråsten var. Kommunfullmäktige beslutade den 18 juli 2018 att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att arbeta fram olika namnförslag så att om 
namngivning där personnamn ingår ska både för- och efternamn uppges.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen uppdrar åt 
förvaltningen att arbeta om namnförslag i enlighet med återremissen från 
kommunfullmäktige.

Proposition
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att arbeta om namnförslag i enlighet med 
återremissen från kommunfullmäktige.

----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-06-18

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 116      Dnr 2018KS353

Namngivning av öppen plats/torg, Mölnlycke Fabriker 

 
Namnvårdsgruppen har på uppdrag av sektorn för samhällsbyggnad tagit fram förslag till 
namn på den öppna platsen/torget framför den planerade idrottshallen i Mölnlycke fabriker. 
Platsen sträcker sig ner till Massetjärn och kommer att iordningställas med bland annat 
bänkar, sitt-ytor och planteringar. Namnvårdsgruppen föreslår att platsen får namnet Viola 
Gråstens plats. I framtagandet av namnförslaget har samråd skett med kommunens 
trafikavdelning, Råda hembygdsförening och Wallenstam AB.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 13 april 2018.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 248/2018 och beslutade då föreslå fullmäktige att 
platsen får namnet Violas plats samt att en plakett sätts upp som beskriver vem Viola Gråsten 
var.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden

Lina Eiserman Ålund (MP), Patrik Linde (S), Kerstin Sandberg (V), Roland Jonsson (MP) 
och Per Vorberg (M).

Yrkanden

Lina Eiserman Ålund (MP) yrkar med instämmande av Kersti Lagergren (M) och Roland 
Jonsson (MP) att kommunfullmäktige beslutar att platsen får namnet Violas Gråstens plats.

Patrik Linde yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Per Vorberg yrkar på återremiss för att: "kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram olika 
namnförslag så att om namngivning där personnamn ingår ska både för- och efternamn 
uppges."
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-06-18

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Proposition

Återremiss

Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att arbeta fram olika 
namnförslag så att om namngivning där personnamn ingår ska både för- och efternamn 
uppges.

----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-05-31

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 248      Dnr 2018KS353

Namngivning av öppen plats/torg, Mölnlycke Fabriker 

 
Namnvårdsgruppen har på uppdrag av sektorn för samhällsbyggnad tagit fram förslag till 
namn på den öppna platsen/torget framför den planerade idrottshallen i Mölnlycke fabriker. 
Platsen sträcker sig ner till Massetjärn och kommer att iordningställas med bland annat 
bänkar, sitt-ytor och planteringar. Namnvårdsgruppen föreslår att platsen får namnet Viola 
Gråstens plats. I framtagandet av namnförslaget har samråd skett med kommunens 
trafikavdelning, Råda hembygdsförening och Wallenstam AB.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 13 april 2018.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) och Kersti Lagergren (M) att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att platsen får namnet Violas plats 
samt att en plakett sätts upp som beskriver vem Viola Gråsten var.

Proposition
Efter ställd proposition på Patrik Lindes yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att platsen får namnet Violas plats samt att en plakett sätts upp 
som beskriver vem Viola Gråsten var.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Dajana Mehdin

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-04-13 2018KS353  246

Namngivning av öppen plats/torg, Mölnlycke Fabriker

Sammanfattning
Namnvårdsgruppen har på uppdrag av sektorn för samhällsbyggnad tagit fram förslag till 
namn på den öppna platsen/torget framför den planerade idrottshallen i Mölnlycke 
fabriker. Platsen sträcker sig ner till Massetjärn och kommer att iordningställas med bland 
annat bänkar, sitt-ytor och planteringar.  

Namnvårdsgruppen föreslår att platsen får namnet Viola Gråstens plats. Namnförslaget 
förklaras närmare i nedanstående skrivelse från sektorn för utbildning och kultur. 

I framtagandet av namnförslaget har samråd skett med kommunens trafikavdelning, Råda 
hembygdsförening och Wallenstam AB.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att platsen får namnet Viola Gråstens plats.

Ärendet
Namnvårdsgruppen bestående av tjänstemän från trafikverksamheten, plan- och 
bygglovsverksamheten, mark- och bostadsverksamheten samt kulturverksamheten har på 
uppdrag av sektorn för samhällsbyggnad tagit fram förslag till namn på den öppna 
platsen/torget framför den planerade idrottshallen i Mölnlycke fabriker. Platsen sträcker 
sig ner till Massetjärn och kommer att iordningställas med bland annat bänkar, sitt-ytor 
och planteringar.  

Namnvårdsgruppen föreslår att platsen får namnet Viola Gråstens plats. 

Namnets historia
Några platser och vägar i kommunen har fått namn efter personer, så kallade 
memorialnamn. Oftast har det varit män som gjort sig kända för något de uträttat i 
kommunen. På Mölnlycke Väfveri AB arbetade textildesignern Viola Gråsten som 
konstnärlig ledare mellan åren 1957 och 1973. Viola blev internationellt känd som 
textilkonstnär, mångfalt belönad för sina ryor och sina många textila mönstertryck. Hon 
blev speciellt känd för sina färgkombinationer i lila, blått och grönt eller rosa, rött och 
orange. Hennes mönster är alltjämt populära och några har gjorts i nytryck av bland annat 
Ljungbergs textil och Boråstapeter. Viola Gråsten var ett känt namn här i Mölnlycke 
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under de nästan 20 år hon var knuten till Mölnlycke fabriker och blev också utåt en god 
representant för orten. Inom fabriks- och Wendelsbergsområdet finns namn som knyter 
an till den historiska delen av Mölnlycke fabriker. Den traditionen fortsätter med Viola 
Gråstens namn på den aktuella platsen. 

Samråd
Samråd har skett med kommunens trafikavdelning, Råda hembygdsförening och 
Wallenstam AB. 

Olof Olsson
Sektorschef Joakim Albrektson

Verksamhetschef kultur

Page 360 of 689



Motion om att öka antalet odlingslotter i 
kommunen
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2019KS152
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Sektorn för samhällsbyggnad
Sara Gustafsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-20 2019KS152  008

Motion om att öka antalet odlingslotter i kommunen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2019 § 62 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Wiwiann Niklasson (S) och Siw Hallbert (S) gällande förslag att 
Härryda kommun ska avsätta mark till odlingslotter och erbjuda kommuninvånare som är 
intresserade av odling möjlighet till att arrendera en odlingslott. Motionärerna motiverar 
förslaget med att intresset för att odla har ökat och att möjligheten till att odla är något 
som ökar välbefinnandet hos de flesta.

Förvaltningen håller med motionärerna om att möjligheten till att själv odla kan leda till 
ett ökat välbefinnande och är positiv till att antalet odlingslotter i kommunen ökar. För att 
det ska vara möjligt för kommunen att arrendera ut odlingslotter krävs det dock att det 
finns en förening eller likande som motpart. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 
20 augusti 2019 från sektorn för samhällsbyggnad.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2019 § 62 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Wiwiann Niklasson (S) och Siw Hallbert (S) gällande förslag att Härryda 
kommun ska erbjuda odlingslotter i alla orter till de som är intresserade av odling. Med 
odlingslott menar motionärerna ett område utan stugor där man kan arrendera en bit mark 
för att odla frukt, bär, blommor och grönsaker samt få möjlighet att hålla kompost. Enligt 
motionärerna har intresset för att odla mat och växter ökat och möjligheten till att odla är 
något som ökar välbefinnandet hos de flesta. Vidare yrkar motionärerna att odlingslotter 
är ett led i ett hållbart samhälle och något som alla som är intresserade av odling, oavsett 
ålder, har ett intresse för.

Bakgrund 
En odlingslott är bit jord som inte får bebyggas utan enbart nyttjas för odling. I dag finns 
det möjligheter för kommuninvånare att hyra odlingslotter bland annat via 
Odlingslottsföreningen Råda Säteri och i Rävlanda trädgårds trädgårdsförening. Enligt 
Odlingslottsföreningen Råda Säteri har de idag odlingslotter lediga och i Rävlanda 
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trädgårds trädgårdsförening finns det utrymme för att anlägga fler odlingslotter. Även 
Råda Sportfiskeklubb har odlingslotter som de hyr ut till sina medlemmar. Dessa är dock 
alla upptagna och föreningen har en väntelista för de medlemmar som är intresserade av 
att i framtiden få hyra en odlingslott.

Innan kommunen har möjlighet att avsätta mer mark till odlingslotter behöver det utredas 
vilka markområden som kan vara lämpliga att använda som odlingslotter. Kommunens 
möjligheter till att anlägga odlingslotter skiftar mellan olika områden i kommunen. I 
kommunens centrumområden är det svårt att finna bra platser då dessa miljöer ska vara 
tillgängliga för alla och inte enbart de som hyr en odlingslott. I andra områden längre ut 
från centrummiljöer kan problemet vara tillgången till vatten och vägar.   

Vidare krävs det att det finns någon typ av förening som motpart som kan organisera och 
administrera själva uthyrningen av odlingslotter för att kommunen ska kunna arrendera ut 
mark till odlingslotter. Detta eftersom det blir allt för administrativt kostsamt för 
kommunen att ha enskilda odlare som motpart.

Utöver de administrativa kostnaderna är anläggandet av kommunala odlingslotter förenat 
med en del kringkostnader för att odlingslotterna inte ska upplevas som stökiga. 
Kringkostnader består dels av gestaltning av ytorna runtom odlingslotterna, dels 
driftskostnader för att återställa eventuella odlingslotter som är vanskötta och övergivna.

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen håller med motionärerna om att odlingsmöjlighet kan leda till 
ökat välbefinnande och är positiv till att antalet odlingslotter i kommunen ökar. För att det 
ska vara möjligt för kommunen att arrendera ut odlingslotter krävs det dock att det finns 
en förening eller likande som sköter administrationen och uthyrningen av odlingslotter. 

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Mark och bostadschef 

Kristina Englund

Bilagor:

1. Motion om att öka antalet odlingslotter
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Arbetarepartiet socialdemokraterna i Härryda 
----:-=-:--::-:-~ HÄRRYDA KOMMl:i'l 

i~r ; .... ,...1í.i~~-;1--,,·re'••;cn Motion 
2019 -03- O 5 

Diarienr --[ Didrieplaíibeteckn 

Öka antalet odlingslotter i kommunen 

Intresset für att odia mat och växter har ökat. 
Ett odlíngslottsomrâde är ett ornrâde utan stugor där man kan arrenderar en liten 
bit mark. Pa en odlingslott kan man odia frukt, bär, blommor och grönsaker samt fa 
möjlighet att halla kompost. Det blir ett led i ett hâllbart samhälle. 
Det gemensamma für oss är att vi mar bra av att odia. Att fa odia ökar 
välbefinnandet hos de flesta. En odlingslott vänder sig till alla âldrar i kommunen, 
som har intresse av odling. 
Vi tycker att Härryda kommun ska erbjuda odlingslotter i alla orter till dem som är 
intresserade av odling. 

Vi föreslâr 

Att Härryda kommun avsätter mark till odlingslotter i kommunen. 
Att Härryda kommun erbjuder kornmunìnnevânare som är intresserade av odling 
att fa arrendera en odlingslott. 

Mölnlycke 2019-03-04 

4!"4àtut ;J/#fjtltf 
Wiwiann Niklasson 
Socialdemokraterna 

Siw Hallbert 
Socialdemokraterna 
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Risk- och sårbarhetsanalys Härryda kommun 
2019-2022
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Per-Arne Larsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-21 2019KS36  168

Risk- och sårbarhetsanalys Härryda kommun 2019-2022

Sammanfattning
Lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap anger att kommunen ska analysera vilka 
extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen samt hur dessa händelser kan 
påverka den egna verksamheten och det geografiska området. Resultatet ska värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:5) ska 
kommunen senast den 31 oktober under första kalenderåret efter val till 
kommunfullmäktige redovisa en övergripande risk- och sårbarhetsanalys till 
länsstyrelsen.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten, stärka 
krisberedskapen samt beskriva en riskbild för hela kommunens geografiska område.  
Målet är att genom en väl utvecklad kontinuitetshantering1 skapa en uthållig och robust 
kommunal verksamhet, som kan stå emot samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Under våren 2019 har Härryda kommun upprättat en risk- och sårbarhetsanalys i enlighet 
med MSBFS 2015:5. Risk- och sårbarhetsanalysen grundas på den kommunövergripande 
analys som genomförts med förvaltningsledningsgruppen. Analysen identifierade vad 
som kan hota det som är skyddsvärt samt kommunens och det geografiska områdets 
samhällsviktiga verksamheter och funktioner. Respektive sektor och dess verksamheter 
har därefter bedrivit arbetet i två steg. 

Steg 1 samhällskonsekvensanalys – d.v.s. identifiering av samhällsviktiga åtaganden och 
funktioner med interna och externa beroenden, samt maximala tolerabla avbrottstider. 
Detta genomfördes med ledningsgruppen för respektive sektor.

Steg 2 förmågebedömning – d.v.s. belysa nuvarande alternativa åtgärder samt förslag på 
kompletterande åtgärder, i syfte att stärka förmågan att hantera störningar i verksamheten 
och samhällsviktiga åtaganden. Detta genomfördes med respektive sektors 
verksamhetsansvariga och sakkunniga.

1 Att planera för att upprätthålla sin verksamhet, oavsett vad som inträffar.
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Uppgifter vars röjande kan antas motverka myndighetens eller samhällets förmåga att 
hantera fredstida krissituationer beläggs med sekretess enligt 18 kap. 13 §, offentlighets- 
och sekretesslag (2009:400). Detta innebär att Härryda kommuns upprättade risk- och 
sårbarhetsanalys är sekretessbelagd.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar att risk- och sårbarhetsanalysen 2019-2022 har upprättats.

Per-Arne Larsson
Sektorschef
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Yttrande över förslag till handlingsprogram 
enligt lag om skydd mot olyckor för 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2020-
2023
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Per-Arne Larsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-21 2019KS366  106

Yttrande över förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2020-2023

Sammanfattning
Räddningstjänsten Storgöteborg har gett Härryda kommun möjlighet att yttra sig över 
handlingsprogram för skydd mot olyckor. Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) anger 
att en kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för 
räddningstjänst. Medlemskommunerna har uppdragit åt kommunalförbundet att ansvara 
för att fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lagen.

Handlingsprogrammet anger målen för kommunalförbundets förebyggande verksamhet 
och räddningstjänst för de kommande fyra åren. Programmet anger också hur den 
förebyggande verksamheten är ordnad och planeras, samt vilken förmåga förbundet har 
och avser skaffa för att kunna genomföra räddningsinsatser.

Förvaltningen bedömer att handlingsprogrammet ger en god bild av hur 
Räddningstjänstförbundet planerar sin förebyggande verksamhet samt vilken förmåga 
man har. Förvaltningen har inget att invända mot förslaget, men påpekar att man anser att 
Swedavia bör vara en remissinstans i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 21 augusti 2019 från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd som eget yttrande till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.

Per-Arne Larsson
Sektorschef

Bilagor:
Yttrande över förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2020-2023
Förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 2020-2023
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Per-Arne Larsson
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Yttrande om förslag till handlingsprogram enligt lag om 
skydd mot olyckor för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 2020-2023

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg översände den 5 juni 2019 remiss 
angående förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
2020-2023.

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) anger att en kommun ska ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. 
Medlemskommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille 
och Lerum har uppdragit åt kommunalförbundet att ansvara för att fullfölja 
de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt samma lag.

Härryda kommun anser att handlingsprogrammet ger en god bild av hur 
Räddningstjänstförbundet planerar sin förebyggande verksamhet samt 
vilken förmåga man har. Härryda kommun har inget att invända mot 
förslaget till handlingsprogram. 

Härryda kommun vill dock framföra följande:
Kommunen noterar att Swedavia, som driver Göteborg Landvetter Airport, 
inte finns med bland remissinstanserna vilket kommunen anser att de borde 
vara.

För kommunen är det viktigt att räddningstjänstförbundets planering och 
kommunens planering av nya bostadsområden överensstämmer så att 
exempelvis utryckningstider kan hållas nere. Idag finns en väl utvecklad 
samverkan mellan Räddningstjänsten Storgöteborg och kommunens plan- 
och bygglovsverksamhet. Härryda kommun anser att de lagstyrda 
remissförfarandena kring aktuella detaljplaner men även fysiska möten 
mellan Räddningstjänsten Storgöteborg och kommunens 
bygglovsverksamhet emellan är mycket viktiga för att säkerställa att 
räddningstjänstens frågor blir belysta.

Per-Arne Larsson
Sektorschef/Säkerhetschef
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1 Inledning 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)1 anger att varje kommun ska anta ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för 

räddningstjänst. Detta dokument utgör Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs 

handlingsprogram utifrån förbundets uppdrag från medlemskommunerna. 

1.1 Uppdrag 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex 

medlemskommuner; Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, 

sammanlagt 840 000 invånare.  

Kommunerna har gett RSG i uppdrag att ansvara för räddningstjänst samt förebyggande 

skydd mot brand enligt LSO. Detta innebär bland annat att: 

 ansvara för kommunal räddningstjänst inom medlemskommunernas geografiska 
område 

 ansvara för tillsyn och övrig myndighetsutövning som åligger kommunen enligt LSO 

 tillse att kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och sotning/rengöring av 
fasta förbränningsanordningar uppfylls 

 tillse att olyckor undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till 
olyckorna, olycksförloppen och hur insatserna har genomförts 

 ge råd och information inom räddningstjänstens kompetensområden. 

Förebyggande skydd mot andra olyckor än mot brand ingår inte i uppdraget.  

RSG ska också med sin specialkompetens på lämpligt sätt stödja medlemskommunerna. 

Vidare ingår det att fullfölja de skyldigheter som åvilar de ingående kommunerna enligt lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)2. RSG kan i övrigt åta sig uppgifter i 

nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Uppdraget regleras i en förbundsordning. 

1.2 Kommunernas ansvar enligt LSO 
I en del sammanhang uttrycks en förväntan på kommunen i lagstiftning. I de fall förväntan 

på kommunen rör angelägenheter som ingår i RSG:s uppdrag enligt förbundsordningen, så 

är RSG kommunen i sakfrågan.3 

LSO innehåller bestämmelser om hur skyddet mot olyckor ska hanteras. I LSO:s första 

kapitel beskrivs att människors liv och hälsa, egendom och miljö ska skyddas på ett 

tillfredsställande och likvärdigt sätt. LSO anger att verksamheten ska anpassas med hänsyn 

till lokala förhållanden. Ansvar för skydd mot olyckor delas mellan den enskilde, kommun 

och stat. 

Enligt 1 kap. 2 § LSO ska staten eller en kommun ansvara för en räddningsinsats vid en 

olycka eller överhängande fara för en olycka för att hindra och begränsa skador på 

människor, egendom eller miljön. Ansvaret är begränsat till de fall då detta är motiverat 

med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna 

för insatsen och omständigheterna i övrigt. 

Kommunen har skyldigheter i form av förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt 

efterföljande åtgärder. När det gäller det förebyggande ska kommunen se till att det vidtas 

                                                            
1 SFS 2003:778. Lag om skydd mot olyckor (LSO). Stockholm: Justitiedepartementet 
2 SFS 2010:1011. Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Stockholm: Justitiedepartementet 
3 SFS 2017:725. Kommunallag, 9 kap. 2 §. Stockholm: Justitiedepartementet  
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åtgärder för att förebygga bränder och andra olyckor samt minimera skador vid en 

händelse. Genom bland annat rådgivning och information till den enskilde ska kommunen 

underlätta för denne att upprätthålla sin skyldighet enligt LSO. 

Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Den ska anpassas efter den riskbild 

som finns inom det geografiska området. Det gäller även den förebyggande verksamheten. 

Efter avslutad räddningsinsats ska olyckan undersökas för att i skälig omfattning klarlägga 

orsak, förlopp samt räddningsinsatsens genomförande. 

Enligt LSO ska samverkan ske kommuner emellan samt mellan stat och kommun. 

Kommuner får, med några undantag, avtala sinsemellan om att samverka och handha 

varandras uppgifter. 

1.2.1 Handlingsprogram enligt LSO 

Enligt LSO är kommuner skyldiga att ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. 

I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som 

finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges 

hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.  

Kommuner ska också ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. Även i detta program ska 

anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen 

och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga 

kommunen har och avser att skaffa sig för att genomföra sådana insatser. Som en del av 

förmågan ska anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan ska 

redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap.  

Handlingsprogrammen ska antas av fullmäktige för varje ny mandatperiod. 

1.3 Den enskildes ansvar enligt LSO 
En utgångspunkt för LSO är att den enskilde (allmänheten) har det huvudsakliga ansvaret 

att skydda sig mot olyckor och begränsa skador när olyckor sker. Den enskildes ansvar 

regleras i 2 kap. Där står det bland annat att den som äger en byggnad eller annan 

anläggning, eller den som är ansvarig för en verksamhet, ska vidta de åtgärder som behövs 

för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. För en 

privatperson kan det till exempel innebära att se till att det finns ett bra brandskydd i 

hemmet och att skaffa sig nödvändig kunskap om hur man ska agera vid en brand eller 

olycka. För en fastighetsägare eller verksamhetsansvarig kan det innebära att bedriva ett 

systematiskt brandskyddsarbete genom att till exempel upprätta en utrymningsstrategi, 

utbilda personalen och genomföra internkontroll av brandskyddsåtgärderna. Motsvarande 

krav på skäligt brandskydd finns även under byggskedet för uppförande av byggnad eller 

anläggning. Genom bland annat rådgivning, information och tillsyn ska kommunerna 

underlätta för den enskilde att fullfölja de skyldigheter som LSO beskriver.  

De befintliga förutsättningarna hos den enskilde kan påverka möjligheterna att genomföra 

effektiva räddningsinsatser. 

1.4 Räddningstjänstutredningen ”En effektivare kommunal 

räddningstjänst” 
I februari 2017 initierade Regeringen en statlig utredning med syfte att föreslå hur 

kommunal räddningstjänst ska kunna bedrivas på ett mer likvärdigt, effektivt och säkert 
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sätt. Utredningens uppdrag var också att genomgående för de förslag som lämnades 

analysera behovet av och föreslå förändringar i LSO. I kommittédirektivet4 beskrevs den 

generella problembilden som att det finns alltför stora variationer i kommunernas 

förutsättningar att utifrån de nationella målen i LSO bedriva förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst. 

I juni 2018 redovisade räddningstjänstutredningen sitt betänkande om en effektivare 

kommunal räddningstjänst5. Där föreslås bland annat att kraven på handlingsprogrammen 

skärps, exempelvis behöver kopplingen mellan den lokala riskbilden och lokalt satta mål 

förtydligas.  

Utredningen anser att räddningstjänstens förmåga till räddningsinsats ska anges enligt 

följande: 

 förmåga att genomföra räddningsinsatser för varje typ av olycka 

 förmåga att genomföra flera samtidiga räddningsinsatser 

 förmåga att genomföra omfattande räddningsinsatser 

 förmåga att utöva ledning vid räddningstjänst. 

Vidare föreslås att det ska införas ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksam‐

heten och att kravet på skriftlig redogörelse ska utgå. 

Utredningen rekommenderar även att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) ska ersätta Länsstyrelsen som statlig tillsynsmyndighet för kommunal räddnings‐

tjänst, samt att de får meddela föreskrifter kring innehåll och struktur i handlings‐

programmen. Utredningen föreslår även att formerna för beslut om antagande av 

handlingsprogram ska avregleras. Kommunerna bör själva bestämma över hur handlings‐

programmen ska beslutas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.  

Utredningens resultat utgör en vägledning för hur kraven på handlingsprogrammens 

innehåll och utformning kan komma att se ut i framtiden. 

1.5 Handlingsprogrammet 
Handlingsprogrammet beskriver RSG:s förebyggande verksamhet mot brand och RSG:s 

räddningstjänstverksamhet, fastställer övergripande mål kopplade till verksamheten samt 

drar upp breda riktlinjer för de kommande fyra åren. Handlingsprogrammet ska visa hur 

RSG arbetar för att uppnå de nationella målen i LSO och, utifrån den riskbild och de behov 

som finns, utforma lokalt anpassade mål för både räddningstjänstverksamheten och 

förebyggande verksamheten. 

Handlingsprogrammet innefattar endast kraven enligt LSO och inte övriga uppdrag som 

definieras i förbundsordningen. 

Ytterligare ett syfte med handlingsprogrammet är att tydliggöra för allmänheten vilka 

förväntningar som kan uppfyllas vad gäller förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

Vidare är handlingsprogrammet en del i underlaget för Länsstyrelsens tillsyn. 

Handlingsprogrammets innehåll, mål och inriktning har sin grund i en samlad analys, som i 

huvudsak består av en riskanalys enligt LSO (riskidentifiering och riskvärdering) för RSG:s 

geografiska område, sakkunskap samt den politiska inriktningen.  

                                                            
4 Dir. 2017:15. En effektivare kommunal räddningstjänst. Stockholm: Regeringskansliet 
5 SOU 2018:54. En effektivare kommunal räddningstjänst. Stockholm: Regeringskansliet 
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I uppdraget för framtagandet av nytt handlingsprogram 2020–2023 ingår även att, så långt 

det är möjligt, omsätta resultatet av Räddningstjänstutredningen. 

Handlingsprogrammet har utarbetats i dialog med RSG:s organisation, RSG:s förbunds‐

styrelse och myndigheter som berörs av RSG:s verksamhet enligt LSO. En arbetsgrupp har 

varit sammanhållande och löpande arbetat med planering och genomförande av 

handlingsprogrammets framtagande.  

Detta handlingsprogram ersätter tidigare handlingsprogram som gällde 2016–2019. 

1.5.1 Dokumentets disposition 

Första avsnittet i RSG:s handlingsprogram enligt LSO är en inledning. Här beskrivs bland 

annat uppdraget som RSG har genom förbundsordningen. Vidare förtydligas kommuners 

och enskildas ansvar enligt LSO. 

Utgångspunkten för handlingsprogrammet är en riskanalys för RSG:s förbundsområde. I 

kapitel 2 finns en sammanfattning av RSG:s riskanalys med beskrivning, analys och 

värdering av risker som kan leda till en räddningsinsats. Riskidentifieringen i sin helhet finns 

som bilaga till handlingsprogrammet (Bilaga A). 

Därefter kommer kapitel 3, som behandlar RSG:s lokala mål enligt LSO. Här beskrivs även 

hur handlingsprogrammets mål fogas in i RSG:s övriga verksamhetsplanering och 

uppföljning. 

Kapitel 4 beskriver den förebyggande verksamheten mot brand. Där ingår bland annat 

tillsyn, rådgivning och information, förebyggande strategier, skriftlig redogörelse för 

brandskyddet samt brandskyddskontroll och rengöring. 

Räddningstjänstverksamheten beskrivs i kapitel 5. Det innehåller bland annat avsnitt om 

beredskap och förmåga till räddningsinsats, operativ ledningsförmåga, anpassning av 

beredskap, resurser, alarmering och viktigt meddelande till allmänheten. 

Bilagor återfinns i slutet av dokumentet. 
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2 Riskanalys enligt LSO 
Grundläggande för att kunna identifiera verksamhetens behov är en analys av vilka risker 

som finns inom förbundets område och som kan leda till räddningsinsats. Riskanalysen, som 

utgörs av en riskidentifiering (kapitel 2.2) och en riskvärdering (kapitel 2.3), görs med 

utgångspunkt i de lokala förhållandena, med hänsyn till exempelvis geografi, natur‐

förhållanden, befolkning, bebyggelse, riskobjekt och riskmiljöer samt skyddsvärda objekt 

och miljöer. Det är denna analys som utgör grunden för hur RSG planerar och 

dimensionerar både räddningstjänstverksamheten och den förebyggande verksamheten. 

Riskanalysen utgör även ett underlag för utvecklingsbehov och prioriteringar inom området 

skydd mot olyckor. 

Riskanalysen har utförts i syfte att beskriva och värdera de risker för olyckor som kan 

föranleda räddningsinsatser – den utgör inte den risk‐ och sårbarhetsanalys (RSA) som krävs 

enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH)6.  

Förändringar i omvärlden sker snabbt. Riskanalysen behöver därför hållas uppdaterad. En 

sammanfattning av riskanalysen följer nedan.  

2.1 Förbundets riskbild 
RSG har under de senaste åren genomfört 8 500–9 000 räddningsuppdrag per år. Av dessa 

är omkring hälften föranledda av en olycka eller ett tillbud som kräver någon form av 

räddningsinsats inom ramen för LSO 1 kap 2 §. Resterande räddningsuppdrag består av 

hjälp till andra samhällsaktörer till exempel polis och ambulans, obefogade automatlarm, 

undersökning av förmodade bränder och andra avtalade uppdrag. 

Storgöteborg befinner sig i ett expansivt skede och invånarantalet har ökat kontinuerligt de 

senaste åren. Förbundet har en något högre befolkningstillväxt än övriga landet. Ökningen 

av antalet personer i de äldsta åldersgrupperna är mest betydelsefullt ur riskhänseende då 

detta bland annat påverkar behovet av vård och omsorg, men också för att det kan förändra 

den totala olycksstatistiken för vissa typer av bränder. 

RSG:s förbundsområde är en storstadsregion med en komplex och föränderlig samhälls‐ och 

riskbild. Inom området finns bland annat tätbefolkad höghusbebyggelse, stora industrier, 

omfattande hamnverksamhet, raffinaderier och lagring av petroleumprodukter, stora 

publika anläggningar samt viktiga besluts‐ och kunskapscentra. I området finns flera tätorter 

med dess riskbild och här märks bland annat en stadskärna med trähusbebyggelse som är 

av kulturhistoriskt intresse. Det finns även landsbygd med både åkermark och skog. 

Områdets västra sida utgörs av en lång kuststräcka med skärgård vilket innebär en specifik 

riskbild. 

Vidare är Storgöteborg en transportintensiv region med flera stora genomfartsleder, 

nationella och regionala järnvägsförbindelser, tung trafik och en omfattande omlastning 

mellan olika transportslag. Här finns Nordens största hamn, en rangerbangård samt 

Sveriges näst största flygplats. I nära anslutning till området finns ett av landets 

kärnkraftverk, Ringhals. Till förbundsområdet finns även en omfattande inpendling av 

resenärer från övriga västra Sverige. Därmed ställs krav på en infrastruktur som kan 

transportera människor mellan bland annat arbete och bostad. Dock finns kapacitetsbrister 

                                                            
6 SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH). Stockholm: Justitiedepartementet 
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inom flera av de olika transportsystemen vilket medför att ett flertal ny‐ och 

ombyggnationer av infrastrukturen i Göteborgsområdet pågår eller planeras för. Detta 

kommer att påverka framkomligheten i trafiken under många år framöver.  

Förbundsområdets besöks‐ och evenemangsnäring växer mycket snabbt. Detta innebär ofta 

en ansamling av stora mängder människor inom evenemangsområdena och hög beläggning 

hos verksamheter för tillfällig övernattning. Detta för i sin tur med sig särskilda riskbilder. 

Därtill kommer den ständigt närvarande risken för en olycka med farliga ämnen, till 

exempel kemikalier inom industriverksamhet, lagringsplatser eller under transport. Om en 

olycka sker i eller nära en tätort kan konsekvenserna bli mycket stora. 

De senaste 15 åren har hotbilden för svåra och komplicerade skadeutfall mot Sverige 

förändrats kraftigt – istället för en statisk hotbild med risk för storkrig och eventuell 

användning av kemiska, biologiska eller nukleära stridsmedel har bland annat terrorism 

blivit en alltmer närvarande risk. 

Omvärldens skiftande geopolitiska svängningar har också de senaste åren tillfört nya risker 

och hot. Hybridkrigföring, gråzonsproblematik och främmande staters ökade intresse för 

Sverige skapar nya utmaningar för samhället på lokal, regional och statlig nivå. Åter‐

skapandet av totalförsvaret är en förändring som kommer att påverka hela samhället. 

2.2 Identifiering av risker som kan leda till räddningsinsats 
Riskidentifieringen (Bilaga A) utgör en sammanfattande bild av de risker för olyckor som 

föranleder räddningsinsatser och som har identifierats inom RSG:s geografiska område. 

Identifiering har skett utifrån tidigare inträffade olyckor, kunskap och analys av förbundets 

demografi, naturförhållanden, infrastruktur, bebyggelse, transportsystem, riskobjekt och 

riskmiljöer samt skyddsvärda objekt och miljöer. 

Identifieringen av inträffade olyckor har i huvudsak utgått från det underlag som finns i 

RSG:s interna händelserapporteringssystem. För identifieringen av stora och komplexa 

olyckor är bedömningsunderlaget huvudsakligen baserat på omvärldsbevakning och analys, 

litteraturstudier, uppskattningar och scenariokonstruktioner för att beskriva risker. Även 

medlemskommunernas Risk‐ och sårbarhetsanalyser enligt LEH har fungerat som underlag 

för riskidentifieringen. 

Riskidentifieringen belyser följande områden: 

Samhällsutveckling och påverkansfaktorer: Omvärldsfaktorer som kan påverka 
olycksutvecklingen och även förutsättningarna för att genomföra räddningsinsats. 

Räddningsinsatser: Vanligt förekommande olyckor utifrån en statistikanalys av genomförda 
räddningsinsatser inom RSG:s förbundsområde 2008–2017. 

Skyddsvärda objekt och miljöer: Identifierade objekt och miljöer där det finns ett förhöjt 
skyddsvärde att ta hänsyn till. 

Riskobjekt och riskmiljöer: Identifierade objekt och miljöer som medför förhöjd risk för 
vissa olyckstyper. 

Natur‐ och väderrelaterade risker: Risker sett till väderfenomen och tillstånd som uppstår 
och kan leda till räddningsinsats 

Räddningstjänst under höjd beredskap: Beskrivning av RSG:s bedömning av att bedriva 
räddningstjänst under höjd beredskap 
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2.3 Värdering av risker som kan leda till räddningsinsats 
Riskerna som har identifierats i riskidentifieringen har systematiskt analyserats och 

värderats utifrån sannolikhet och trendutveckling, bedömd konsekvens samt befintlig 

förmåga, både förebyggande och operativ. Utifrån värderingen har riskerna kategoriserats i 

tre prioritetsnivåer; hög, medel och låg. De områden som har värderats som nivå hög 

redovisas nedan och prioriteras i arbetet med att utveckla RSG:s förmåga under de 

kommande åren (Tabell 1).  

Tabell 1. Högt prioriterade områden utifrån resultatet av riskvärderingen (nivå hög). 

Huvudrubrik från 
riskidentifieringen 

Underrubrik från 
riskidentifieringen 

Område 

Samhällsutveckling 
och påverkansfaktorer 

Demografi  Ökning av andel personer som är äldre 

Komplex 
samhällsutveckling och 
byggnation 

Alternativa drivmedel, nya energikällor och 
energilagring (fordon och byggnader) 

Framkomlighet i trafiken 

Nya materialval vid byggnation 

Tekniskt komplicerade byggnation 
(styrsystem, brandskyddstekniska lösningar, 
räddningshissar mm) 

Brandvattenförsörjning 

Sociala risker  Sociala risker, hot och våld 

Avsiktliga bränder 

Avsiktliga händelser och 
antagonism 

Avsiktliga händelser och antagonism 

Räddningsinsats  Bostadsbränder  Bostadsbränder 

Avsiktliga bränder  Avsiktliga bränder 

Skyddsvärda objekt 
och miljöer 

Personintensiv verksamhet 
och utrymningskritiska 
anläggningar7 

Vård, omsorg och kriminalvård m.m. 

Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller 
skolbarnomsorg 

Hotell och andra tillfälliga boenden 

Samlingslokaler, restauranger och 
fritidsanläggningar 

Byggnad eller anläggning vars utformning 
innebär stor risk för allvarliga skador vid 
brand 
‐ fler än 16 våningar ovan mark 
‐ stora komplexa garage 
‐ tunnlar 

                                                            
7 Enligt LSO 2:3 identifierade byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora. 
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Evenemang  Evenemang 

Samhällsviktig 
verksamhet8 och kritisk 
infrastruktur9 (SVKI) 

Samhällsviktig verksamhet och kritisk 
infrastruktur (SVKI) 

Områden med förhöjt 
skyddsvärde 

Miljökänsliga områden 

Byggnader eller anläggningar med stora 
kulturhistoriska värden10 

Riskobjekt och 
riskmiljöer 

Farlig verksamhet och 
Seveso11 

Farlig verksamhet och Seveso 

Industri12 
* rubriknivån är ej direkt från 
riskidentifieringen 

Industri 

Natur‐ och 
väderrelaterade risker 

Klimatförändringar  Klimatförändringar 

Naturolyckor  Långvarig torka och skogsbrand 

Räddningstjänst under 
höjd beredskap 

Räddningstjänst under 
höjd beredskap 

Räddningstjänst under höjd beredskap 

 

2.4 Från riskbild till förmåga 
I riskanalysen enligt LSO beskrivs de risker som finns inom förbundsområdet. Det är bland 

annat riskanalysen som ligger till grund för vilken förmåga räddningstjänsten ska ha och 

vilken förmåga räddningstjänsten avser att skaffa sig.  

Till de riskområden som identifierats och värderats kan ett stort antal potentiella olyckor 

kopplas. Nedan redovisas potentiella olyckor inom varje riskområde mer i detalj. Dessa 

olyckor påverkar både hur det operativa och det förebyggande arbetet planeras och 

organiseras. 

Demografiska förändringar 

Enligt SCB:s prognos av befolkningsökningen kommer den äldre delen av befolkningen att 

öka mest. Framförallt gäller det gruppen som är 80 år och äldre. För kommunerna är 

ökningen i de äldsta åldersgrupperna mest betydelsefull, i första hand eftersom de påverkar 

behovet av vård och omsorg, men också för att de förändrar den totala olycksstatistiken 

rörande fallolyckor och vissa typer av bränder. Risken att omkomma till följd av en 

bostadsbrand är starkt kopplad till ökande ålder.  

   

                                                            
8 Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor 1) ett bortfall av, eller en svår 
störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda 
till att en allvarlig kris inträffar i samhället 2) verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. (MSB, 2014. Vägledning för samhällsviktig 
verksamhet: Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid) 
9 Kritisk infrastruktur definieras som fysisk struktur vars funktionalitet bidrar till att säkerställa upprätthållande av viktiga 
samhällsfunktioner. (MSB, 2014. Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur) 
10 Enligt LSO 2:3 identifierade byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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Komplex samhällsutveckling  

RSG:s förbundsområde står inför en exploateringsintensiv period. Detta innebär bland 

annat att det kommer att byggas många höga byggnader och underjordiska anläggningar. 

Detta medför också en framkomlighetsproblematik i trafiken. Kombinerat med all 

nyproduktion pågår även en utveckling när det gäller användning av nya byggnadsmaterial, 

såsom cellplast och trä.  

Det är inte bara i byggprocessen som nya material dyker upp, i hela samhället sker en 

utveckling vad gäller till exempel hybridoljor och alternativa bränslen. Detta sammantaget 

kan komma att generera olyckor med konsekvenser som är svåra att förutse och hantera.  

Sociala risker  

Sociala risker har sin grund i den obalans i samhället som bottnar i ökad segregation och 

ojämlikhet. Till skillnad från en isolerad olyckshändelse så involverar sociala risker även 

beteenden eller tillstånd som kan ha stor inverkan på RSG:s möjlighet att genomföra 

räddningsinsats. Det kan till exempel handla om allmän otrygghet, grov kriminalitet, 

organiserad brottslighet, sociala konflikter samt hot och våld mot räddningstjänstens 

personal. Risken för avsiktlig brand blir en betydande faktor att väga in i RSG:s 

förebyggande arbete. 

Avsiktliga händelser och antagonism  

De senaste åren har hotbilden vad avser avsiktliga händelser och antagonism förändrats. 

Väger man in omvärldens skiftande geopolitiska svängningar så ser RSG nya utmaningar vad 

gäller förberedelse inför och hantering av inträffade händelser. Dessa händelser kan utgöras 

av antagonistiska hot eller handlingar med stora personella och/eller omfattande materiella 

skador. Även hot och handlingar som allvarligt påverkar räddningstjänstens värdegrund, 

verksamhetsidé eller förutsättningar för att lösa kärnuppgift omfattas. Exempelvis hot och 

våld, upplopp, demonstrationer, spridning av gift eller smitta, sabotage samt internationella 

händelser som kan få nationella konsekvenser.  

Personintensiv verksamhet och utrymningskritisk verksamhet  

Personintensiv verksamhet syftar till verksamheter där fler än 150 personer vistas i samma 

lokal eller del av byggnad. Utrymningskritisk verksamhet innebär att det finns ett stort 

behov av förebyggande och förberedande åtgärder för att exempelvis utrymma personer 

eller hantera stora grupper av människor. Dessa typer av verksamheter medför att 

livräddningsmomentet vid en räddningstjänstinsats blir komplicerat och resursomfattande. 

Dessutom försenas de åtgärder som riktas mot att begränsa själva skadeförloppet.  

Evenemangsrelaterade händelser  

Varje år har området flera miljoner besökare till evenemangen som genomförs i regionen. 

Detta medför en ökad risk för avsiktliga händelser eller andra olyckor som kan medföra 

masskadesituationer. Evenemangen medför även framkomlighetsproblem till följd av 

vägavstängningar samt brand‐ och explosionsrisker till följd av hantering av pyroteknik och 

brandfarlig vara. 

Samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur (SVKI)  

Riskerna kopplade till samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur är att en brand 

eller annan olycka kan få stora konsekvenser för samhällets funktionalitet. För att undvika 
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stor samhällspåverkan krävs ett välriktat förebyggande arbete samt att dessa verksamheter 

och infrastrukturen byggs på robusthet. 

Miljökänsliga områden  

Olyckor med utsläpp av farliga ämnen eller förorenat släckvatten kan få stora konsekvenser 

om dessa sker i vattenskyddsområden. Inom RSG:s förbundsområde finns det vattentäkter 

som försörjer hela kommuner med dricksvatten. För räddningstjänsten innebär det en 

utmaning att hantera olyckor i dessa områden.  

Flygplatser  

Inom RSG:s förbundsområde finns det två flygplatser, Göteborg Landvetter Airport och Säve 

flygplats. Landvetter är Sveriges näst största flygplats sett till passagerarantal per år. En 

flygolycka med kommersiellt flyg skulle innebära allvarliga konsekvenser.   

Viktiga knutpunkter och trafikavsnitt  

RSG:s förbundsområde täcker en geografisk yta i vilken det finns ett flertal viktiga transport‐

leder och knutpunkter, både ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. En 

kommunikationsolycka (väg‐, tåg‐, båt‐, spårvagn‐, flygtransport) kan resultera i stora 

personella skador, omfattande materiella skador och/eller allvarlig påverkan på transport‐

flödet. Exempel på dessa olyckor är fordonskrockar, flyghaveri, tågurspårning och brand i 

kommunikationstunnel. 

Kärnteknisk anläggning 

Ringhals kärnkraftverk ligger i förbundets närområde och vid utsläpp av radioaktivt ämne 

från anläggningen skulle förbundet påverkas. Ett sådant utsläpp skulle sannolikt resultera i 

stor oro bland befolkningen och svårigheter med att massevakuera människor med syfte att 

rädda liv och hälsa. 

Natur‐ och väderrelaterade händelser 

Extremt väder kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga 

samhällsfunktioner. Exempel på extremt väder är svår storm eller orkan, extremt höga 

flöden eller extremt högt vattenstånd med allvarliga översvämningsproblem, mycket stora 

snömängder/drivbildning samt extrem värmebölja. Händelser i denna riskkategori kan 

föranleda massanrop med hög belastning på Ledningscentralen, omfattande 

räddningsinsatser samt framkomlighetsproblem. 
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3 Mål enligt handlingsprogram 2020–2023 
Grunden för RSG:s lokala mål inom LSO‐området är de nationella målen i LSO, den 

nationella strategin för stärkt brandskydd genom stöd till enskilda, RSG:s uppdrag enligt 

förbundsordningen, samt de högst prioriterade riskerna och behoven enligt riskanalysen. 

Målen speglar också den politiska inriktningen i förbundet. 

Nedan beskrivs de mål inom LSO som gäller för 2020–2023 samt hur planering, uppföljning 

och systematiskt förbättringsarbete bedrivs inom RSG:s verksamhet. 

3.1 Nationella mål och strategier 
 

”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs.” 

Regeringens proposition 2002/03:119, sid. 34 
 

LSO och dess förarbeten anger att arbetet med skydd mot olyckor i hela samhället skall 

baseras på mål. Dessa mål skall utgå från de övergripande nationella målen som finns 

formulerade i lagtexten. 

”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 

samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor.” (1 kap 1 §) 

”Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.” (1 kap 3 §) 

Räddningstjänstutredningen En effektivare kommunal räddningstjänst13 föreslår att det 

även ska införas ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten.  

”Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska 

planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förhindra eller begränsa skador 

till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors 

död och andra allvarliga skador.” (1 kap 3 a §) 

2009 uppdrog Regeringen åt MSB att ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan 

stärkas genom stöd till enskilda14. Strategin fokuserar på bostadsmiljön, där flest människor 

omkommer och skadas till följd av brand. Den nationella strategin innehåller en vision och 

ett antal mål för brandskyddsarbetet. Målen i den nationella strategin integreras i RSG:s 

förebyggande arbete inom området brandskydd i bostad. 

Vision 

”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”.  

Mål 

”Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en 

tredjedel till år 2020.” 

                                                            
13 SOU 2018:54. En effektivare kommunal räddningstjänst. Stockholm: Regeringskansliet 
14 MSB (2010). En nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda. Karlstad: Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap  
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”Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand 

ska öka.” 

”Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.” 

3.2 Mål för LSO‐verksamheten 2020–2023 
Under perioden 2020–2023 kommer följande mål vägleda och styra arbetet, utvecklingen 

och prioriteringarna inom RSG:s LSO‐verksamhet. Varje mål består av en rubrik, en 

beskrivning av behovsbilden samt ett antal innebörder som pekar ut vad RSG behöver 

fokusera på under de närmsta fyra åren (Figur 1). Ytterligare mer detaljerad beskrivning av 

hur målen ska uppnås och följas upp sker i verksamhetsplaneringen. Beskrivning av RSG:s 

modell för planering och uppföljning finns i kapitel 3.3. 

 
Figur 1. Modell för målen i handlingsprogrammet 
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Mål 1: Risken för att människor omkommer eller skadas allvarligt vid 

olyckor ska minska. 

I förslaget till nytt nationellt mål i LSO anges att särskild vikt ska läggas vid att förhindra 

människors död och andra allvarliga skador.  

Majoriteten av bränder med allvarliga personskador inträffar i bostäder och personer i 

åldersgruppen 80 år eller äldre är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder. Ökningen av 

andelen äldre personer i samhället medför en förhöjd risk för bränder med allvarliga 

personskador. 

Inom RSG:s förbundsområde finns flera personintensiva verksamheter och 

utrymningskritiska anläggningar som kräver särskilda förberedelser för att undvika 

allvarliga konsekvenser. 

Förbundsområdet är en trafikintensiv region med flera stora genomfartsleder och en 

omfattande inpendling, vilket medför ett stort antal trafikolyckor med risk för allvarliga 

personskador.  

Vid vissa olyckstyper är det av särskild vikt att räddningstjänsten snabbt är på plats för att 

kunna rädda liv. Den omfattande infrastrukturutveckling som pågår riskerar att försämra 

framkomligheten i trafiken vid räddningsinsats. 

Målet uppnås genom att: 

A. Minimera responstiden (tiden från larmsamtal tills räddningstjänsten är framme på 

olycksplatsen) för tidskritiska livräddande räddningsinsatser. Det innebär även att 

beakta den geografiska placeringen av operativa resurser för att minimera körtiden.  

B. Geografiskt kartlägga RSG:s åtagande avseende utrymning via räddningstjänstens 

stegutrustning samt klargöra förutsättningarna för utrymning via räddningstjänstens 

stegutrustning framöver. 

C. Öka delaktigheten i andra samhällsaktörers planering exempelvis för att över tid säkra 

framkomligheten i trafiken vid räddningsinsats.  

D. Utveckla och bedriva effektivt förebyggande arbete inom områdena brandskydd i 

bostad samt personintensiva verksamheter och utrymningskritiska anläggningar. Detta 

innefattar exempelvis samverkan med andra samhällsaktörer, målgruppsanpassat 

arbete baserat på forskning och kunskap om vad som ger effekt, samt att öka den 

enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera bränder. 
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Mål 2: Risken för omfattande olyckor och samhällspåverkan vid 

olyckor ska minska. 

Omfattande olyckor medför allvarliga konsekvenser för liv, egendom, miljö och samhälle. De 

kan även medföra störningar på samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.  

RSG:s förbundsområde är en storstadsregion med en komplex och föränderlig samhälls‐ och 

riskbild. Det finns bland annat ett stort antal riskobjekt samt transportleder för farligt gods 

och vid en olycka kan konsekvenserna bli stora. Förbundsområdet står dessutom inför en 

förtätning av befintliga områden, nybyggnation samt infrastrukturutveckling.  

Förändringar i klimatet kan medföra ökad risk för långvariga och geografiskt spridda olyckor 

och räddningsinsatser. 

Omfattande olyckor kräver även mer resurser, ofta under längre tid. 

Målet uppnås genom att: 

A. Minimera responstiden (tiden från larmsamtal till att räddningstjänsten är framme på 

olycksplatsen). Att komma snabbt till olycksplatsen ökar förutsättningarna för att bryta 

händelseutvecklingen i ett tidigt skede.  

B. Utveckla förmågan till räddningsinsatser vid komplex byggnation, exempelvis höga 

byggnader, större byggnadskomplex, långa tunnlar samt undermarksgarage i 

kombination med alternativa bränslen i fordon. En förutsättning för effektiva 

räddningsinsatser vid komplex byggnation är även RSG:s delaktighet i samhälls‐

planeringen15, exempelvis för att påverka utformningen av unika brandtekniska 

lösningar och tekniska styrsystem i byggnader samt utvecklingen av insatsplanering.   

C. Säkerställa god tillgång till brandvatten på kort och lång sikt. Tillgång till brandvatten via 

brandposter i det kommunala vattenledningsnätet är en grundläggande förutsättning 

för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser i tätort. 

D. Utveckla förmågan att lära av inträffade händelser och genomförda räddningsinsatser. 

E. Utveckla övningsverksamheten så att den bättre möter behoven för operativ personal.  

F. Höja medvetenheten kring samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur (SVKI) 

samt utveckla insatsplaneringen för dessa verksamheter och anläggningar. 

G. Utveckla förmågan att hantera omfattande, samtidiga och/eller geografiskt spridda 

händelser, exempelvis skogsbränder och översvämningar. Detta kräver bland annat 

fortsatt utveckling av aktörsgemensam samverkan och planering.  

H. Bedriva effektivt förebyggande och förberedande arbete, riktat till bland annat industri 

och SVKI, för att förebygga och förhindra allvarliga konsekvenser av olyckor.  

I. Säkerställa ett effektivt arbete mot farlig verksamhet (LSO 2 kap. 4 §). 

   

                                                            
15 RSG:s delaktighet i samhällsplaneringen (tillämpning av plan‐ och bygglagen) är en väsentlig del av det förebyggande 
uppdraget. Det omfattas inte av Handlingsprogrammet enligt LSO, men omhändertas i RSG:s verksamhetsplanering. 
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Mål 3: Rollen som aktiv samverkanspart och samhällsaktör ska 

stärkas. 

Samhällsutvecklingen i RSG:s förbundsområde är i en intensiv fas och sker i ett högt tempo. 

Omfattande infrastrukturutveckling och byggnation, framkomlighet vid räddningsinsats 

samt demografisk utveckling är exempel på områden som skapar utmaningar utifrån det 

förebyggande uppdraget såväl som räddningstjänstuppdraget. 

Att agera som enskild aktör inom den egna uppdraget kan vara begränsade för att nå bästa 

effekt. Flera samhällsaktörer kan ha angränsande uppdrag, kunskap, arbetsmetoder och ha 

en potentiell synergi som inte tas tillvara när arbete sker som enskild aktör.  

Det finns ett behov av att anpassa RSG:s verksamhet utifrån samhällsutvecklingen, men 

även av att synliggöra RSG:s uppdrag och behov. 

Vid många räddningsinsatser utförs parallella uppdrag från flera myndigheter. Samverkan 

är en framgångsfaktor för ett effektivt skadeavhjälpande arbete – vid förberedelse såväl 

som genomförande. 

Målet uppnås genom att: 

A. Utveckla samarbetet med relevanta samhällsaktörer för att genom smarta arbetssätt 

skapa synergier, utan att avvika från det som ligger inom RSG:s uppdrag och mandat. 

B. Utveckla förmågan att följa och delta i samhällsutvecklingen genom samverkan samt 

delaktighet i andra aktörers planering. Dels för att synliggöra RSG:s uppdrag och behov, 

dels för att skapa förutsättning till tidig styrning och anpassning av RSG:s verksamhet. 

Exempel på betydelsefulla aktörer att samverka med är våra medlemskommuner, MSB 

och Trafikverket. 

C. Utveckla och tillämpa ett utåtriktat arbetssätt, vilket innebär att identifiera rätt 

mottagare, arenor och tidpunkt för att nå bäst effekt i aktuella frågor. Det innebär även 

att påverka regelutformning samt att följa eller initiera forskning inom relevanta 

områden. 

D. Utveckla arbetet med gemensamma lägesbilder samt hot‐ och riskbedömningar, i 

samverkan med andra samhällsaktörer. 

E. Kontinuerligt genomföra proaktiv kommunikation med allmänheten i aktuella frågor. 
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Mål 4: Förmågan att förebygga samt begränsa konsekvenserna av 

avsiktliga händelser ska stärkas. 

Med avsiktliga händelser avses såväl social oro och avsiktliga bränder som pågående dödligt 

våld (PDV) och terrorattentat. 

RSG ser effekter av social oro, utanförskap och segregation genom exempelvis hot mot 

räddningspersonalen. Under tillstånd av sociala oroligheter används avsiktliga bränder som 

konfliktstrategi, vilket ibland får en snabb geografisk spridning.  

Komponenter som försvårar RSG:s möjligheter att genomföra effektiva räddningsinsatser är 

att bränderna vid enstaka tillfällen kombineras med att räddningspersonalen blir utsatt för 

hot och även våld. Forskningen visar att arbetet med att förebygga avsiktliga bränder och 

social oro måste ske på ett bredare sätt i samverkan med andra samhällsaktörer.  

Avsiktliga händelser i form av pågående dödligt våld (PDV) och terrorattentat utgör en 

närvarande hotbild som innebär att det behöver finnas förberedelser för agerande för olika 

typer av händelser av olika omfattning. 

Målet uppnås genom att: 

A. Utveckla arbetet med gemensamma lägesbilder samt hot‐ och riskbedömningar i 

samverkan med andra samhällsaktörer. Säkerhetsklassning av RSG:s personal är i vissa 

fall nödvändig för sådan samverkan. 

B. Utveckla rutiner för att identifiera och hantera avsiktliga händelser.  

C. Utveckla förmågan att hantera en situation med omfattande avsiktliga händelser, 

exempelvis genom att utveckla räddningspersonalens förberedelse – att vara beredd på 

det oväntade och ha förmåga att reagera och agera. Det innebär även att utveckla den 

aktörsgemensamma förberedelsen, bland annat mellan blåljusorganisationer. 

D. Utveckla och bedriva ett effektivt förebyggande och förberedande arbete inom 

området sociala risker. Det innebär exempelvis samverkan med andra samhällsaktörer, 

tillitsskapande aktiviteter och kunskapshöjande informationsinsatser. 
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3.3 Planering och uppföljning 
Handlingsprogrammets mål ger den övergripande inriktningen för LSO‐verksamheten och 

följs upp i den årliga cykeln för RSG:s verksamhetsplanering och ‐uppföljning.  

3.3.1 RSG:s verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och internkontroll 

Målen i handlingsprogrammet omsätts i en planering för hela perioden i den årliga 

verksamhetsplanen. Detta möjliggör en anpassning till behoven och den aktuella riskbilden 

inom RSG:s område. De övergripande målen är de samma under hela perioden, men 

innehållet i aktiviteterna varierar utifrån bedömning av risk och aktuell situation i övrigt. 

Aktiviteterna har kortare tidsperspektiv och utgör åtgärder på väg mot målen.  

Den samlade bilden av RSG:s uppdrag finns i den förbundsövergripande verksamhets‐

planen. I den finns, utöver mål för LSO, mål för övrig verksamhet riktad till medborgare och 

organisationer, bland annat tillsyn och tillstånd enligt LBE och verksamhet inom plan och 

bygglagstiftning.  

Även målsättningar för verksamhet som stöd för LSO‐uppdraget beskrivs i verksamhets‐

planen, till exempel vad gäller medarbetarperspektivet. Målen enligt handlingsprogrammet 

ingår således som en integrerad del i den övriga verksamheten. Verksamhetsplanen gäller 

för ett år, men kan även innehålla utvecklingsområden och projekt som löper över längre 

tid. Den årliga verksamhetsplanen fastställs av RSG:s förbundsfullmäktige. 

På avdelningsnivå används den förbundsövergripande verksamhetsplanen för styrning och 

vägledning i framtagandet av understödjande mål och aktiviteter, som ska genomföras 

under året på varje avdelning och respektive enhet. På så sätt genomsyrar 

handlingsprogrammets mål verksamheten på respektive avdelning och enhet. 

Vid uppföljning kontrolleras resultaten från de understödjande målen och aktiviteterna. 

Dessa sammanförs till uppföljningen av respektive mål i verksamhetsplanen. Måluppfyllelse 

mäts genom kvalitativ eller kvantitativ uppföljning. Det samlade resultatet visar mål‐

uppfyllelse i RSG:s totala verksamhet och däribland måluppfyllelse av handlings‐

programmets mål. Figur 2 är en illustration av RSG:s verksamhetsplanering och uppföljning. 

RSG följer varje år en bestämd tidsordning för planering och uppföljning. Här ingår också 

RSG:s internkontrollprocess. 

 
Figur 2. Mål och process för planering och uppföljning av verksamheten. 
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3.3.2 Lärande från räddningsinsatser 

Uppföljningen och lärandet från genomförda räddningsinsatser, genom bland annat analys 

av insatsstatistik och insatsutvärderingar samt olycksutredningar, är ytterligare ett sätt som 

RSG använder för att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. 

En olycka som har föranlett en räddningsinsats ska, enligt 3 kap. 10 § LSO, undersökas för 

att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 

genomförts. 

RSG bedriver ett aktivt och strukturerat uppföljningsarbete som syftar till att minska risken 

för att nya liknande olyckor inträffar, mildra konsekvenserna om olyckan ändå uppstår samt 

att framtida räddningsinsatser ska bli mer effektiva. Uppföljningsarbetet bidrar även till att 

skapa förståelse och kunskap om olyckor och mänskligt agerande i samband med olyckor. 

Detta sker i enlighet med lagstiftningens krav men är också en viktig del i det interna 

systematiska förbättringsarbetet. 

RSG dokumenterar alla räddningsinsatser i en så kallad händelserapport. Alla 

händelserapporter ska läsas och värderas. Brister, frågeställningar och erfarenheter som 

dokumenteras i rapporten ska systematiskt fångas upp och vidarebefordras inom 

organisationen samt till externa aktörer i samhället. Händelserapporterna utgör även 

grunden för statistiska analyser.  

Vid olyckor som kan förväntas ge organisationen speciella kunskaper och erfarenheter 

kompletteras händelserapporten med en olycksutredning. Dessa utredningar ska utformas 

utifrån ett skriftligt uppdrag med tydligt syfte, genomförande och plan för redovisning. 

Utöver en kartläggning av händelsen genererar en olycksutredning oftast 

rekommendationer, som i dialog med ansvariga beslutsfattare utvecklas till åtgärder. 

Erfarenheter som finns dokumenterade i händelserapporter och olycksutredningar utgör 

underlag för utveckling och planering av både den förebyggande verksamheten och 

räddningstjänstverksamheten. Erfarenheterna ligger också till grund för planering av 

utbildnings‐ och övningsverksamheten, som en del av kvalitetssäkringen av den operativa 

förmågan. 

Page 395 of 689



Remissversion: Handlingsprogram 2020–2023 
 

22 (40) 
 

4 Förebyggande verksamhet 
Enligt LSO är kommuner skyldiga att ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. 

I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som 

finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges 

hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. 

4.1 Tillsyn 
RSG bedriver tillsynsverksamhet utifrån LSO. Tillsynen utövas som en kontroll av 

efterlevnaden av denna lag och tillhörande föreskrifter. 

I enlighet med 5 kap. 1 § LSO utövar RSG tillsyn över att 

 ägare och nyttjanderättshavare i skälig omfattning håller utrustning för släckning av 
brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidtar de åtgärder 
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd 
av brand enligt 2 kap. 2 § LSO 

 ägare av byggnader eller andra anläggningar lämnar skriftliga redogörelser för 
brandskyddet enligt 2 kap. 3 § LSO 

 ägare eller den som utövar verksamheter på anläggningen som är klassad som farlig 
verksamhet i skälig omfattning har beredskap och vidtar nödvändiga åtgärder för 
att hindra eller begränsa skador på människor eller miljön enligt 2 kap. 4 § LSO. 

En tillsyn kan vara planerad i förväg eller ske på uppmärksammat förhållande. I samband 

med ett tillsynsärende bedöms om de organisatoriska och tekniska brandskyddsåtgärderna 

är tillfredsställande samt om de är i skälig omfattning i förhållande till verksamhetens art. 

RSG tar beslut om avskrivning, föreläggande eller förbud i alla påbörjade tillsynsärenden. 

RSG har förmåga att påbörja ett tillsynsärende under alla dygnets timmar alla dagar om 

året. 

Tillsyn ska genomföras på ett rättssäkert, likvärdigt och effektivt sätt. Personal som utför 

tillsyn enligt LSO ska inneha delegation som tillsynsförrättare. Beslut om delegation tas av 

förbundsdirektören. Att inneha delegation som tillsynsförrättare innebär att minst ha 

godkänd utbildning enligt bilaga B kompletterat med genomförd intern introduktions‐

utbildning och godkänt tillhörande test. För att över tid upprätthålla erforderlig kompetens 

ska fortlöpande vidareutbildning ske utifrån behov. 

4.2 Rådgivning och information 
RSG ger rådgivning och information för att underlätta för den enskilde att fullgöra sina 

skyldigheter enligt LSO. RSG försöker aktivt förmedla kunskap och öka förståelsen hos den 

enskilde så att denne kan ta sitt ansvar i strävan att minska sannolikheten för uppkomst av 

brand och möjligheten att minimera konsekvenserna i händelse av brand.  

Kunskap ska förmedlas på ett informativt sätt och i första hand ska råd och information 

riktas dit den bedöms göra störst nytta för att nå ett bättre brandskydd. RSG arbetar 

kontinuerligt med att försöka identifiera riskutsatta grupper för att anpassa rådgivning och 

information efter behov och rådande situation.  

RSG arbetar såväl med enskilda personer i specifika frågeställningar som med bred 

kunskapsspridning till allmänheten eller en specifik målgrupp. Detta sker exempelvis genom 

telefonrådgivning, riktade insatser, öppet hus, externa hemsidan, anslag, sociala medier och 

mässor. Inom områden som bedöms som viktiga ur ett brandförebyggande perspektiv 
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erbjuder RSG specifika utbildningar riktade till våra medlemskommuner och dess personal. 

RSG erbjuder också utbildning inom brandskydd till allmänheten och andra organisationer i 

en strävan att höja nivån på skyddet mot olyckor i samhället.  

RSG:s förebyggande verksamhet omfattar mer än arbetet utifrån LSO och det som beskrivs i 

handlingsprogrammet. En stor del av det förebyggande arbetet mot brand sker även med 

stöd av andra lagstiftningar, exempelvis Plan‐ och bygglagen (PBL)16 och LBE. Arbetet med 

den förebyggande verksamheten i sin helhet sker idag på bred front där såväl dagtids‐

personal som utryckningsstyrkor utgör en viktig del. Huvudfokus på det förebyggande 

uppdraget har primärt de brandinspektörer, brandingenjörer, och brandskyddskontrollanter 

som arbetar dagtid. Utöver dessa finns det andra personer som arbetar med specifika 

uppdrag kopplade till den förebyggande verksamheten. Den aktuella riskbilden förändras 

hela tiden inom RSG:s förbundsområde. För att kunna möta denna förändring och om‐

världens behov samutnyttjas dessa resurser. Detta ger RSG en möjlighet att över tid och i 

förhållande till samhällsutvecklingen variera resurstillgången för arbete med specifikt LSO‐

relaterade arbetsuppgifter.  

Det ska vara lätt att komma i kontakt med RSG för att få svar på sina frågor rörande 

förebyggande brandskydd. Vanligtvis hanteras förebyggande frågor vardagar på kontorstid, 

men är frågan akut och av stor dignitet har RSG förmåga att svara på förebyggande frågor 

under alla dygnets timmar alla dagar om året. 

4.3 Förebyggande strategier 
Utifrån RSG:s riskidentifiering är bränder i bostäder och avsiktliga bränder vanligt 

förekommande. Det är vid bränder i bostäder flest personer omkommer eller skadas och 

avsiktliga bränder är ofta förknippade med andra oroligheter i samhället. RSG anser därför 

att dessa områden kräver speciellt fokus. RSG:s förebyggande arbete mot bränder i 

bostäder och mot avsiktliga bränder hanteras därför inom ramarna för två förbunds‐

övergripande strategier; Brandskydd i bostad17 och Sociala risker18. Strategierna innebär att 

RSG primärt genom stöd till enskilda, samverkan med andra samhällsaktörer och riktade 

insatser arbetar för att minska antalet bränder och minimera konsekvenserna i händelse av 

brand. Strategierna säkerställer samordning och kvalitetssäkring av pågående aktiviteter 

samt att utvecklingsarbete fortgår inom områdena. Strategierna ger organisatoriska 

förutsättningar för ett förbundsövergripande arbete där många avdelningar är involverade 

och tillser att RSG tar vara på den samlade kompetens som finns inom förbundet. Strategin 

Sociala risker innefattar också socialt brandförebyggande och tillitsskapande arbete i syfte 

att skapa förutsättningar för att RSG ska kunna utföra räddningsinsats utan avsiktliga 

störningar. Dessutom ingår arbetet med att utveckla omvärldsbevakning, intern‐

kommunikation och etablerat underrättelsearbete för att skapa grund för organisatorisk, 

mental och taktisk förberedelse och säkerhet för räddningspersonalen. 

4.4 Skriftlig redogörelse för brandskyddet 
Enligt 2 kap. 3 § LSO ska ägare för vissa byggnader eller andra anläggningar, där det med 

hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på 

kontroll av brandskyddet, i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. I enlighet 

                                                            
16 SFS 2010:900. Plan‐ och bygglag (PBL). Stockholm: Justitiedepartementet 
17 RSG (2017). Strategi för arbetet med att minska antalet och konsekvenserna av bostadsbränder, genom stöd till enskilda (dnr 
0507/15). Göteborg: Räddningstjänsten Storgöteborg 
18 RSG (2017). Strategi Sociala risker (dnr 0636/17). Göteborg: Räddningstjänsten Storgöteborg 
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med intentionerna i LSO tar RSG emot, hanterar och analyserar samtliga skriftliga redo‐

görelser för brandskyddet som inkommer. De skriftliga brandskyddsredogörelserna 

kontrolleras och värderas som en del i tillsynsverksamheten. Om RSG utifrån den skriftliga 

brandskyddsredogörelsen bedömer att brandskyddet inte är tillfredsställande eller om den 

skriftliga brandskyddsredogörelsen inte skickats in kan detta ligga till grund för ett 

tillsynsbesök. 

Kravet på att lämna in skriftlig redogörelse för brandskyddet kommer enligt förslaget i 

räddningstjänstutredningen att tas bort. Skulle detta bli verklighet kommer RSG fortsätta ha 

fokus på de byggnader eller anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller 

konsekvenserna av brand är stora om än i annan form. 

4.5 Brandskyddskontroll och rengöring 
RSG utför brandskyddskontrollerna i egen regi. Syftet med brandskyddskontroll är att i ett 

tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister på anläggningen så att skador på människor, 

egendom och miljö kan undvikas. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras fasta 

förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler samt skorstenar, tak och anslutande 

byggnadsdelar ur brandskyddssynpunkt. Detsamma gäller imkanaler19 i restaurang, storkök 

och därmed jämförbara utrymmen. Tidsfrister är angivna i föreskrifter från MSB.  

Rengöring genomförs av upphandlade entreprenörer enligt avtal med RSG. Rengöring ska 

ske av fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler samt av imkanaler i 

restauranger och storkök. Vid rengöring tas brandfarliga beläggningar bort för att minska 

risken för brand. Tidsfrister beslutas av respektive kommuns fullmäktige.  

Brandskyddskontroll och rengöring ska genomföras på ett rättssäkert, likvärdigt och 

effektivt sätt. RSG:s personal som utför brandskyddskontroll ska inneha delegation som 

brandskyddskontrollant. Beslut om delegation tas av förbundsdirektören. Att inneha 

delegation som brandskyddskontrollant innebär att minst ha godkänd utbildning enligt 

bilaga B. För att över tid upprätthålla erforderlig kompetens kan fortlöpande vidare‐

utbildning ske utifrån behov. 

I RSG:s avtal med de upphandlade entreprenörerna framgår det bland annat erforderlig 

kompetens för genomförandet av rengöring. Lägsta utbildningsnivå är i enlighet med bilaga 

B. 

4.5.1 Tillstånd – medgivande om att sota själv eller av annan utförare 

En fastighetsägare kan även ansöka om att genomföra rengöringen själv eller låta annan 

behörig utföra tjänsten. Ett sådant medgivande får endast ges om rengöringen kan ske på 

ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. RSG hanterar inkomna ansökningar och tar 

beslut i samtliga ärenden. 

4.6 Plan för tillsyn, rådgivning och information 
Tillsyn, rådgivning och information ska riktas dit behov finns och där den bedöms göra 

störst nytta för att nå ett bättre brandskydd. Utifrån ett risk‐ och medborgarperspektiv 

upprättar därför RSG varje år en plan för tillsyn, rådgivning och information som uttrycker 

verksamhetens omfattning, inriktning och motiv för respektive år. Planen innehåller fasta 

planerade områden som är återkommande från år till år, temaområden med ett speciellt 

fokus som utförs under en begränsad tidsperiod och reaktiva områden som är 

                                                            
19 Imkanal är en ventilationskanal som ska evakuera (suga ut) luft från ett utrymme där mat lagas. 
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händelsebaserade. Viktiga källor för planering och vid framtagandet av planen är bland 

annat mål i handlingsprogrammet, forskning, kriterierna för att omfattas av kravet på 

skriftlig redogörelse av brandskyddet, statistik, olycksutredningar, erfarenhet hos RSG:s 

personal kring risknivåer och brister för olika verksamhetstyper samt omvärldsbevakning. 

Planen beslutas årligen av förbundsdirektören och är en del av RSG:s verksamhetsplanering. 
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5 Räddningstjänstverksamhet 
Enligt LSO är kommuner skyldiga att ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I 

programmet ska kommunen ange målen för kommunens verksamhet, samt de risker för 

olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Dessutom ska anges 

vilken förmåga kommunen har för att genomföra räddningsinsatser. Förmågan ska 

redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap. 

Handlingsprogrammet ska även innehålla uppgifter om samverkan med andra kommuner 

och med statliga myndigheter och enskilda (Bilaga C) samt uppgifter om hamnar och deras 

gränser i vatten (Bilaga D), i enlighet med förordning om skydd mot olyckor (FSO)20.  

Utöver de skall‐krav som återges i LSO finns även ett antal punkter som beaktas och 

redovisas utifrån uppdraget att omsätta resultatet av Räddningstjänstutredningen.  

I utredningen föreslås bland annat att räddningstjänstens förmåga ska anges enligt följande: 

 förmåga genomföra räddningsinsatser för varje typ av olycka 

 förmåga att genomföra flera samtidiga räddningsinsatser 

 förmåga att genomföra omfattande räddningsinsatser 

 förmåga att utöva ledning vid räddningstjänst. 

5.1 Beredskap och resurser 
Den aktuella riskbilden förändras hela tiden inom RSG:s område. RSG ska därför 

kontinuerligt anpassa resurstillgången för att kunna möta redovisad förmåga. Följande 

beskriver nuvarande nivå utifrån den generella riskbilden och rådande förutsättningar för 

verksamheten i förbundet. Denna kan justeras såväl uppåt som nedåt vid förändrade 

förutsättningar. Beredskapsjustering i den löpande verksamheten hanteras enligt 

förbundets gällande instruktioner. 

Inom RSG finns 11 stationer med heltidsstyrkor, 8 stationer med räddningstjänstpersonal i 

beredskap (RiB) och 7 räddningsvärn (Figur 3). Bemanningen för heltids‐ och RiB‐styrkorna 

håller en grundnivå med en styrkeledare och fyra eller sex brandmän, undantaget Rävlanda 

RiB‐styrka, där bemanningen är en styrkeledare och två brandmän. Ledningsfunktioner som 

verkar inom RSG är normalt en insatschef, två insatsledare och 18 styrkeledare. Dessutom 

finns det en LC‐ledare, en stabschef samt en räddningschef i beredskap (RCB). 

 

                                                            
20 SFS 2003:789. Förordning om skydd mot olyckor (FSO). Stockholm: Justitiedepartementet 
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Figur 3. Brandstationer inom RSG:s förbundsområde 

 

Alla räddningsstyrkor inom RSG har en basförmåga. Heltidsstyrkor har en högre förmåga än 

RiB‐styrkor. RiB‐styrkorna i sin tur besitter en högre förmåga än räddningsvärnen. 

Skillnaden i förmåga är kopplat till bemanning, utbildning, övningstid, utrustning, 

larmfrekvens och vilka lokala risker som finns inom respektive stationsområde. Denna nivå 

på basförmåga säkerställer att de vanligaste olyckorna kan hanteras av resurser från en 

station alternativt med resurser från flera stationer. Varje heltidsstation har dessutom en 

eller flera specialförmågor som kan nyttjas i hela RSG:s förbundsområde.  

Tabell 2 visar RSG:s förmåga per styrka och nivå. Tabellen redovisar förbundets förmåga i 

nuläget. Förmågan är inte statisk utan den kan förändras efter den identifierade riskbilden 

på både kort och lång sikt. Utöver den förmåga som presenteras i tabellen har RSG 

ytterligare specialförmågor genom avtal med externa aktörer. Den operativa förmågan 

beskrivs övergripande i kapitel 5.3. För en mer detaljerad beskrivning av respektive förmåga 

hänvisas till RSG:s interna styrdokument Enheternas förmåga. 
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Tabell 2. RSG:s förmåga redovisad per styrka och nivå. Nivå 1 innebär en basförmåga, nivå 2 en utökad 
basförmåga och nivå 3 innebär specialförmåga. 

 
 

5.2 Responstid 
Begreppet responstid avser tiden från första larmsamtal till dess att den första räddnings‐

resursen anländer till olycksplatsen.  

Figur 4 visar medelresponstid i normalläget för första räddningsenhet, utifrån att 

olycksplatsen kan nås direkt via farbar väg. Medelresponstiden är generell och den faktiska 

responstiden för en enskild insats kan därför avvika på grund av rådande förhållanden vid 

tillfället ‐ trafik, väglag, resurstillgång med mer. Olycksplatser som inte kan nås direkt via 

farbar väg i till exempel skog och mark, terräng samt delar av skärgården tar längre tid att 

nå. För att ta sig till dessa områden krävs särskild transport av räddningsresurser med till 

exempel terrängfordon eller båt vilket medför längre responstider.  
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Figur 4. Responstidskarta för RSG. Kartan visar medelresponstiden  
(2016–2018) för första räddningsenhet, utifrån att olycksplatsen kan 
nås direkt via farbar väg. 

 

RSG har ett principiellt förhållningssätt kopplat till responstid. Det innebär att för vissa 

händelsetyper så anses responstiden ha särskilt stor betydelse för möjligheten att rädda liv. 

De tidskritiska livräddande händelsetyper som avses är brand i byggnad, trafikolyckor samt 

drunkningsolyckor. 

Utifrån detta behöver påverkan på responstiden beaktas i såväl det korta som långa 

perspektivet. Det korta perspektivet kan handla om beredskapshantering av RSG:s 

operativa resurser medan det mer långsiktiga kan handla om brandstationers placering.  

Utöver att över tid arbeta med att minimera responstiden för tidskritiska livräddande 

händelsetyper, så behöver det även säkerställas att räddningsinsatser kan påbörjas inom 

godtagbar tid i hela förbundsområdet. Det innebär att merparten av räddningsinsatserna 

ska kunna påbörjas inom en bestämd tid i hela förbundsområdet. RSG arbetar med 

målsättningar kopplade till dessa principer. 

5.3 Operativ förmåga 
Förmågan att genomföra räddningsinsatser beror på en rad faktorer; utrustningens 

kapacitet, bemanning, kunskap och färdighet hos personalen samt tidsaspekter såsom tid 

att påbörja och uthållighet mot ställd uppgift likväl som yttre skadeplatsfaktorer. Detta 

sammantaget varierar och det är omöjligt att för varje enskilt tillfälle definiera den samman‐

vägda förmågan utifrån alla variabler. Varje händelse är unik och åtgärderna anpassas efter 
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omständigheterna för att möta hjälpbehovet. Den förmåga som krävs för att nå effekt kan 

därför inte beskrivas för varje enskild händelse utan behöver generaliseras. En specifik 

räddningsinsats kan medföra behov av förmågor från flera kategorier. Identifierade risker 

kan var för sig innebära ett antal olyckor där förmågan prövas. En glömd cigarett såväl som 

en terrorhandling kan båda innebära brand i byggnad men situationerna kräver olika 

förhållningssätt i både taktiska och mentala förberedelser. Samtidigt är den definierade 

förmågan att bekämpa brand i byggnad densamma. Genom övning och utbildning, med 

fokus på varje individ i den operativa organisationen, vill RSG förvissa sig om att personalen 

är rustad för uppdraget och har den sammanvägda förmågan som krävs. Som en del i 

förmågan att utföra effektiva räddningsinsatser ska RSG:s personal minst ha godkänd 

utbildning enligt bilaga B. Utöver det krävs kompletterande intern utbildning för den 

aktuella funktionen. 

RSG:s enskilda enheters förmåga för olika olyckstyper specificeras i de interna styr‐

dokumenten Enheternas förmåga. Där anges vilken utrustning och utbildning som RSG har 

bedömt vara nödvändig för att kunna hantera olika typer av olyckor. Vid större olyckor kan 

flera enheter och ledningsfunktioner verka tillsammans för en utökad förmåga. RSG har 

larmplaner21, som syftar till en snabb resursuppbyggnad och ett enhetligt agerande vid en 

olycka. 

Brandvattenförsörjning är en grundläggande del av den operativa förmågan. En 

förutsättning för att genomföra effektiva räddningsinsatser inom tätort är tillgången till 

brandvatten via brandposter i det kommunala vattenledningsnätet. Både tillgängligt flöde 

och närhet till brandposterna är avgörande för RSG:s förmåga vid exempelvis brand i 

byggnad inom tätort. För mer ingående beskrivning av förmåga om brandvattenförsörjning 

se bilaga E. 

5.3.1 Förmåga att genomföra räddningsinsats för varje typ av olycka  

Förutom riskidentifieringen bygger förmågenivån på de vanligast förekommande olyckorna 

som inträffar, så kallade mängdhändelser eller vardagsolyckor (Tabell 3). 

Tabell 3. Beskrivning av RSG:s basförmåga att genomföra räddningsinsats vid de vanligast förekommande 
olyckorna. 

Område  Basförmågan omfattar 

Brand i skog och mark 
‐ att bekämpa gräsbrand på äng, i vägslänter, mindre fält etcetera, 
‐ att genomföra släckning av brand i skog och mark.  

Brand i byggnad 

‐ att söka efter och rädda personer i tät brandrök, 
‐ att genomföra utvändig och invändig släckinsats för att bekämpa 

brand, 
‐ att assistera utrymning av personer från utrymningsplatser ur 

brinnande byggnader, 
‐ att assistera utrymning av personer ur brinnande byggnad 

utvändigt via fönster eller balkong med stegutrustning. 
 

Förmågan ”brand i byggnad” förutsätter/utgår att 
brandvattenförsörjningen i det kommunala brandpostnätet är 
utformat efter VAV P8322.  

 

                                                            
21 Ett stöd för att i samband med utlarmning tilldela en resursmängd och sammansättning utifrån bedömningen av händelsen. 
22 VAV P83 (2001). Allmänna vattenledningsnät. Anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning. Stockholm: Svenskt 
Vatten 
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För närmare information om när räddningstjänstens förmåga att 
assistera utrymning av personer ur brinnande byggnad via fönster 
eller balkong med stegutrustning kan ersätta en utrymningsväg 
hänvisas till särskilda anvisningar ”Råd och Anvisningar 110” som 
finns tillgänglig på www.rsgbg.se. Redovisningen i detta dokument 
kan inte åberopas som underlag för en brandteknisk 
dimensionering. 

 

Brand i fordon och andra fristående 
objekt 

‐ att släcka brand i personbil, minibuss, arbetsfordon, buss, lastbil, 
spårvagn, järnvägsvagn utomhus, eller annat mindre fristående 
objekt, 

‐ att, i livräddande syfte, släcka brand i fordon i tunnel, 
undermarksanläggning eller liknande med hänsyn till begränsningar 
och förutsättningar på grund av anläggningens utformning. 
 

Brand i fartyg 

‐ att släcka brand i mindre fritidsbåt förtöjd vid kaj, 
‐ att genomföra insats för livräddning av enstaka personer i 

brandpåverkat utrymme eller genomföra släckinsats vid brand i 
fartyg förtöjt vid kaj. 
 

Brand i brandfarlig vätska och gas 

‐ att snabbt rädda enstaka personer som befinner sig i fara i område 
med brandfarlig vätska eller gas, 

‐ att släcka brand i spill av olja eller polär produkt från tankbil eller 
järnvägsvagn, 

‐ att släcka brand i mindre cistern med olja eller polär produkt, 
‐ att kyla hotad cistern vid brand i cistern för brandfarlig vara. 

 

Trafikolycka 

‐ att spärra av och säkra olycksplatsen mot följdolyckor och brand, 
‐ att snabbt frigöra fastklämda personer från fordon (personbil, buss, 

lastbil, spårvagn och tåg) för att möjliggöra ett snabbt 
sjukvårdsomhändertagande, 

‐ att stabilisera/säkra fordon vid instabilitet. 
 

Vattenlivräddning 
‐ att rädda enstaka personer i ytläge eller på grunt vatten, 
‐ att rädda enstaka personer ur isvak. 

 

Farliga ämnen 

‐ att snabbt rädda enstaka personer som befinner sig i område med 
farliga ämne, 

‐ att genomföra livräddande sanering av enstaka personer, 
‐ att indikera brännbar atmosfär och annan farlig miljö, 
‐ att akut begränsa skadeutbredningen genom övertäckning, 

uppsamling, och nedtvättning. 
 

Hot om suicid 
‐ att genomföra ett första bemötande av suicidal person. 

 

Räddning av personer i andra fall 

‐ att undsätta personer som är instängda i hiss, 
‐ att rädda fastklämda personer ur maskiner eller andra föremål, 

under träd, nedfallen last eller motsvarande, 
‐ att rädda person som befinner sig i livsfara på grund av elektricitet 

(till exempel på järnvägsvagn, vid nedfallen ledning eller i ställverk). 
 

Prehospitalt akut omhändertagande 

‐ att genomföra prehospitalt akut omhändertagande vid olika typer 
av skador och sjukdomar enligt S‐ABCDE23 och genomföra hjärt‐
/lungräddning (D‐HLR och Barn‐HLR). 
 

 

Utöver basförmågan har vissa enheter utbildats och utrustats speciellt för en utökad 

förmåga för att hantera mer komplexa händelser, så kallad specialförmåga (Tabell 4).  

                                                            
23 Arbetsrutin som används av räddningstjänsten vid prehospitalt akut omhändertagande av akut sjuka eller skadade personer. 
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Tabell 4. Redovisning av RSG:s specialförmåga. 

Område  Specialförmågan omfattar 

Farliga ämnen, nivå 2 (indikering) 
‐ att indikera riskområde för vanligt förekommande 

industrikemikalier  

Farliga ämnen, nivå 3 (kem 3) 

‐ att genomföra insats i område/utrymme med farliga 
ämnen 

‐ att begränsa skadeutbredning genom tätning, 
övertäckning, uppsamling, impaktering, överpumpning, 
kylning och nedtvättning. 
 

Förstärkt resurs för brand i brandfarlig vätska 

‐ att möjliggöra kylning med vatten och släckförmåga med 
skum för större bränder i brandfarlig vätska med hjälp av 
skumbilar, storpump, slang och armaturer. 
 

Trafikolycka, nivå 3 
‐ att genomföra losstagning, lyft och säkring vid olyckor 

med buss, tåg, lastbil och andra tunga fordon. 
 

Resurs för ras och tungräddning (RTR) 

‐ att genomföra räddningsinsatser vid trafikolyckor där 
tunga fordon är inblandade såsom lastbilar, bussar och 
tåg, 

‐ att genomföra räddningsinsatser vid byggnadskollapser 
genom stabiliserande åtgärder och att söka efter 
personer vid dessa händelser. 
 

Terrängtransport 

‐ att genomföra transport av materiel eller personal i 
väglös terräng eller på väg med begränsad 
framkomlighet med MC, bandvagn eller annat 
terrängfordon. 
 

UAS ‐ Unmanned Aerial System 

‐ att med hjälp av liten fjärrstyrd flygfarkost samla 
information för genomförande av räddningsinsatsen i 
form av bild och film från ovan. 
 

Räddningsbåt 

‐ att med hjälp av båt med olika storlek bedriva 
räddningsinsats på och invid hav, sjöar och vattendrag. 
Båtarnas användningsområde kan sammanfattas till 
följande: 
‐ Livräddning vid hot om hopp från bro. 
‐ Resursuppbyggnad (personal och material) till 

södra skärgården vid större händelse.  
‐ Brandbekämpning vid bränder i fastigheter nära 

vatten och vid brand i fartyg. 
‐ Dykplattform vid insats med vattendykare.  
‐ Andra räddningsuppdrag på och vid insjöar och 

vattendrag. 
 

Oljeskyddscontainer 
‐ att med länsa inringa olja runt en båt eller skydda vikar, 

vattendrag och strandområden från oljepåslag. 
 

Spårvagnslyft 
‐ att utföra lyft av spårvagn för losstagning av enstaka 

personer. 
 

Räddningsdykare (vatten) 

‐ att utföra räddningsdykning ner till 40 meters djup för 
att utföra sök och livräddningssinsats. 

‐ RSG är en del i den internationella organisationen 
DiveSMART för att både kunna ta hjälp av andra 
organisationers vattendykare och hjälpa andra 
organisationer vid större komplexa olyckor med behov 
av vattendykare. 
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Område  Specialförmågan omfattar 

Djurräddning 

‐ att bistå veterinär med att genomföra kontrollerat lyft 
av djur ur kärr med mera. 

‐ att bistå vid evakuering av djur ur stall, djurtransporter 
med mera. 
 

Arbetsjordning 

‐ att vid händelse på anläggningar för tågtrafik kunna 
spänningsprova och utföra arbetsjordning på 
anläggningen. 
 

Hög höjd 

‐ att rädda person från svårtillgänglig plats (exempelvis 
master, broar, bergssidor, schakt, kranar, vindkraftverk), 

‐ att rädda person som fallit ner i brunn, schakt eller 
liknande. 
 

Depå 

‐ att kunna försörja pågående insats med extra 
andningsluft, 

‐ att försörja pågående insats med dryck och mat, 
‐ att försörja pågående insats med bränsle och materiel. 

 

MIRG (Maritime Incident Response Group) 

‐ att med en grupp om ett befäl och 5 brandmän, som 
enskilt eller tillsammans med MIRG‐styrkor från andra 
räddningstjänster, bistå Sjöfartsverket eller 
Kustbevakningen vid statlig räddningstjänst till havs.  
 
Förmågan regleras genom avtal mellan RSG och Sjöfartsverket 
samt Kustbevakningen. 

 

Avancerad Indikering 

‐ att vara en nationell resurs vid olyckor med farliga 
ämnen, genom att kunna identifiera ett okänt ämne.  
 
Förmågan regleras genom avtal mellan RSG och MSB  

 

Sanering 

‐ att vara en nationell resurs för sanering av flera 
kontaminerade personer vid olyckor med farliga ämnen.  
 
Förmågan regleras genom avtal mellan RSG och MSB  

 

Nationell förstärkningsresurs för urban sök‐ 
och räddning (NUSAR) 

‐ att vara en nationell sök‐ och räddningsresurs för att 
söka efter och rädda människor vid stora komplexa 
räddningsinsatser med kollapsade 
byggnadskonstruktioner, orsakade av till exempel 
naturkatastrofer, olyckor, terrordåd eller krig.  
 
Förmågan regleras genom avtal mellan RSG och MSB 

 

Storskalig oljebrandsläckning (SMC) 

‐ att självständigt eller med hjälp av andra SMC‐enheter 
släcka större bränder i oljedepåer.  
 
Förmågan regleras genom avtal mellan RSG och 
Släckmedelscentralen (SMC). 

 

Indikering av radioaktivt utsläpp vid 
kärnteknisk olycka 

‐ att vid utsläpp av radioaktivt ämne från Ringhals delta i 
Länsstyrelsens indikeringsverksamhet.  
 
Förmågan regleras genom avtal mellan RSG och Länsstyrlen 
Halland. 

 

	

Page 407 of 689



Remissversion: Handlingsprogram 2020–2023 
 

34 (40) 
 

5.3.2 Förmåga att genomföra flera samtidiga räddningsinsatser  

Vid flera samtidiga eller vid resurskrävande räddningsinsatser inom RSG kan förbundets 

resurser omfördelas utifrån rådande behov. Räddningsstyrkor och ledningsfunktioner 

anpassas både till numerär och geografisk placering vid förändrad hotbild i syfte att 

 bedriva räddningsinsatser 

 utföra övergripande ledningsarbete 

 skapa beredskap för nya räddningsinsatser. 

Ett avtal har slutits mellan räddningstjänsterna inom GRR (Gränslös räddningstjänst i 

Göteborgsregionen) (Figur 5) om att fritt disponera tillgängliga lednings‐ och räddnings‐

resurser, under ledning av en gemensam Räddningschef i beredskap (RCB). Genom avtalet 

har RSG:s förmåga utökats, gällande att hantera räddningsinsatser och beredskap för 

kommande räddningsinsatser. I det övergripande ledningsarbetet har den gemensamma 

RCB:n hjälp av en stabschef samt Ledningscentralen. 

Samarbetet innebär att tillgängliga räddnings ‐och ledningsresurser, under ledning av en 

gemensam RCB, kan disponeras fritt inom hela GRR‐området. Detta medför att resurser 

inom GRR kan disponeras på ett mer optimalt sett för räddningsinsatser och beredskap.  

	
Figur 5. Räddningstjänster som ingår i GRR‐samarbetet. 

Samarbetet mellan räddningstjänsterna stärker förmågan till effektivare ledningsarbete 

vilket medför följande fördelar för de olycksdrabbade: 

 snabbare hjälp till den olycksdrabbade vid flera samtidigt inträffade olyckor 

 utökad förmåga till snabb resursuppbyggnad 

 större uthållighet vid flera samtidiga eller omfattande räddningsinsatser 

 utökad förmåga att hantera alternativa händelseutvecklingar. 

Det är den gemensamma funktionen RCB, tillsammans med stabschef och insatschef, som 

har överblicken av aktuell riskbild och samtliga pågående räddningsinsatser. RCB beslutar 
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om avsikter med och resurstilldelning till respektive räddningsinsats, om vad som faller 

inom räddningstjänstorganisationens uppdrag samt följer upp räddningsinsatsernas 

måluppfyllelse.  

Funktionen RCB bemannas av RSG. Övriga räddningstjänster inom GRR har tillgång till Chef‐ 

och stabsresurs (CSR). Denna funktion hanterar den egna organisationens personalfrågor 

och myndighetsärenden samt kan nyttjas för gemensamt stabsarbete inom GRR.  

5.3.3 Förmåga att genomföra omfattande räddningsinsatser  

Utöver situationer med flera samtidiga räddningsinsatser finns behov av förmåga att 

hantera omfattande räddningsinsatser. Både räddningsinsatser med stor komplexitet utan 

att vara resurskrävande och omfattande resurskrävande insatser måste kunna hanteras. 

Orsaken till att räddningsinsatsen blir omfattande kan bero på många olika faktorer. Med 

omfattande räddningsinsatser avses i första hand sådana insatser som kräver stora 

räddningsresurser. Stort resursuttag medför i allmänhet att det också finns ett stort behov 

av ledning för både övergripande ledning och ledning inom skadeområdet. 

En stor olycka kan innebära att RSG:s båda insatsledare samt insatschef är involverade med 

att leda arbetet i skadeområdet och att flertalet av förbundets räddningsresurser ingår i 

räddningsinsatsen. Samtidigt kan det finnas behov av utökad ledningskapacitet i form av 

stabsarbete för både RCB och räddningsledaren. Det ska exempelvis beaktas att samtliga 

omnämnda risker i kapitel 2 kan, vid olyckliga omständigheter, innebära allvarliga olyckor 

och konsekvenser med behov av omfattande räddningsinsatser. 

RSG definierar inte exakt vad som är en omfattande räddningsinsats utan arbetar för att 

skapa en räddningstjänstorganisation, som har förmåga att bedriva en omfattande 

räddningsinsats med stort resursuttag och uttag av ledningsresurser. Ledningsresurserna 

skall räcka till för både övergripande ledning och ledning i skadeområdet. För att möjliggöra 

detta bedriver RSG arbete med flera ledningsfunktioner, innehar räddningsresurser med 

olika specialförmågor, har avtal med de angränsande räddningstjänsterna och verkar för en 

god samverkan med andra aktörer. Ledningsorganisationen skapar också förutsättningar för 

att genomföra räddningsinsatser och samverka med andra samhällsaktörer vid en komplex 

påverkan i samhället. 

5.3.4 Förmåga att utöva ledning av räddningsinsatser samt planering för 

kommande räddningsinsatser 

Räddningschefen ansvarar för RSG:s förmåga att utföra effektiva räddningsinsatser över tid, 

med avseende på ledning, kompetens, utrustning och grundbemanning, baserat på 

identifierade risker och aktuell hotbild. Den operativa ledningsorganisationen är ett 

samlingsnamn för den övergripande operativa ledningen med stabsorganisation inklusive 

Ledningscentralen och de rörliga ledningsfunktionerna (den eller de personer som leder 

arbetet i skadeområdet).  

Operativa ledningsorganisationen har två huvuduppgifter:  

 kontinuerligt värdera risk‐ och hotbild och utifrån det förbereda räddningstjänsten 
förekommande behov 

 vid räddningsinsatser organisera och leda räddningsresurserna samt samverka med 
andra berörda samhällsfunktioner och organisationer för att skapa effektiva 
räddningsinsatser. 
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På uppdrag av räddningschefen leder Räddningschefen i beredskap (RCB) RSG:s operativa 

verksamhet då det gäller genomförandet av räddningsinsatser och åtgärder för att skapa 

beredskap för kommande räddningsinsatser. Det finns flera olika ledningsfunktioner 

tillgängliga dygnet runt under hela året: 

 Räddningschef i beredskap (RCB) 

 Ledningscentralen (LC) 

 Stabschef (SC) 

 LC‐ledare 

 Insatschef (IC) 

 Insatsledare (IL) 

 Styrkeledare (StL). 

Vid en olycka bedömer Ledningscentralen initialt behov och larmar räddnings‐ och 

ledningsresurser för att omhänderta hjälpbehovet. Behovet av ledning styr vilka 

ledningsresurser som larmas ut för att organisera och leda räddningsinsatsen. Vid mindre 

behov av ledning kan en styrkeledare vara räddningsledare och leda räddningsarbetet själv. 

Vid olycka med större behov av ledning kan en insatsledare eller insatschef med stöd av en 

fältstab vara den som är räddningsledare och leder räddningsinsatsen. 

Vid utökat behov av ledning kan RCB och stabschef ta hjälp av RSG:s övriga 

ledningsorganisation för att utöka stabsarbetet. Styrkeledare, LC‐operatör, LC‐ledare, 

insatsledare och insatschef med flera kan tjänstgöra i stabsarbete åt både RCB och 

räddningsledare. Det ingår i stabschefens uppgifter att leda RCB:s stabsarbete i anslutning 

till Ledningscentralen. I Ledningscentralen finns en LC‐ledare, som är arbetsledare, samt LC‐

operatörer. 

Vid olyckor och andra samhällsstörningar finns behov av samverkan mellan olika aktörers 

beslutsfattare så väl i skadeområde som på övergripande nivå. Samverkan behöver 

exempelvis kunna ske med statliga räddningstjänster, sjukvård, polis, länsstyrelse och 

kommuner. RSG kan skicka samverkanspersoner till andra organisationer som komplement 

till att beslutsfattarna träffas för samverkan. På motsvarade sätt kan RSG ta emot 

samverkanspersoner från andra organisationer. Det finns också möjlighet för RSG att utse 

person som ingår i en aktörsgemensam inriktnings och samordningsfunktion. 

Samarbetet i GRR innebär att tillgängliga räddnings‐ och ledningsresurser disponeras 

gemensamt. Det gemensamma utnyttjandet innebär en mer flexibel och resursstark 

organisation. Samtidigt utökas den geografiska ytan och mängden olyckor att hantera för 

dessa resurser. På uppdrag av respektive räddningstjänsts räddningschef ansvarar RSG:s 

RCB för beredskap och genomförande av samtliga räddningsinsatser inom GRR:s område. 

RSG:s Ledningscentral larmar ut och stödjer samtliga resurser inom GRR. För att 

komplettera den gemensamma RCB:n har respektive räddningstjänst inom GRR utsett en 

chefs‐ och stabsresurs (CSR). Utöver uppdraget att leda sin egen förvaltning är CSR en 

resurs för RCB:s övergripande ledning. 

RSG har omedelbar förmåga att leda flera mindre samtidiga räddningsinsatser eller större 

räddningsinsatser. Ledningsorganisation kan organiseras i flera nivåer i skadeområdet samt 

leda den övergripande ledningen. Exempelvis förmåga att 

 leda flera räddningsinsatser i samband med olyckor av mindre karaktär i hela 
förbundet 

 leda två samtidigt pågående medelstora räddningsinsatser inom förbundet. 
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 leda en omfattande räddningsinsats. 

Genom samarbetet med GRR finns omedelbar tillgång till fler styrkeledare, insatsledare och 

CSR‐funktioner för att utöka bemanningen i den övergripande ledningen och för ledning i 

skadeområden. 

För att ytterligare utöka ledningskapaciteten eller uthålligheten kan både administrativ 

personal och lediga ledningsfunktioner kallas in. Även andra räddningstjänster kan 

medverka i RSG:s räddningsinsatser efter begäran. 

5.3.5 Förmåga under höjd beredskap  

Civilt försvar syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt 

försvar ska bedrivas inom ramen för verksamheten i statliga myndigheter, landsting, 

kommuner, privata företag och frivilligorganisationer. Civilförsvarsuppgiften utgår från lag 

(2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuner och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Enligt regeringens försvars‐

politiska inriktning år 2018–2020 ska planeringen för civilt försvar återupptas. 

Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är krisberedskapen. 

Prioriterade uppgifter för kommunerna enligt överenskommelsen mellan staten och 

kommunerna (MSB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL))24 är följande: 

 kompetenshöjning gällande totalförsvar 

 säkerhetsskydd 

 krigsorganisation och krigsplacering. 

 önskvärt att medverka i arbetet med ledningsansvar, geografiskt områdesansvar 
och rapportering.  

Ovanstående prioritering kompletteras med ytterligare lokal ambition för RSG enligt nedan:  

 Säkerställa bevarandet och drift av befintliga, funktionella och äldre så kallade 
civilförsvarsanläggningar, inför genomförandet av kommunala räddningsinsatser vid 
höjd beredskap. 

Räddningstjänstens förmåga och uppgifter ska vara motsvarande vid ”normal” krishantering 

och räddningsinsats som vid höjd beredskap. Under höjd beredskap förväntas dock andra 

typer av händelser med särskilda konsekvenser gällande skadeutfall och hjälpbehov. I LSO 

kap 8 anges några särskilda uppgifter för kommunal räddningsinsats att utföra under höjd 

beredskap: 

 upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden 

 indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 
stridsmedel 

 delta i åtgärder för första hjälpen och transport av skadade personer och 
befolkningsskydd 

 att personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för 
uppgifter som inte rör den egna kommunen. 

RSG har påbörjat arbetet med att öka sin förmåga kring civilt försvar genom: 

 att krigsplacera personalen hos RSG 

                                                            
24 SKL 18/01807. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting 
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 att arbeta med säkerhetsskyddet, vilket innebär att göra säkerhetsanalyser och 
informationsklassning för att säkerställa rätt skyddsnivå 

 en kompetenshöjning av totalförsvar genom nätverk, utbildning och 
omvärldsbevakning med fokus på civilt försvar. 

Regeringens fortsatta inriktning av det civila försvaret under perioden år 2021–2025 har 

ännu inte presenterats. Beroende på inriktning och ambition kan RSG:s arbete för att stärka 

det civila försvaret behöva ändra omfattning och prioritering i förhållande till övrig 

verksamhet. 

5.3.6 Förmåga som RSG avser att skaffa sig 

Riskerna i samhället ökar och det är en utmaning för RSG att följa med i och anpassa 

verksamheten efter samhällsutvecklingen och samtidigt säkerställa att RSG bibehåller 

förmågan inom redan kända områden.  

Riskanalysen enligt LSO (kapitel 2) redogör för en rad risker dit en mängd olyckor kan 

kopplas. Oavsett händelse behöver RSG ständigt utveckla förmågan till ledning och 

samverkan. RSG vill arbeta för att stärka kompetensen inom både övergripande ledning och 

ledning inom skadeområdet. Denna förmåga ska stärkas för att kunna hantera olika typer av 

händelser och utgöras av ett flexibelt ledningssystem som kan anpassas utifrån rådande 

situation. Dessutom vill RSG medverka till att utvecklingen av aktörsgemensam förmåga 

stärks samt säkerställa att RSG:s är en given samverkanspart vid olika typer av samhälls‐

störningar. RSG verkar för att intentionerna enligt vägledningen Gemensamma grunder för 

samverkan och ledning vid samhällsstörningar25 ska vara en utgångspunkt för samverkan 

och ledning. 

Genom att utveckla RSG:s ledningsorganisation utökas också RSG:s förmåga att stödja andra 

myndigheter och organisationer. 

Vid omfattande räddningsinsatser finns behov av att ta hjälp av både räddningsresurser och 

ledningspersonal. Vid stor belastning i regionen i övrigt finns behov av att ta hjälp från hela 

landet samt internationellt. För att hantera detta krävs särskild förmåga att både ta emot 

och leda dessa resurser. RSG avser att stärka förmågan att ta emot hjälp utifrån och verka 

för denna utveckling tillsammans med andra aktörer i samhället. 

Det är svårt att förutspå vilka nya risker och hot som väntar i framtiden. Därför vill RSG 

arbeta för att utveckla räddningspersonalens mentala förmåga. Med mental förmåga 

menas en mental förberedelse till att vara beredd på det oväntade. En mental förmåga 

krävs för att kunna hantera ytterst svåra situationer som vid suicid eller vid olyckor där egna 

medarbetare är drabbade. Det krävs en mental förmåga för att kunna reagera och agera på 

otydliga signaler, till exempel en bilbrand som i själva verket är ett terrorangrepp eller 

gasutsläppet som varken syns eller känns men som finns där. Denna mentala förmåga vill 

RSG stärka. 

En del komplex byggnation medför utmaningar för räddningstjänsten i samband med 

räddningsinsats. Räddningstjänstens förmåga är begränsad både tekniskt och fysiskt. Som 

exempel finns begränsningar i förmåga gällande utvändig släckning för höga byggnader, 

möjlighet till rökdykningen långt in i tunnlar eller vid bränder i undermarksgarage i 

kombination med alternativa bränslen i fordon. Begränsningar kan bero på tillgänglig 

                                                            
25 MSB (2014). Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB777). Karlstad: Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
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utrustning, kostnader, räddningstjänstens roll eller andra faktorer, som sammantaget 

balanserar den förmåga som RSG kan ha. 

Utifrån riskanalysen kommer RSG aktivt arbeta för att stärka förmågan inom följande 

prioriterade områden:  

 tillsammans med andra aktörer öka förmågan att ta emot hjälp vid omfattande 
räddningsinsatser 

 mental förberedelse hos räddningspersonalen 

 ledning och samverkan (exempelvis stabsarbete) med andra aktörer vid långvariga 
händelser 

 avsiktliga händelser och pågående dödligt våld (PDV) 

 brand i tunnel 

 brand i höga hus 

 brand i och utsläpp av alternativa bränslen 

 nya byggnadsmaterials inverkan vid bränder 

 komma snabbt fram till plats vid livräddande tidskritiska olyckor (responstid). 

Områdena ingår i handlingsprogrammets mål för de kommande åren. 

Dessutom behöver förmågan vid räddningstjänst under höjd beredskap stärkas. Arbetet 

inom området omhändertas i sin helhet i RSG:s verksamhetsplanering, då det i stora delar 

är utanför handlingsprogrammet enligt LSO. Civilt försvar regleras även i annan lagstiftning, 

exempelvis LEH, och är dessutom beroende av fortsatt nationell försvarspolitisk inriktning 

och reglering mellan stat och kommun.  

5.4 Alarmering 
Allmänheten kan larma kommunal räddningstjänst via SOS Alarms larmnummer 112. När 

den enskilde ringer larmnumret 112 svarar en SOS‐operatör. SOS‐operatören intervjuar den 

hjälpsökande och avgör vilka samhällsaktörer som ska kopplas in för att lyssna på intervjun.  

Handlar händelsen om en olycka med behov av kommunal räddningstjänst och händelsen 

inträffat eller förväntas inträffa inom GRR:s geografiska område kopplas RSG:s Lednings‐

central in för att lyssna på intervjun. LC‐operatören som lyssnar på samtalet, händelse‐

värderar, larmar ut räddnings‐ och ledningsresurser samt stödjer de resurser som larmats 

ut.  

Reservalternativ till att använda larmnumret 112 för att larma kommunal räddningstjänst 

finns dygnet runt via larmknapp placerad utanför brandstationerna. 

5.5 Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett nationellt system för samhället att varna 

och informera människor vid allvarliga olyckor. RSG ansvarar för att sända VMA. Systemet 

kan användas av bland annat räddningstjänsten vid exempelvis gasutsläpp, bränder med 

kraftig rökutveckling eller andra situationer med behov av att varna allmänheten. VMA 

sänds som VMA Varningsmeddelande eller VMA Informationsmeddelande och går alltid ut i 

radio och TV. Vid behov kompletteras varningen genom att använda ljudsignaler utomhus 

(signalen VMA med tyfoner). 
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Sammanfattning 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett 
kommunalförbund med sex medlemskom-
muner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, 
Härryda, Partille och Lerum. Förbundets om-
råde sträcker sig därmed in i både Hallands 
och Västra Götalands län. Förbundets huvud-
sakliga uppdrag är att svara för 
medlemskommunernas uppdrag enligt 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO).  
 
Detta dokument utgör en sammanfattande 
bild av de risker för olyckor som föranleder 
räddningsinsatser och som har identifierats 
inom RSG:s geografiska område. Doku-
mentet har tagits fram i syfte att utgöra 
underlag för förbundets arbete med att ta 
fram de handlingsprogram och verksam-
hetsplaner som styr verksamheten. 

Riskbilden inom RSG:s geografiska område 

Området är en storstadsregion med en komplex och föränderlig samhälls- och riskbild. 
Inom området finns bland annat tätbefolkad höghusbebyggelse, stora industrier, 
omfattande hamnverksamhet, raffinaderier och lagring av petroleumprodukter, stora 
publika anläggningar samt viktiga besluts- och kunskapscentra. I området finns flera 
tätorter med dess riskbild och här märks bland annat en stadskärna med 
trähusbebyggelse som är av kulturhistoriskt intresse. Områdets västra sida utgörs av 
en lång kuststräcka med skärgård, dvs. en marin miljö, vilket innebär en specifik 
riskbild. 
 
Vidare är Storgöteborg en transportintensiv region med stora genomfartsleder, tung 
trafik och en omfattande omlastning mellan olika transportslag. Här finns nordens 
största hamn, en rangerbangård samt en större kommersiell flygplats. I nära anslutning 
till området finns ett av landets kärnkraftverk, Ringhals. Där storstaden och de övriga 
tätorterna slutar tar landsbygden vid, med både åkermark och skog. 
 
Regionens besöks- och evenemangsnäring växer mycket snabbt. Detta innebär ofta en 
ansamling av stora mängder människor inom evenemangsområdena och hög 
beläggning hos verksamheter för tillfällig övernattning. Detta för i sin tur med sig 
särskilda riskbilder. 
 
De senaste 15 åren har hotbilden för svåra och komplicerade skadeutfall mot Sverige 
förändrats kraftigt – istället för en statisk hotbild med risk för storkrig och eventuell 
användning av kemiska, biologiska eller nukleära stridsmedel har terrorism, olyckor 
och naturkatastrofer visat sig vara de största utmaningarna.  
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Därtill kommer den ständigt närvarande risken för en olycka med farliga ämnen, t.ex. 
giftiga kemikalier på fabriker, lagringsplatser eller under transport. Om en sådan 
olycka leder till ett snabb och stort utsläpp i eller nära en tätort kan konsekvenserna bli 
mycket stora.  
 
Omvärldens skiftande geopolitiska svängningar har också de senaste åren tillfört nya 
risker och hot. Hybridkrigföring, gråzonsproblematik och främmande staters ökade 
intresse för Sverige, skapar nya utmaningar för samhället, på lokal, regional och statlig 
nivå. Återskapandet av totalförsvaret är en förändring som kommer att påverka hela 
samhället. 
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1 Inledning 

1.1 Mål och syfte 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun ha ett 
handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. I programmet 
ska anges de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 
räddningsinsatser.  
 
Räddningstjänsten Storgöteborg ansvarar i enlighet med förbundsordningen för 
kommunal räddningstjänst. 
 
Vid olyckor och överhängande fara för olyckor ska insats ske för att hindra och 
begränsa skador på människor, egendom och miljön. Dessutom krävs det enligt LSO att 
fyra kriterier ska vara uppfyllda: 
 

• Behovet av ett snabbt ingripande 
• Det hotade intressets vikt 
• Kostnaderna för insatsen 
• Omständigheterna i övrigt. 

 
Under 2018 har en revidering skett av Riskidentifiering – Risktopografiska 
förutsättningar för Räddningstjänsten Storgöteborg i syfte att aktualisera det risk- och 
olycksanalytiska underlaget inför organisationens framtagande av nytt 
handlingsprogram. Inom ramen för arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram 
ingår även en analys genom värdering av de risker som identifieras i denna rapport. 

1.2 Avgränsningar 
Rapporten har utförts i syfte att beskriva riskbilden för olyckor som kan föranleda 
räddningsinsatser – den utgör inte den risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som krävs 
enligt LEH1. Analysen har inte heller utförts i syfte att identifiera eller minska 
sårbarheten i samhället eller inom RSG. Den typen av analyser sker med stöd av annan 
lagstiftning än LSO.  
 
Geografiskt är riskidentifieringen begränsad till de medlemskommuner som ingår i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg, det vill säga Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille. 
 
Det riskanalytiska underlaget har fokus på bränder, då förebyggande skydd mot andra 
olyckor än bränder och samordning av olycksförebyggande verksamhet undantas från 
RSG:s ansvar enligt Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
  

                                                 
1 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
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1.3 Arbetsgrupp  
Följande personer har deltagit i arbetet med riskidentifieringen: 
Johanna Björnfot Operativ chef 
Per Jarring  Operativ chefs stab 
Martin Lindsten Operativ chefs stab 
Per Nyqvist  Operativ chefs stab 
Tove Nyth  Operativ chefs stab 
Pernilla Alsterlind Förbundsstaben 

1.4 Genomförande 
Riskidentifieringen av stora och komplexa olyckor har utgått från den Risk- och 
olycksanalys, som ursprungligen upprättades under hösten/vintern 2010–2011 och 
som reviderades 2014–2015. 
 
Identifiering har skett utifrån tidigare inträffade olyckor, kunskap och analys av 
förbundets demografi, naturförhållanden, infrastruktur, bebyggelse, transportsystem, 
samhällsviktig verksamhet, riskobjekt och riskmiljöer och skyddsvärda objekt och 
miljöer. 
 
Identifieringen av inträffade olyckor har i huvudsak utgått från det underlag som finns i 
RSG:s interna händelserapporteringssystem Daedalos2. Tidsperioden för datainsamling 
är 1 januari 2008 till 31 december 2017. På grund av detta omfattas endast de 
händelser som kommit till RSG:s kännedom och som har bedömts kräva någon form av 
åtgärd eller beslut inom ramen för RSG:s uppdrag. Således finns det ett mörkertal vad 
gäller de flesta typer av händelser i detta material, då långt ifrån alla händelser blir 
anmälda eller kräver en räddningsinsats. Se vidare kapitel 4.1 Datakällor och kvalitet. 
 
För identifieringen av stora och komplexa olyckor är bedömningsunderlaget 
huvudsakligen baserat på omvärldsbevakning och analys, litteraturstudier, 
uppskattningar och scenariekonstruktioner för att beskriva risker. 
 
Även medlemskommunernas Risk- och sårbarhetsanalyser enligt LEH har fungerat som 
underlag för riskidentifieringen. 

1.5 Disposition 
Denna rapport inleds med en övergripande beskrivning av RSG:s geografiska område 
samt en beskrivning av respektive medlemskommun. 
 
I rapporttexten kan sedan skönjas sex huvuddelar:  
- Samhällsutveckling och påverkansfaktorer - omvärldsfaktorer som kan påverka 

olycksutvecklingen och även förutsättningarna för att genomföra räddningsinsats. 
- Räddningsinsatser - riskbilden för vanligt förekommande olyckor utifrån en 

statistikanalys av genomförda räddningsinsatser 2008–2017. 
- Skyddsvärda objekt och miljöer - identifierade objekt och miljöer där det finns ett 

förhöjt skyddsvärde att ta hänsyn till. 

                                                 
2 IT-stöd för räddningstjänst – Lunds ProgramArkitekter AB (LPA) 
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- Riskobjekt och riskmiljöer – identifierade objekt och miljöer som medför förhöjd 
risk för vissa olyckstyper. 

- Natur- och väderrelaterade risker - risker sett till väderfenomen och tillstånd som 
uppstår och kan föranleda behov av räddningsinsats 

- Räddningstjänst under höjd beredskap – beskrivning av RSG:s bedömning kring att 
bedriva räddningstjänst under höjd beredskap3. 

  

                                                 
3 Beslut från regeringen om skärpt beredskap eller högsta beredskap enligt Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
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2 Förbundsområdets karaktär 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
är ett kommunalförbund med sex 
medlemskommuner: Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, 
Partille och Lerum. Förbundets om-
råde sträcker sig därmed in i både 
Hallands och Västra Götalands län.  
 
Området är en storstadsregion med 
tillhörande komplex och föränderlig 
samhällsbild. Detta tillsammans med 
stora ytor av åkermark, skogsområde, 
sjöar och en långsträckt kustremsa ger 
förbundet en diversifierad karaktär. 
Storgöteborg befinner sig också i ett 
expansivt skede och invånarantalet 
har ökat kontinuerligt de senaste åren. 
Totalt har de sex kommunerna cirka 
830 000 invånare. 
 
Till vårt förbundsområde finns även en omfattande inpendling av resenärer från övriga 
västra Sverige. Därmed ställs krav på en infrastruktur som kan transportera människor 
mellan bland annat arbete och bostad. Flera stora genomfartsleder, nationella och 
regionala järnvägsförbindelser, nordens största hamn samt Sveriges näst största 
flygplats ser till att skapa grunden för detta. Dock finns kapacitetsbrister inom flera av 
de olika transportsystemen vilket medför att ett flertal ny- och ombyggnationer av 
infrastrukturen i Göteborgs-området pågår eller planeras för. Detta kommer att 
påverka framkomligheten för många trafikanter under 2019–2022 och ytterligare flera 
år framöver. 
 
Största kommunen inom förbundsområdet är Göteborg4, vilken också är en ledande 
stad i Västsverige. I kommunen bor 564 000 invånare och den präglas av stora 
områden med storstadsbebyggelse och industriverksamhet men där finns även inslag 
av jordbruksmark och skogsområden. Bostadsbeståndet består till stora delar av fler-
familjshus i tät stadsbebyggelse med flera större höghusområden. Västerut finns skär-
gården med dess marina miljö som utgörs bland annat av flera stora öar med tät 
småhusbebyggelse. 
 
Närmast söderut finns Mölndals kommun5 med 66 000 invånare. I kommunen finns 
fyra större tätorter: Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker. Norra delen av 
kommunen är formad för att ingå i ett industrialiserat storstadsområde med moderna 
bostadsmiljöer. Kommunens södra del karaktäriseras mer av odlingslandskap, olika 
former av natur- och skogsområde med traditionell bostadsbebyggelse. 
 

                                                 
4 Göteborgs Stad - http://goteborg.se/ 
5 Mölndals Stad - https://www.molndal.se/ 
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Förbundets sydligaste kommun är Kungsbacka6, vars karaktär bland annat formas av 
skogsområden i östra delen, jordbrukslandskap, den långa kustremsan mot havet i 
väster samt bitvis mycket tät villabebyggelse. Kommunen har 82 000 invånare och har 
ur befolkningsperspektiv varit en av de mest expansiva kommunerna i landet. Detta har 
bland annat sin orsak i den attraktiva småstadskommunen vid havet och dess 
omedelbara närheten till storstaden.  
 
Härryda7 kommun ligger mellan Göteborg och Borås. Kommunen har 37 000 invånare 
och största tätorten är Mölnlycke i västra delen av kommunen. Mitt i kommunen ligger 
Göteborg Landvetter Airport som är viktig nod för hela Göteborgsregionens 
transportsystem. Flygplatsen är också en av de större arbetsgivarna i kommunen. 
Ungefär halva kommunens yta är täckt av skog och dessutom finns flera större sjöar i 
kommunen.  
 
Partille8 kommun är till ytan en av landets minsta kommuner (endast tretton 
kommuner är mindre). Sett till folkmängden, 38 000 invånare, är dock Partille i paritet 
med en medelstor kommun i Sverige. Kommunen är alltså relativt tätbefolkad och stora 
delar av dess yta utgörs av tätort. Samtidigt finns det kuperade skogs- och 
bergsområden i kommunens norra del samt flera sjöar i söder.  
 
I förbundets nordöstra del finns Lerums9 kommun som kännetecknas av ett kuperat 
bergs- och skogslandskap med åkermark i dalgångarna och många sjöar. Kommunen 
har 42 000 invånare och den stora tätorten i kommunen är Lerum.  Andra orter i 
kommunen är Stenkullen, Floda, Gråbo och Sjövik. Historiskt sett finns en koppling till 
olika transportleder som järnväg och vattendrag för flera av dessa orter. 
  

                                                 
6 Kungsbacka kommun - https://www.kungsbacka.se/ 
7 Härryda kommun - https://www.harryda.se/ 
8 Partille kommun - https://www.partille.se/ 
9 Lerums kommun - https://www.lerum.se/ 
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3 Samhällsutveckling och påverkansfaktorer 

3.1 Demografi 
Enligt SCB:s befolkningsstatistik passerade folkmängden i Sverige 10-miljonersgränsen 
under januari 2017. De olika medlemskommunernas folkmängd för åren 2014–2017 
framgår av Tabell 1. Under perioden har befolkningen inom förbundet totalt ökat med 
cirka 45 000 personer, vilket motsvarar en ökning på 5,7 %. Motsvarande siffra för 
riket i sin helhet är 4,9 %. Alla kommuner inom förbundet har ökat sin befolkning 
under perioden. Högsta procentuella förändringen finns i Mölndal med 6,6 %. 
 
Tabell 1. Folkmängd i medlemskommunerna 2014–2017. Källa: SCB10 

Kommun Folkmängd 
2014-12-31 

Folkmängd 
2015-12-31 

Folkmängd 
2016-12-31 

Folkmängd 
2017-12-31 

Göteborg 541 145 548 190 556 640 564 039 

Härryda 36 291 36 651 37 108 37 412 

Kungsbacka 78 219 79 144 80 442 81 986 

Lerum 39 771 40 181 40 692 41 510 

Mölndal 62 927 63 340 64 465 66 121 

Partille 36 528 36 977 37 316 37 880 

Summa: 794 881 804 483 816 663 828 948 

 
Det kan nämnas att RSG 2017 med sina 828 948 invånare representerar 8,2 % av 
Sveriges befolkning och till invånarantalet sett var Sveriges näst största 
räddningstjänstförbund. Vid samma tidpunkt hade Storstockholms brandförsvar 1 361 
950 invånare, Södertörns brandförsvarsförbund 617 719 invånare 
och Räddningstjänsten Syd 537 175 invånare. 
 
Prognosen hos SCB10 är att Sveriges befolkning kommer att uppnå 11-miljonersgränsen 
år 2028. I en befolkningsframskrivning från april 2018 skriver SCB bland annat att 
antalet invånare 2028 som är äldre än 65 år kommer att öka med 309 000. Allra mest, 
procentuellt sett, ökar gruppen som är 80 år och äldre (255 000 fler än idag vilket 
motsvarar 50 % ökning). För kommunerna är ökningen i de äldsta åldersgrupperna 
mest betydelsefull, i första hand eftersom de påverkar behovet av vård och omsorg, 
men också för att de förändrar den totala olycksstatistiken rörande fallolyckor och 
vissa typer av bränder.  
 

  

                                                 
10 Statistiska centralbyrån (SCB). Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se/ [Hämtad augusti 2018] 
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Figur 1 visar folkmängden fördelat på kön och åldersgrupp inom RSG. 
 

 
Figur 1. Folkmängd fördelat på kön och åldersgrupp RSG 2017-12-31.  
Källa: SCB11 

 
Inom RSG:s förbundsområde sker varje vardag en omfattande pendling av människor 
till och från sina arbetsplatser (Tabell 2). Boendet inom västra Sverige är generellt 
ganska utspritt medans arbetstillfällena framförallt finns i ett antal större tätorter. 
Inom vårt förbundsområde finns flera av dessa tätorter med Göteborg som absolut 
största inpendlingsort. Detta gör att behovet av och kravet på en utbyggd infrastruktur 
är stort, tillika med en väl fungerande kollektivtrafik. 
 
Tabell 2. Data över in- och utpendling inom RSG. Källa: SCB11 

 Kommun Inpendlare Utpendlare Bor och arbetar i 
kommunen 

Göteborg 117 026 53 087 227 348 

Härryda 9 935 13 144 5 906 

Kungsbacka 7 912 22 457 18 705 

Lerum 3 919 13 883 6 704 

Mölndal 28 581 22 425 11 363 

Partille 7 861 14 375 4 479 

3.2 Komplex samhällsutveckling och byggnation 
RSG:s förbundsområde står inför en mycket exploateringsintensiv period. 
Exploateringen innefattar förtätning av befintliga områden, nybyggnation samt 
infrastrukturutveckling.  
 
I utvecklingsprojektet Älvstaden (Figur 2) i centrala Göteborg är målsättningen att 
skapa 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser12. Inom ramen för 

                                                 
11 Statistiska centralbyrån (SCB). Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se/ [Hämtad aug 2018] 
12 Göteborgs Stad. Älvstaden. http://alvstaden.goteborg.se/ [Hämtad 2018] 
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västsvenska projektet (Västlänken, Hisingsbron & Marieholmstunneln) genomförs även 
en stor satsning kring infrastruktur. En stadslinbana kommer även att byggas för 
användning som kollektivtrafikmedel. Det sker även ett stort antal andra projekt inom 
förbundsområdet. 
 

 
Figur 2. Planerad bebyggelse i Göteborg. Färgerna visar när bebyggelsen är  
planerad att vara klar (vit-befintlig bebyggelse, röd-2021, orange-2028, gul-2035-).  
Källa: Göteborgs Stad13 

 
Till följd av de olika projekten påverkas trafiksituation och framkomlighet i olika 
omfattning på olika platser över lång tid framöver, vilket i Göteborg särskilt 
uppmärksammats genom samarbetsorganisationen KomFram Göteborg. 
 
Kombinerat med mängden nybyggnation sker även en utveckling beträffande 
utformning av nya byggnader och användning av byggnadsmaterial, exempelvis 
cellplast och trä. Materialen kan ha brandegenskaper som medför att de vid exempelvis 
byggmissar är mindre förlåtande och kan ge en större risk vid brand.  
 
Lagring av förnybar energi (sol- och vindkraft) via batterier (främst litiumjonbatterier) 
i byggnader, både enskilda hushåll och bolag/företag, kommer troligen bli vanligare de 
närmsta åren. Bränder i litiumjonbatterier är svårsläckta och problematiska ur bland 
annat arbetsmiljösynpunkt då det bildas farliga gaser, till exempel vätefluorid (HF). 
 
Det byggs på höjd och även anläggningar med komplexitet under mark. Andelen unikt 
utformade byggnader med tillämpning av analytisk dimensionering14 ökar och sker 
även alltid om byggnaden exempelvis är över 16 våningar. Analytisk dimensionering 
ger större frihet vid byggnaders utformning, men ställer höga krav på byggherrens 
verifiering för att säkerställa brandskyddets nivå. Detta i sig kan ge en god anpassad 
personsäkerhet för människor i byggnaderna, men vid en räddningsinsats kan det bli 

                                                 
13 Göteborgs Stad. Älvstaden. http://alvstaden.goteborg.se/ [Hämtad 2018] 
14 Analytisk dimensionering innebär att byggherren uppfyller en eller flera av föreskrifterna i BBR avsnitt 5 på annat sätt än genom 
förenklad dimensionering. 
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vanligare att RSG:s generella kunskaper om hur en byggnad uppför sig vid brand inte 
visar sig tillräckliga. Byggreglerna lägger även störst fokus på personsäkerhet. 
Nybyggnation innefattar även i allt högre grad tekniska installationer som ska kunna 
användas av räddningstjänsten vid insats, som räddningshissar, trycksatta 
stigarledningar och olika styrsystem. 
 
Ett annat perspektiv i samhällsutvecklingen berör fordonssidan och utvecklingen av 
alternativa drivmedel. Personbilar, bussar och lastbilar kan drivas av diesel och bensin, 
men även vara elbilar, elhybrider, gasdrivna eller bränslecellsdrivna. Inom de olika 
grupperna finns det olika varianter med olika egenskaper. Olika drivmedel medför 
betydande skillnader i samband med brand och krav på räddningstjänstens agerande 
vid insats. 
 
En utveckling är även att minska på ytparkering i tätbebyggda områden och istället 
utforma med undermarksgarage under byggnader. Detta medför att det kan stå ett 
stort antal fordon med skiftande drivmedelsutformning som kan svåra att identifiera, 
under och förbundna med flerbostadshus och andra byggnader. 
 
En ytterligare dimension är att områden som planerats som exempelvis fritids-
bebyggelse till större andel används för permanent boende och på så sätt växer eller 
förtätas. Det är inte ovanligt i dessa områden att de ligger utanför 10 minuters 
insatstid15 för räddningstjänsten och att exempelvis brandvattenförsörjning inte är 
utbyggd på samma sätt som i delar av tätorterna. Istället för direkt tillgång till 
brandpostnät i närområdet, så behöver vattenenheter åka till mer glest placerade 
brandposter för vattenpåfyllning och transport tillbaka till skadeplats.  

3.3 Sociala risker 
Riskbilden för Räddningstjänsten förändras i takt med samhället och speciellt i urbana 
miljöer där social obalans visar på nya former av samhällsproblem. Problemen som 
ligger till grund utmanar samhället, både gällande problembeskrivning och 
lösningsförslag, och kan ses utifrån många olika perspektiv. 
 
Sociala risker har sin utgångspunkt i människors livsvillkor och levnadsförhållanden 
och utgör en förhöjd risk att övergå i social oro. Till skillnad från risker kopplat till 
händelser och/eller följdhändelser så innebär sociala risker även beteenden eller 
tillstånd. En händelse definieras som att avgränsat, iakttagbart skeende. Beteende avser 
människors interaktiva handlingar. Tillstånd definieras som de aktuella 
omständigheter vilket något befinner sig i. Det är inte förutsägbart vilka händelser som 
skapar oroligheter men då de inträffar innebär det ofta att det sprids via sociala medier 
och händelseförloppet eskalerar snabbt och kan spridas fort till andra geografiska 
områden. 
 
De senaste åren har RSG märkt effekter av social oro, utanförskap och segregation 
genom återkommande hot mot räddningspersonalen. Under tillstånd av sociala 
oroligheter används anlagda bränder ofta som konfliktstrategi. I enlighet med den 

                                                 
15 Tid från alarmering av räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet har påbörjats och fått inledande effekt. Insatstid = 
anspänningstid + körtid + angreppstid 
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konfliktfyllda dynamiken som kommer med upplopp är det inte ovanligt att anlagda 
bränder och stenkastning får en snabb geografisk spridning. Det anläggs bränder i 
fordon, containrar och inte sällan i publika lokaler såsom skolor (Figur 14). 
 
Ytterligare komponenter som försvårar utryckningarna är att bränderna vid enstaka 
tillfällen kombineras med att räddningspersonalen blir utsatta för direkta eller 
indirekta hot och även våld. Under ett eskalerande förlopp med mycket aggressioner, 
energi och kaos kan avsikten att vidmakthålla tillståndet öka hos framförallt ungdomar. 
Denna emotionella energin utgör upploppets psykosociala motor. Det är avgörande hur 
räddningstjänsten tillsammans med andra aktörer bemöter situationen. Med ett 
kommunikativt förhållningssätt om det är möjligt och med en taktik som syftar till att 
öka säkerheten under insatsförhållanden. Detta innebär att belastningen på 
räddningstjänsten, med flera räddningsinsatser och stort behov av ledning och 
samverkan, kan bli långvarig. Dessa dygn med upprepade räddningsinsatser kräver 
förberedelser i form av övningar, konflikthanteringsförmåga, uthållighet och 
larmstrategier. 

3.4 Avsiktliga händelser och antagonism 
Med den antagonistiska hotbilden eller risken för avsiktliga händelser menas här 
angrepp som utförs medvetet av organiserad eller icke-organiserad aktör för att orsaka 
skada. Exempel på tänkbara omedelbara hot eller utlösta händelser är: 

 
• Användning av enkla vapen (stick- eller skjutvapen) riktat mot allmänheten i 

offentlig miljö 
• Sprängladdning eller explosion i eller riktad mot fordon. 
• Sprängladdning eller explosion i boendemiljö, anläggning, offentlig plats eller 

infrastruktur. 
• Användning av farliga ämnen (CBRN). 
• Annan större vapenverkan eller förstörelse som t ex kan drabba allmänheten. 

 
Syftet kan vara till exempel uppgörelser mellan kriminella grupper eller 
terrorhandlingar. Enligt svensk lag är terrorism en gärning som allvarligt kan skada en 
stat eller mellanstatlig organisation om denna syftade till att: 
 

• Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp 
• Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå 

från att vidta en åtgärd 
• Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, 

ekonomiska eller sociala strukturer. 
 
I samband med terrorhandlingar finns ofta behov av ett snabbt ingripande från 
räddningstjänst och händelserna kan oftast betraktas som olyckor eller överhängande 
fara för olyckor enligt LSO. Parallellt med detta sker också en polisinsats enligt 
Polislagen, samt en sjukvårdsinsats enligt Hälso- och Sjukvårdslagen.  
 
På initiativ av Säkerhetspolisen bildades år 2005 ett samverkansråd mot terrorism som 
är ett samarbete mellan fjorton svenska myndigheter. Syftet är att stärka Sveriges 
förmåga att motverka terrorism. Rådet leds av Säkerhetspolisens generaldirektör.  
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Till Samverkansrådet hör ett antal arbetsgrupper. En av arbetsgrupperna är permanent 
– Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Uppgifterna för det permanenta 
NCT är att göra strategiska terrorhotbedömningar på kort och lång sikt mot Sverige och 
svenska intressen. NCT ska även producera strategiska analyser av händelser, trender 
och omvärldsutveckling med koppling till terrorism som berör, eller kan komma att 
beröra, Sverige och svenska intressen. 
Den svenska hotbilden påverkas i stor utsträckning av vad som händer i vår omvärld 
och kan förändras snabbt. Nivån på den samlade hotbilden i Sverige baseras på 
underrättelseinformation om förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige och 
aktiviteter som bedöms vara riktade mot Sverige. Informationen är alltid 
sekretessbelagd. 
 
Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) redovisar hotbildsbedömningen i en 
femgradig skala: 
 

1. Inget hot 
2. Lågt hot 
3. Förhöjt hot 
4. Högt hot 
5. Mycket högt hot 
 

Under 2015 höjdes nivån tillfälligt från 3 (förhöjt hot) till 4 (högt hot). Under 2016 
återgick hotnivån till 3 och har legat där sedan dess. Det bör dock påpekas att det 2015 
bedömdes handla om ett omedelbart hot och att hotnivån i Sverige fortfarande ligger 
lågt jämfört med vissa andra länder i Europa. Denna hotbildsbedömning är en 
färskvara och var aktuell i juni 2018. I april 2017 genomfördes ett attentat på 
Drottninggatan i Stockholm där ett flertal människor dog och ett stort antal människor 
skadades. 
 
NCT:s helårsbedömning för 2018 pekar ut två huvudområden inom terroraktivismen i 
Sverige16.  
 

1. Islamistiskt motiverad terrorism. Bedöms som det främsta terrorhotet, med 
hotnivå 3 (förhöjt hot). 

2. Politiskt motiverad terrorism. Här beskrivs de aktiviteter som identifierats från 
våldsbejakande höger- och vänsterextremism. Bedöms som hotnivå 2 (lågt hot). 

 
Majoriteten av de islamistiskt motiverade terrorattentat som har genomförts i 
västvärlden under 2017 har utförts av ensamagerande gärningspersoner. Endast i ett 
fåtal fall har attentat utförts av mindre grupper. Dessa gärningspersoner har sannolikt 
inspirerats, snarare än vägletts eller styrts, av någon terrororganisation. De flesta 
utförda islamistiskt motiverade terrorattentaten har varit av mindre komplex karaktär 
med enklare medel såsom stickvapen eller fordon. Den stigande trenden av att använda 
fordon som attentatsmedel har resulterat i ett sammantaget ökat antal offer. I 
majoriteten av attentat som utförts av ensamagerande gärningspersoner har 
skadeutfallet dock varit förhållandevis begränsat. En gemensam nämnare för flera 

                                                 
16 Säkerhetspolisen. Nationellt centrum för terrorhotbedömning. http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism/nationellt-
centrum-for-terrorhotbedomning.html [Hämtad 2018-06-18] 
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ensamagerande gärningspersoner är att dessa inte har varit framträdande 
våldsbejakande islamister och att flera därtill förefaller ha genomgått en snabb 
radikaliseringsprocess. Inget terrorattentat har under 2017 utförts av så kallade 
återvändare från konfliktområden. Flera attentat har utförts av så kallade frustrerade 
resenärer, det vill säga personer som har hindrats, eller upplever sig ha hindrats, från 
att resa till konfliktområden16. 
Sverige kommer under 2018 sannolikt att betraktas som ett legitimt mål för 
våldsbejakande islamistiska aktörer i såväl Sverige som utomlands. Ett fåtal länder i 
Europa och övriga västvärlden har dock sannolikt högre prioritet för både al-Qaida och 
Daesh. Ett fåtal aktörer kommer troligen ha såväl avsikt som förmåga att genomföra 
våldshandlingar i Sverige som skulle kunna rubriceras som terrorattentat med 
utgångspunkt i den svenska lagstiftningen. 
 
Om ett terrorattentat sker i Sverige kommer detta troligen att genomföras av en 
ensamagerande gärningsperson eller mindre grupp, och med enklare medel. Ett sådant 
attentat skulle sannolikt vara inspirerat, snarare än väglett eller styrt, av 
våldsbejakande islamistiska aktörer utomlands. 
 
Personliga besvikelser i form av exempelvis förhindrad resa till ett konfliktområde, 
motgångar i asylprocessen eller psykisk ohälsa kan möjligen utgöra utlösande faktorer 
för att en redan radikaliserad individ utvecklar attentatsavsikt. Dessa faktorer kan i 
kombination med våldsbejakande propaganda i vissa fall leda till att individer 
radikaliseras eller utvecklar attentatsavsikt17. 
 
I april 2018 gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut en vägledning 
för effektivare samverkan vid händelser med pågående dödligt våld18. RSG har varit 
aktiv i en nationell arbetsgrupp under framtagandet av denna vägledning. RSG har 
också, tillsammans med Polisen Väst samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)19 
Ambulanssjukvård genomfört flera samverkansutbildningar inom området.  
 
Utöver avsiktliga händelser med explosiva ämnen finns också exempel där personer 
avsiktligt använt farliga ämnena i syfte att orsaka skada och som ett av de allvarligaste 
hoten framstår terrorism med kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen (CBRN). Ett 
exempel är radiologiska vapen, det vill säga spridning av radiologiskt material med till 
exempel en bomb. Att utnyttja transporter av farligt gods eller sådana ämnen som kan 
bringas att explodera framstår som ett relativt enkelt sätt för terrorister att orsaka stor 
skada. 
 
Flera exempel finns också där organisationer eller enskilda individer använt sig av 
kemiska eller biologiska ämnen. År 1995 spred den japanska Aum Shinrikyo-sekten 
saringas i Tokyos tunnelbana med tolv döda och 500 skadade som följd. Över 5 000 
personer sökte också vård utan att vara skadade. Hösten 2001 inträffade en av de 
första allvarliga B-händelserna under senare år när mjältbrandsbakterier spreds via 

                                                 
17 Säkerhetspolisen. Nationellt centrum för terrorhotbedömning. http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism/nationellt-
centrum-for-terrorhotbedomning.html [Hämtad 2018-06-18] 
18 MSB. Kunskapsbank: Vägledningar. https://www.msb.se/Kunskapsbank/Vagledningar-raddningstjanst/ [Hämtad 2018-06-18] 
19 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) - https://www.sahlgrenska.se/  
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brev i USA, vilket i sin tur gav upphov till att liknande brev, i flertalet fall utan bakterier, 
spreds över världen, även i Sverige. 
 
Då det tar lång tid att bygga upp samhällets förmåga att hantera denna typ av händelser 
är det av central betydelse att skapa en förstärkt fredstida förmåga att kunna förebygga 
och hantera hot och händelser där farliga kemiska, biologiska, radiologiska eller 
nukleära ämnen sprids avsiktligt eller oavsiktligt.  
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4 Räddningsinsatser 

4.1 Datakällor och kvalitet 
Inom RSG genomförs varje år ett stort antal räddningsuppdrag. Varje uppdrag 
dokumenteras med hjälp av IT-stödet Daedalos i en så kallad händelserapport (tidigare 
insatsrapport), som sedan utgör grunden för det uppföljningsarbete som bedrivs inom 
organisationen. Dessa rapporter skickas också elektroniskt till MSB som sammanställer 
och tillhandahåller (genom databasen IDA20) nationell statistik inom området skydd 
mot olyckor.  
 
Databasen med händelserapporter utgör grunden för analysen av vanliga olyckor som 
förekommer inom förbundsområdet, det vill säga alla olyckor som kan föranleda 
räddningsinsats och specifikt bränder för att kunna ordna och planera den 
förebyggande verksamheten mot bränder. Tidsperioden för datainsamling är 1 januari 
2008 till 31 december 2017. För analys av trender används tidsperioden 2008–2017 
och för analyser av nuläget används data för åren 2016–2017. De verktyg som har 
använts för bearbetning, analys och visualisering av materialet är Microsoft Excel och 
QGIS21. Resultatet presenteras i form av tabeller, diagram och kartor. 
 
Eftersom uppgifter främst har hämtats från räddningstjänstens eget system omfattas 
endast de händelser som kommit till räddningstjänstens kännedom och som har 
bedömts kräva någon form av åtgärd eller beslut inom ramen för räddningstjänstens 
uppdrag. 
 
Vid årsskiftet 2015/2016 infördes en uppdaterad version av den tidigare 
insatsrapporten, som samtidigt bytte namn till händelserapport. Syfte, innehåll och 
logik sågs över av en arbetsgrupp, bestående av representanter från MSB och 
kommunal räddningstjänst.  
 
Händelserapporten skiljer sig på flera punkter från den gamla insatsrapporten varför 
övergången innebär ett statistikbrott att ta hänsyn till vid analyser. En del variabler 
tillkommer, andra försvinner. Konverteringen medför ett mått av osäkerhet vid 
jämförelser. Dessutom är det inte längre möjligt att gruppera resultat på samma sätt 
som tidigare. Ett exempel där jämförelser inte är helt rättvisande är inom området 
bostadsbränder.  

  

                                                 
20 IDA – MSB:s statistik- och analysverktyg - http://ida.msb.se 
21 QGIS – Open Source GIS-programvara - https://qgis.org 
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4.2 Samtliga räddningsuppdrag 
RSG genomför ungefär 8 500 räddningsuppdrag varje år. Av dessa räddningsuppdrag 
genomförs omkring 0,5 % i annan kommun utanför RSG:s geografiska förbundsområde 
(Tabell 3). I den fortsatta statistikanalysen ingår endast de räddningsuppdrag som 
genomförts inom RSG:s förbundsområde. 
 
Tabell 3. Antal räddningsuppdrag per år, 2008–2017, inom och utanför RSG:s geografiska förbundsområde 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Antal händelser inom 
RSG:s förbundsområde 8481 8046 8243 8616 8082 8473 8541 8894 8656 8571 

Antal händelser utanför 
RSG:s förbundsområde 25 29 21 24 25 42 22 28 41 39 

Antal händelser totalt 8506 8075 8264 8640 8107 8515 8563 8922 8697 8610 

4.3 Räddningsuppdrag inom RSG:s förbundsområde 
Räddningsuppdragen kan delas in i tre huvudkategorier; Olycka/tillbud, Larm utan 
tillbud och Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag.  
 
Kategorin Olycka/tillbud innebär de tillfällen då räddningsstyrkan har larmats ut till, 
och i de flesta fall hanterat konsekvenserna av, händelser orsakade av exempelvis 
bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Denna kategori står för drygt hälften 
av räddningsuppdragen inom RSG:s förbundsområde.  
 
Kategorin Larm utan tillbud, som står för drygt 40 % av uppdragen, innefattar till 
exempel automatlarm utan brandtillbud, falsklarm, samt larm där styrkan har åter-
kallats före ankomst till skadeplats.  
 
Cirka 7 % av uppdragen kategoriseras som Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag, 
vilket innebär uppdrag som inte räknas som räddningstjänst, till exempel I väntan på 
ambulans, sanering av vägbana och hjälp till ambulans och polis. (Figur 3) 
 

 
Figur 3. Antal räddningsuppdrag fördelade per händelsekategori (Olycka/tillbud,  
Larm utan tillbud och Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag), 2008–2017 
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Figur 4 visar hur de olika räddningsuppdragen är fördelade per händelsetyp, samt hur 
de har utvecklats jämfört med början av den undersökta tidsperioden (medelvärdet 
2016–2017 jämfört med medelvärdet för 2008–2009). 
 

 
Figur 4. Räddningsuppdrag fördelade per händelsetyp. Blå staplar visar  
medelvärdet för 2016–2017 och grå staplar medelvärdet för 2008–2009 

 
Drygt 70 % av räddningsuppdragen genomförs i Göteborgs kommun. Därefter följer 
Mölndal och Kungsbacka på omkring 7 % vardera och Lerum, Härryda och Partille på 
4–5 %. Medelvärdet (2016–2017) för antalet händelser i respektive kommun redovisas 
i Tabell 4. För att kunna jämföra mellan kommuner används kvoten per 1 000 invånare 
som ett generellt nyckeltal. Tabellen redovisar även fördelningen av Olycka/tillbud, 
Larm utan tillbud och Sjukvårdsuppdrag/annat uppdrag per kommun samt för hela 
förbundet. 
 

Tabell 4. Räddningsuppdrag fördelat per kommun, medelvärde 2016–2017 

Kommun Medelvärde 
per år 

Medelvärde 
per 1 000 
invånare 

%  
Olycka/tillbud 

%  
Larm utan 

tillbud 

% 
Sjukvårdsuppd
rag eller annat 

uppdrag 
Göteborg 6320 11,4 51 % 44 % 5 % 

Härryda 386 10,4 54 % 33 % 13% 

Kungsbacka 590 7,3 54 % 37 % 9% 

Lerum 391 9,6 48 % 32 % 20% 

Mölndal 616 9,6 47 % 44 % 9% 

Partille 312 8,4 52 % 40 % 8% 

Totalsumma 8614 10,5 51 % 42 % 7% 

 
Antalet räddningsuppdrag varierar över årets månader, veckodagar och dygnets 
timmar. Variationen ser också lite olika ut beroende på typ av händelse. Figur 5 visar 
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framförallt att några månader har ett förhållandevis lågt antal räddningsuppdrag 
(februari till mars, samt november). Övriga månader ligger på en relativt jämn nivå. När 
det gäller antalet olyckor och tillbud syns dock en tydlig topp i maj och juni, framförallt 
beroende på väderrelaterade bränder i skog och mark.  
 
Figur 6 visar att det inträffar fler olyckor och tillbud på fredagar och lördagar, men när 
det gäller det totala antalet räddningsuppdrag ligger lördagar på ungefär samma nivå 
som övriga veckodagar, vilket beror på att antalet larm utan tillbud är färre på lördagar. 
Söndagar är den dag i veckan då det genomförs minst antal räddningsuppdrag. 
 
De flesta räddningsuppdragen genomförs under dag- och kvällstid, ungefär mellan 
klockan 08–22, med en tydlig topp runt klockan 16. Toppen för olyckor och tillbud 
överensstämmer med den för totalt antal räddningsuppdrag (runt klockan 16), men för 
händelsekategorin larm utan tillbud inträffar toppen runt klockan 10 och sjukvårds-
uppdrag eller annat uppdrag är vanligast mellan klockan 09–10. (Figur 7) 
 

 
Figur 5. Antal räddningsuppdrag fördelade per händelsekategori och månad,  
medelvärde 2016–2017 
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Figur 6. Antal räddningsuppdrag fördelade per händelsekategori och veckodag,  
medelvärde 2016–2017 

 

 
Figur 7. Räddningsuppdrag fördelade per händelsekategori och starttid [timme],  
medelvärde 2016–2017 

4.4 Olyckor och tillbud inom RSG:s förbundsområde 
RSG genomför varje år 4 000–4 500 räddningsinsatser inom kategorin Olycka/tillbud 
inom förbundsområdet. Till olyckor och tillbud räknas bland annat bränder, trafik-
olyckor och utsläpp av farliga ämne. Kategorin Olycka/tillbud kan också uttryckas som 
de uppdrag som uppfyller räddningstjänstkriterierna enligt LSO 1 kap 2 §. Det är 
räddningsinsatserna inom denna kategori som ligger till grund för statistikanalysen av 
vanligt förekommande olyckor inom förbundets område.  
 
Tabell 5 visar fördelningen av olyckor och tillbud per händelsetyp, i antal och antal per 
1 000 invånare, samt hur antalet har förändrats under den undersökta tioårsperioden. 
Räddningsuppdrag i samband med trafikolyckor är den kategori som har ökat mest 

Page 437 of 689



Riskidentifiering – Räddningstjänsten Storgöteborg 
 
 
 
 
 

 
24 

 
 
 
 

under de senaste åren och de är mer frekventa än byggnadsbränder. Bränder i annat än 
byggnad varierar mycket mellan åren på grund av att de är relaterade till vädret. Även 
när det gället händelsetypen Nödställd person syns en kraftig ökning. Merparten av 
dessa uppdrag är räddningsuppdrag i samband med självmord eller självmordsförsök. 
 

Tabell 5. Räddningsuppdrag per händelsetyp, antal och antal per 1 000 invånare, medelvärdet för 
2008–2009 jämfört med medelvärdet för 2016–2017. 

 Antal Antal per 1 000 invånare 

Händelsetyp Medelvärde 
2008–2009 

Medelvärde 
2016–2017 

Medelvärde 
2008–2009 

Medelvärde 
2016–2017 

Trafikolycka 935 1339 1,3 1,6 
Brand/brandtillbud i annat än 
byggnad 1899 1304 2,6 1,6 

Brand/brandtillbud i byggnad 722 846 1,0 1,0 

Nödställd person 100 290 0,1 0,4 

Utsläpp av farligt ämne 149 227 0,2 0,3 

Annan olycka/tillbud 411 152 0,6 0,2 

Annan vattenskada 122 98 0,2 0,1 

Drunkning/tillbud 30 39 0,0 0,0 

Stormskada 61 28 0,1 0,0 

Nödställt djur 28 15 0,0 0,0 
Översvämning 
dagvatten/avlopp 0 15 0,0 0,0 

Annan naturolycka 0 11 0,0 0,0 
Ras i byggnad eller annan 
konstruktion 3 6 0,0 0,0 

Översvämning vattendrag 5 5 0,0 0,0 

Ras, skred eller slamström 1 2 0,0 0,0 

Totalt Olycka/tillbud 4465 4373 6,0 5,4 

 
En kommunvis uppdelning av förbundets räddningsinsatser vid olyckor och tillbud 
visar ungefär motsvarande fördelning som för räddningsuppdragen totalt, det vill säga 
drygt 70 % av olyckor och tillbud sker i Göteborgs kommun. Göteborg har även flest 
antal olyckor och tillbud per 1 000 invånare (5,8), även om antalet har minskat jämfört 
med början av den undersökta perioden (medelvärde 2008–2009). Kungsbacka 
kommun har lägst antal olyckor och tillbud per 1 000 invånare på en relativt konstant 
nivå (4,0). Den största ökningen per 1 000 invånare syns i Partille kommun, som har 
gått från 3,8 olyckor och tillbud per 1 000 invånare till 4,4 under tioårsperioden. 
(Tabell 6) 
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Tabell 6. Olyckor och tillbud per kommun, antal och antal per 1 000 invånare, medelvärdet för 
2008–2009 jämfört med medelvärdet för 2016–2017. 

 Antal Antal per 1 000 invånare 

Kommun Medelvärde 
2008–2009 

Medelvärde 
2016–2017 

Medelvärde 
2008–2009 

Medelvärde 
2016–2017 

Göteborg 3428 3207 6,9 5,8 

Härryda 183 209 5,4 5,6 

Kungsbacka 274 319 3,8 4,0 

Lerum 187 186 4,9 4,6 

Mölndal 265 291 4,4 4,5 

Partille 130 163 3,8 4,4 

Totalt 4465 4373 6,0 5,4 

 
De tre vanligaste händelsetyperna per 1 000 invånare är, för alla kommuner, bränder 
och brandtillbud, i och utanför byggnad, samt trafikolyckor. Däremot varierar det 
mellan kommunerna vilken som är den vanligaste händelsetypen liksom antalet per 
1 000 invånare.  
 
Tabell 7 visar till exempel att trafikolyckor är den vanligaste händelsetypen per 1 000 
invånare i Härryda och det är också där flest trafikolyckor per 1 000 invånare inträffar 
inom förbundet. I Partille är brand eller brandtillbud i annat än byggnad den vanligaste 
händelsetypen, men inom förbundsområdet är det i Göteborg som det inträffar flest 
brand eller brandtillbud i annat än byggnad per 1 000 invånare.  
 

Tabell 7.Typ av olycka/tillbud per 1 000 invånare för respektive kommun, medelvärde 2016–2017. 

 Antal per 1 000 invånare, medelvärde 2016–2017 

Olycka/tillbud Göteborg Härryda Kungsbacka Lerum Mölndal Partille 
Brand/brandtillbud i 
annat än byggnad 1,8 1,4 1,1 1,3 1,1 1,5 

Brand/brandtillbud i 
byggnad 1,2 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 

Drunkning/tillbud 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Naturolycka 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Nödställd person 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

Trafikolycka 1,7 2,3 1,4 1,5 1,8 1,1 
Utsläpp av farligt 
ämne 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 

Övrig olycka/tillbud 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 

Totalt 5,8 5,6 4,0 4,6 4,5 4,4 

 
Inom Göteborgs kommun varierar antalet olyckor och tillbud stort mellan de olika 
stadsdelarna. I Angered och Östra Göteborg inträffar drygt nio respektive sju olyckor 
och tillbud per 1 000 invånare, vilket kan jämföras med omkring fyra olyckor och 
tillbud per 1 000 invånare i till exempel Västra Göteborg och Majorna-Linné (Tabell 8). 
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Tabell 8. Olyckor och tillbud per stadsdel i Göteborgs kommun, antal och antal per 1 000 
invånare, medelvärde 2016–2017 

 Medelvärde 2016–2017 
Stadsdelar i Göteborgs 
kommun Antal Antal per 1000 invånare 

Angered 486 9,3 

Askim-Frölunda-Högsbo 256 4,3 

Centrum 400 6,5 

Lundby 301 5,8 

Majorna-Linné 269 4,2 

Norra Hisingen 329 6,5 

Västra Göteborg 189 3,6 

Västra Hisingen 305 5,5 

Örgryte-Härlanda 305 5,1 

Östra Göteborg 368 7,5 

Totalt 3207 5,8 

4.5 Bränder och brandtillbud inom RSG:s förbundsområde 
Varje år genomförs 2 000–2 500 räddningsinsatser till följd av bränder, vilket innebär 
ungefär hälften av samtliga olyckor och tillbud. Majoriteten av bränderna (omkring 60 
%) är brand eller brandtillbud i annat än byggnad, det vill säga bränder utomhus, i till 
exempel skog och mark, fordon och container. Dessa bränder varierar mycket mellan 
åren, främst eftersom merparten är relaterade till vädret. Detta syns tydligt vid en 
uppdelning av bränderna per månad, där en markant topp syns under vår och 
sommarmånaderna (april till juli) då det kan vara torrt i skog och mark. Motsvarande 
mönster syns inte för bränder i byggnad, som är förhållandevis jämnt fördelade över 
årets månader, med en något högre nivå i januari och december. (Figur 8) 
 

 
Figur 8. Bränder och brandtillbud fördelat per månad, medelvärde 2016–2017 
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Antalet bränder och brandtillbud i byggnad har ökat under den senaste tioårsperioden, 
från omkring 700 till mer än 800 per år. En viss del av ökningen kan förklaras med det 
statistikbrott som orsakades av ett förändrat rapporteringssystem vid årsskiftet 
2015/2016. Antalet byggnadsbränder per 1 000 invånare ligger dock på en konstant 
nivå (1,0). 
 
Vid bränder och brandtillbud i byggnad är mänsklig handling, utan avsikt, den 
vanligaste kända brandorsaken (36 %) (Figur 9). Vid bränder och brandtillbud i annat 
än byggnad är avsiktliga bränder (mänsklig handling, med avsikt)22 vanligast (35 %). 
(Figur 10) 
 

  
Figur 9. Förmodad brandorsak, andel, vid 
brand/brandtillbud i byggnad, medelvärde 2016–
2017 

Figur 10. Förmodad brandorsak, andel, vid 
brand/brandtillbud i annat än byggnad, medelvärde 
2016–2017 

 
På morgonen, ungefär mellan klockan 05:00 – 10:00 inträffar minst antal bränder och 
brandtillbud, både i och utanför byggnad. I övrigt skiljer sig fördelningen åt mellan 
dessa båda typer av bränder. Bränder i byggnad inträffar oftast mellan klockan 11 och 
21, med en topp runt klockan 18. Bränder utomhus inträffar oftast mellan klockan 15 
och 02 (Figur 11). En stor andel av de bränder utanför byggnad som inträffar på kvällar 
och nätter är avsiktliga, minst 50 %.  
 

                                                 
22 I denna rapport används begreppet avsiktliga bränder som ett samlingsbegrepp för alla bränder som räddningsledaren har 
bedömt att en person medvetet har antänt och som sedan har lämnats utan uppsikt. 
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Figur 11. Bränder och brandtillbud, fördelning över dygnet [starttid, timme],  
medelvärde 2016–2017 
 
Sedan bytet till den nya händelserapporten 2016 delas kategorin brand eller 
brandtillbud utomhus upp i fyra olika underkategorier; Brand/brandtillbud i skog och 
mark, i fordon/fartyg, i avfall/återvinning samt Annan brand. 
 
Vid en jämförelse mellan de olika typerna av utomhusbränder (exkluderat Annan 
brand), utifrån starttid på dygnet, så syns en markant skillnad. Brand/brandtillbud i 
skog och mark inträffar framförallt under eftermiddagar. Brand/brandtillbud i 
fordon/fartyg inträffar framförallt på kvällar och nätter, med en topp klockan 01 till 02. 
Brand/brandtillbud i avfall/återvinning inträffar också framförallt kvälls- och nattetid, 
men toppen inträffar något tidigare, omkring klockan 20 till 23. Detta indikerar att det 
är olika bakomliggande orsaker och inblandade personer som bidragit till brandstart. 
(Figur 12) 
 

 
Figur 12. Bränder utomhus, per typ av brand, fördelat över dygnet [starttid, timme],  
medelvärde 2016–2017 
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4.6 Avsiktliga bränder 
Ungefär 30 % av bränderna bedöms vara avsiktliga enligt händelserapporterna. Antalet 
avsiktliga bränderna i byggnad är relativt konstant över åren, men för avsiktliga 
bränder utanför byggnad syns en markant nedåtgående trend sedan början av den 
undersökta perioden (Figur 13).  
 

 
Figur 13. Förmodat avsiktliga bränder, 2008–2017 

 
RSG har de senaste åren arbetat med lägesbilder för social oro där avsiktlig brand i 
skola, förskola och fritidsgård utgör en av flera parametrar. Andra indikatorer på social 
oro är avsiktliga bränder i personbil och container, men även avsiktliga bränder i 
bostadshus. Figur 14 visar de förmodat avsiktliga bränderna per indikator, 2008–2017. 
De senaste åren syns en ökning med avseende på avsiktliga bränder i och omkring 
skolor och bostäder. 2015 sticker ut med avseende på containerbränder, framförallt på 
grund av upprepade anlagda bränder i området Johanneberg i Göteborg. 
 

 
Figur 14. Förmodat avsiktliga bränder per indikator, 2008–2017 
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De flesta avsiktliga bränderna sker inom Göteborgs kommun, men variationen är stor 
inom kommunen (Figur 15). Antalet bränder per 1 000 invånare och typ av bränder 
skiljer sig åt både mellan och inom kommunerna (Tabell 9). Stadsdelen Angered i 
Göteborg har ett relativt högt antal bränder per 1 000 invånare för alla indikatorer, 
men framförallt Personbil och Annan. Annan avsiktlig brand kan till exempel vara brand 
i skog och mark, brand i mopeder och papperskorgar. Den höga nivån av bränder av 
typen Annan i stadsdelen Östra Göteborg beror framförallt på så kallade 
kabelbränder23, som är vanligt förekommande i sydvästra delarna av området 
Gamlestaden. 
 

 
Figur 15. Intensitetskarta: Avsiktliga bränder, 2016–2017. Ju mörkare röd  
desto högre koncentration av förmodat avsiktliga bränder. 

  

                                                 
23 Illegal eldning av avfall, i form av kabel, i syfte att frigöra koppar/koppartråd 
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Tabell 9. Avsiktliga bränder per indikator, kommun och stadsdel, per 1 000 invånare, medelvärde 2016–
2017. 

 Avsiktliga bränder per indikator 
 Antal per 1 000 invånare (medelvärde 2016–2017) 

Kommun 
Stadsdel Skola24 Bostad25 Personbil Container Annan 

Göteborg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

Angered 0,3 0,3 0,6 0,4 0,8 

Askim-Frölunda-Högsbo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

Centrum 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 

Lundby 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 

Majorna-Linné 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 

Norra Hisingen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

Västra Göteborg 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Västra Hisingen 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 

Örgryte-Härlanda 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 

Östra Göteborg 0,1 0,2 0,4 0,1 0,8 

Härryda 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 

Kungsbacka 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 

Lerum 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 

Mölndal 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 

Partille 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 

  

                                                 
24 Avser bränder i och omkring skola, förskola och fritidsgård 
25 Avser bränder i och omkring bostadshus (Flerbostadshus, Rad-, par-, kedjehus, Villa, Fritidshus och Annan typ av bostad) 
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4.7 Bränder i byggnad fördelade per miljö- eller verksamhetskategori 
Tabell 10 visar antalet bränder och brandtillbud i byggnad per miljö- eller 
verksamhetskategori. I tabellen syns bland annat att bostadsbränderna har ökat med 
nästan 40 % sedan 2008 och att bränder i byggnader inom kategorin persontät 
verksamhet och samlingslokaler26 visar en uppåtgående trend. Bränder i skola, förskola 
och fritidsgård har ökat de senaste två åren, efter att ha uppvisat en nedåtgående trend 
sedan 2006. Ökningen av bränderna i vårdanläggningar de senaste två åren beror 
sannolikt på förändringarna i rapporteringssystemet årsskiftet 2015/2016. 
 

Tabell 10. Brand/brandtillbud i byggnad per miljö- eller verksamhetskategori, 2008–2017 

Miljö- eller 
verksamhetskategori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bostad 385 442 476 433 436 442 464 489 555 537 

Industri 42 35 44 39 50 49 53 48 54 49 
Persontät verksamhet och 
samlingslokaler 71 69 57 76 72 56 92 91 79 104 
Skola, förskola, 
fritidsgård27 67 65 56 55 60 49 55 54 80 73 

Vård 11 14 6 4 6 12 6 7 27 14 

Försvar 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Övrig verksamhet 81 97 63 54 54 53 61 61 57 62 

Utemiljö 45 14 8 4 6 11 12 14 - - 

Okänt 4 1 0 0 17 0 0 0 0 0 

Totalt 707 737 710 665 702 673 743 764 852 839 
 

4.8 Brandspridning och utvecklade bränder i byggnad 
Alla bränder i byggnad är inte lika allvarliga i den meningen att personer skadas eller 
omkommer eller att stora ekonomiska värden går till spillo. Enligt räddningstjänstens 
händelserapporter resulterar endast hälften av räddningsuppdragen vid 
byggnadsbränder i skador på egendom, miljö, personer och/eller störningar av 
samhällsviktig verksamhet. 97 % av bränderna begränsades inom startbrandcellen, till 
exempel en lägenhet i ett flerbostadshus. 
 
Tabell 11 visar brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst i kombination 
med brandens slutliga omfattning (andel av totala antalet bränder i byggnad). 
 
Vid nästan 20 % av bränderna pågick branden vid räddningstjänstens ankomst och 
hade dessutom spridit sig utanför antändningsobjektet (gula fält i tabellen). Dessa 
bränder benämns fortsättningsvis som ”utvecklade bränder vid räddningstjänstens 
ankomst”. Blåa fält i tabellen visar de bränder vars slutliga omfattning var mer 
omfattande än antändningsobjektet, drygt 25 % (”utvecklade bränder, slutlig 

                                                 
26 Till exempel restaurang, teater, biograf, handel, idrottsanläggning etc. 
27 Avser endast bränder i byggnad. I RSG:s regelbundna uppföljning av skolbränder används siffror för bränder i och omkring (dvs. 
bränder i och utanför byggnad) skolor, förskolor och fritidsgårdar. 
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omfattning”). Röda fält markerar den andel bränder i byggnad som ökar i omfattning 
även efter räddningstjänstens ankomst, cirka 4 % av bränderna. 

Tabell 11. Brand/brandtillbud i byggnad, brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst i kombination 
med brandens slutliga omfattning, andel av totala antalet bränder i byggnad, medelvärde 2016–2017 

 BRANDENS SLUTLIGA OMFATTNING 

OMFATTNING VID 
RTJ ANKOMST 

Inga 
skador 

(egendom, 
miljö, 

person, 
störning) 

Antändnings-
objektet 

Start-
utrymmet 

Flera 
utrymmen, 

samma 
brandcell 

Flera 
brandceller, 

samma 
byggnad 

Flera 
byggnader Totalt 

Brand pågick ej vid 
ankomst 39,0% 16,2% 5,0% 0,1% 0,1%   60,3% 

Antändningsobjektet   9,7% 1,8% 0,1% 0,1%   11,8% 

Startutrymmet     11,7% 1,3% 0,2%   13,2% 
Flera utrymmen, 
samma brandcell       3,4% 0,4%   3,8% 
Flera brandceller, 
samma byggnad         1,4%   1,4% 

Flera byggnader           0,3% 0,3% 
Brand pågick, okänd 
omfattning 9,2%           9,2% 

Totalt 48,2% 25,9% 18,5% 5,0% 2,1% 0,3% 100,0% 

        
Inga skador 
(egendom, miljö, 
person, störning) 

48,2% 
      

 
 
Tabell 12 visar andelen utvecklade bränder vid räddningstjänstens ankomst28 fördelat 
per miljö- eller verksamhetskategori. Den totala andelen har minskat från 25–26 % till 
18–19 % sedan 2008. Medelvärdet över hela perioden ligger på 23 % utvecklade 
bränder vid räddningstjänstens ankomst. Även för respektive miljö- eller 
verksamhetskategori syns en nedåtgående trend med avseende på andelen utvecklade 
bränder. För till exempel bostadsbränder innebär detta att det totala antalet 
bostadsbränder har ökat, liksom antalet utvecklade bränder vid ankomst, men andelen 
utvecklade bränder vid räddningstjänstens ankomst har minskat under de senaste tio 
åren (från 24 % till 20 %).  

  

                                                 
28 Utvecklade bränder vid räddningstjänstens ankomst definieras som att branden pågick vid räddningstjänstens ankomst och 
branden hade spridit sig utanför antändningsobjektet. 

Page 447 of 689



Riskidentifiering – Räddningstjänsten Storgöteborg 
 
 
 
 
 

 
34 

 
 
 
 

Tabell 12. Andelen utvecklade bränder vid räddningstjänstens ankomst, fördelat per miljö- eller 
verksamhetskategori, 2008–2017 

Miljö- eller 
verksamhetskategori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bostad 24% 24% 23% 23% 27% 22% 20% 20% 19% 20% 

Industri 26% 26% 32% 31% 14% 24% 17% 19% 20% 16% 

Persontät verksamhet 
och samlingslokaler 27% 26% 18% 20% 25% 21% 17% 24% 16% 14% 

Skola, förskola, 
fritidsgård 16% 22% 21% 15% 7% 14% 7% 13% 11% 4% 

Vård 9% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 

Försvar 0% - - - 0% 0% - - - - 

Övrig verksamhet 47% 34% 46% 41% 50% 38% 46% 48% 35% 34% 

Utemiljö 29% 43% 50% 50% 50% 18% 33% 29% - - 

Totalt 26% 26% 25% 24% 26% 23% 21% 22% 19% 18% 

 
 
Tabell 13 visar andelen ”utvecklade bränder, slutlig omfattning”, det vill säga den andel 
bränder i byggnad där den slutliga omfattningen av branden var mer omfattande än i 
antändningsobjektet (med eller utan ingripande från räddningstjänsten).  
 
Den totala andelen har minskat från nästan 40 procent 2008 till 25 procent 2017, med 
reservation för att det finns skillnader i rapporteringssystemen, före och efter 2016, 
som gör att jämförelsen är missvisande. Om vi därför bara tittar på siffrorna för de 
senaste två åren (2016–2017) så ligger medelvärdet på 26 % utvecklade bränder, 
slutlig omfattning. Det innebär även att nästan 75 % av alla bränder i byggnad var 
relativt små, att de hade blivit upptäckta i tid och att släckning av branden 
(självslocknad, släckt av allmänhet etc. eller släckt av räddningstjänst) kunde göras 
enkelt med mindre skador som följd. 
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Tabell 13. Andelen utvecklade bränder, slutlig omfattning, fördelat per miljö- eller verksamhetskategori, 2008–
2017 

Miljö- eller 
verksamhetskategori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bostad 39% 38% 35% 33% 37% 35% 33% 36% 28% 28% 

Industri 29% 31% 45% 31% 32% 35% 26% 29% 22% 22% 

Persontät verksamhet 
och samlingslokaler 35% 38% 28% 30% 42% 32% 29% 41% 22% 22% 

Skola, förskola, 
fritidsgård 28% 38% 36% 22% 15% 27% 24% 30% 20% 8% 

Vård 9% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 7% 

Försvar 0% - - - 100% 0% - - - - 

Övrig verksamhet 57% 46% 67% 44% 65% 49% 52% 59% 40% 37% 

Utemiljö 36% 29% 75% 50% 50% 45% 42% 50% - - 

Okänt 75% 0% - - 41% - - - - - 

Totalt 39% 38% 38% 32% 37% 35% 33% 38% 27% 25% 

 

4.9 Bostadsbränder 
I detta kapitel avses endast de typer av bränder och brandtillbud som inträffar i en 
byggnadskonstruktion och/eller inne i en byggnad (händelsetypen Brand i byggnad) 
och som kategoriseras som bostad. Detta medför att även bränder i till exempel 
trapphus, källare och inbyggda garage räknas som en bostadsbrand. 
 
I insatsrapporterna räknades bostadstyperna flerbostadshus, villa, rad-, par- eller 
kedjehus och fritidshus till kategorin Bostad. Sedan bytet till den nya händelserapporten 
2016 är även elev- eller studenthem, äldreboenden och övriga vårdboenden helt eller 
delvis inkluderade i kategorin Bostad. För att göra statistiken för bostadsbränder så 
jämförbar som möjligt över hela tidsperioden inkluderas därför verksamhets-
kategorierna Åldringsvård, Övrig vårdbyggnad och Elev- eller studenthem i siffrorna för 
bostadsbränder 2008–2015.  
 
Varje år genomförs omkring 550 räddningsuppdrag i samband med bostadsbränder, 
vilket innebär mer än hälften av det totala antalet bränder i byggnad. Antalet 
bostadsbränder har ökat med nästan 40 % sedan 2008, även om den stora skillnaden 
mellan 2015 och 2016 delvis kan förklaras med bytet till den nya händelserapporten. 
Antalet bostadsbränder per 1 000 invånare har ökat från 0,6 till 0,7 (medelvärde 2008–
2009 jämfört med medelvärde 2016–2017). (Figur 16) Samtidigt har andelen 
utvecklade bränder i bostad vid räddningstjänstens ankomst (som tidigare nämnts) 
minskat, liksom andelen ”utvecklade bränder, slutlig omfattning”. 
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Figur 16. Bostadsbränder, antal samt antal per 1 000 invånare, 2008–2017 

 
Majoriteten av bostadsbränderna (nästan 75 %) sker i flerbostadshus (Figur 17). 
Ungefär en fjärdedel av bränderna i flerbostadshus sker i gemensamma utrymmen (ej 
boendeyta) som exempelvis trapphus, källare, vind, soprum och tvättstuga, där andelen 
anlagda bränder är hög (cirka 50 %). 
 

 
Figur 17. Bostadsbränder fördelat per bostadstyp, 2016–2017 

 
86 % av bränderna i flerbostadshus inträffar i hyresrätter. Normeras värdena, med 
antalet bostäder av varje typ, framgår att det inträffar 40 bränder per 100 000 
bostadsrätter och 120 bränder per 100 000 hyresrätter29. Detta innebär att risken att 
drabbas av en brand i en hyresrätt är tre gånger större än för boende i bostadsrätt. 
Bostadsbränder är inte geografiskt jämnt fördelade, det gäller både antalet bränder 
som föranleder räddningsinsats och vilken typ av brand som uppstår (brandorsak). 

                                                 
29 RSG (2014). Kartläggning och analys av bostadsbränder. Göteborg: Räddningstjänsten Storgöteborg 
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Merparten av bostadsbränderna inom RSG:s område inträffar i Göteborgs kommun, där 
vissa geografiska områden, som stadsdelarna Angered och Östra Göteborg, är 
överrepresenterade med avseende på bostadsbränder. (Tabell 14) 
 

Tabell 14. Bostadsbränder per kommun och stadsdel (Göteborgs kommun), antal och antal per 1 000 invånare, 
medelvärde för 2008–2009 jämfört med medelvärde för 2016–2017 

 Antal Antal per 1 000 invånare 

Kommun 
Stadsdel 

Medelvärde 
2008–2009 

Medelvärde 
2016–2017 

Medelvärde 
2008–2009 

Medelvärde 
2016–2017 

Göteborg 328 420 0,7 0,8 
Angered 50 75 1,1 1,4 

Askim-Frölunda-Högsbo 34 42 0,6 0,7 
Centrum 32 36 0,6 0,6 

Lundby 25 31 0,7 0,6 
Majorna-Linné 41 50 0,7 0,8 
Norra Hisingen 22 25 0,5 0,5 

Västra Göteborg 24 30 0,5 0,6 
Västra Hisingen 25 40 0,5 0,7 

Örgryte-Härlanda 22 34 0,4 0,6 
Östra Göteborg 48 60 1,1 1,2 

Okänd 7 - - - 
Härryda 9 22 0,3 0,6 
Kungsbacka 23 35 0,3 0,4 
Lerum 18 18 0,5 0,4 
Mölndal 25 33 0,4 0,5 
Partille 12 19 0,4 0,5 
Totalt RSG 414 546 0,6 0,7 

 
Enligt nationell forskning finns det samband mellan antalet bostadsbränder per 1 000 
invånare och levnadsvillkor, som utbildningsnivå, förvärvsfrekvens och medelinkomst. 
Sannolikheten att det ska inträffa en bostadsbrand som föranleder räddningsinsats är 
nästan fyra gånger så hög i områden med sämst levnadsvillkor jämfört med områden 
med mycket goda levnadsvillkor. Det är också betydligt högre risk att branden är 
anlagd30. 
 
Åldersgruppen 25–44 är den grupp som mest frekvent drabbas av bostadsbränder. 
Risken att drabbas av bostadsbrand, samt att omkomma till följd av den, är dock starkt 
kopplad till ökande ålder, där åldersgruppen 80+ är överrepresenterad.31  
 

                                                 
30 Hallin, P-O et al (2018). Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt 
fragmenterade staden. Malmö: Malmö universitet och Lunds universitet.  
31 MSB. IDA – Omkomna i bränder. https://ida.msb.se/ida2#page=a0058 [Hämtad juni 2018] 
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Bostadsbränder inträffar oftast under eftermiddagen och kvällen. Den vanligaste kända 
brandorsaken i flerbostadshus är oaktsamhet vid matlagning (30 %) och avsiktliga 
bränder (12 %). De vanligaste kända brandorsakerna i småhus är fel i utrustning (24 
%), oaktsamhet vid matlagning (12 %) samt levande ljus (5 %). Avsiktliga bränder är en 
vanligt förekommande känd brandorsak i områden med sämre levnadsvillkor samt 
bland bränder som startat i gemensamma utrymmen i flerbostadshus. Rökning är en 
relativt ovanlig brandorsak, men är ändå den vanligaste kända orsaken till bränder där 
människor omkommer. 

4.10 Bränder där människor omkommer 
Inom förbundets geografiska område inträffar vanligtvis endast ett fåtal bränder med 
dödlig utgång varje år. Medelvärdet för de senaste tio åren är fem stycken. Varje brand 
där människor omkommer är en tragedi för de som drabbas, men ur statistisk 
synvinkel är underlaget inte tillräckligt för att utgöra en grund för förbundets riskbild 
avseende bränder med allvarliga konsekvenser för människor. 
 
På nationell nivå finns det ett tillräckligt underlag för att visa trenden för dödsbränder. 
Mellan 2008 och 2017 har det omkommit i genomsnitt cirka 110 personer per år på 
grund av brand. Efter en nedåtgående trend under ett par år, började bränderna med 
dödlig utgång öka igen 201532 
 

 
Figur 18. Antal omkomna i bränder per år 2008–2017, Sverige. För de två sista åren  
i serien är antalet preliminärt. Källa: MSB33 

 
Under perioden 1999–2015 var det betydligt fler män än kvinnor som omkom i 
bränder. Cirka 8 av 10 dödsbränder inträffade i bostäder. Den vanligaste kända orsaken 
var rökning, som stod för minst en fjärdedel av dödsbränderna. Flest individer omkom i 
ålderskategorin 45–64 år. Sett till antalet personer inom varje åldersgrupp var gruppen 
80 år eller äldre kraftigt överrepresenterade i dödsbränder, liksom för flera andra 

                                                 
32 MSB. IDA – Omkomna i bränder. https://ida.msb.se/ida2#page=a0058 [Hämtad juni 2018] 
33 Ibid. 
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olyckstyper. I åldersgruppen 20–64 år hade fler än hälften av de omkomna konsumerat 
alkohol före olyckan. Det är numera ovanligt att barn omkommer i bränder34. (Figur 
19)  
 

 
Figur 19. Antal omkomna per miljon invånare, fördelat på kön och åldersklass.  
Årsmedelvärden för perioden 1999–2015. Källa: MSB35 

4.11 Bränder i och omkring skola, förskola och fritidsgård 
Bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar har ökat de senaste två åren, 
efter att ha uppvisat en nedåtgående trend sedan 2006, då antalet var 135 stycken. 
Cirka 65 % av bränderna i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar bedöms, 
enligt händelserapporterna, vara avsiktliga. (Figur 20) 
 
Ökningen 2016 och 2017 beror på att några skolor har varit upprepat brandutsatta. De 
skolor som är upprepat brandutsatta är belägna i områden som kan beskrivas som 
socialt utsatta (Figur 21). En djupare analys av det ökade antalet skolbränder och av 
RSG:s arbete för att minska avsiktliga bränder finns att läsa i rapporten Analys ökade 
bränder i skolmiljö 201636 
 

                                                 
34 MSB. IDA – Omkomna i bränder. https://ida.msb.se/ida2#page=a0058 [Hämtad juni 2018] 
35 Ibid. 
36 RSG (2017). Analys ökade bränder i skolmiljö 2016. Göteborg: Räddningstjänsten Storgöteborg 

Page 453 of 689

https://ida.msb.se/ida2#page=a0058


Riskidentifiering – Räddningstjänsten Storgöteborg 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 

 
Figur 20. Bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar, samt andelen  
förmodat avsiktliga bränder, 2008–2017 

 

 
Figur 21. Intensitetskarta: Förmodat avsiktliga bränder i och omkring skola,  
förskola och fritidsgård, 2016–2017. Ju mörkare röd desto högre koncentration 
av förmodat avsiktliga bränder. 
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4.12 Trafikolyckor 
Antalet räddningsuppdrag vid trafikolyckor har sedan 2008 ökat med drygt 50 % till 
cirka 1 340 trafikolyckor per år (Figur 22). Detta innebär att RSG genomför fler 
räddningsinsatser vid trafikolyckor än vid bränder i byggnad. Det ökande antalet 
räddningsinsatser vid trafikolyckor kan troligtvis inte användas som en indikation på 
att antalet allvarliga trafikolyckor i realiteten ökar. Statistik från Strada37 uppvisar till 
exempel en nedåtgående trend med avseende på vägtrafikolyckor med personskador 
inom RSG:s förbundsområde38 (Figur 22). En betydande del av ökningen av antalet 
räddningsinsatser beror sannolikt istället på att RSG på senare år genomför fler 
insatser även vid mindre allvarliga trafikolyckor. Detta som en följd av förändrade 
rutiner vid utalarmering samt skärpta rutiner för säkert arbete på väg.  
 

 
Figur 22. Trafikolyckor, 2008–2017. Blå staplar visar RSG:s räddningsuppdrag. Grå  
linje visar antalet vägtrafikolyckor med personskador inom RSG:s förbundsområde.  
Källa: Transportstyrelsen39 

 
I januari inträffar flest antal trafikolyckor (som föranleder räddningsinsats) och antalet 
är lägst i juli. Antalet är jämnt fördelat över vardagar, medan helgerna är lite lugnare, 
speciellt söndagar. Flest trafikolyckor sker under eftermiddagen med en topp vid 
rusningstrafiken runt 16-tiden, men en lite högre nivå syns också runt klockan 07 och 
klockan 12. (Figur 23) 
 

                                                 
37 Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom 
vägtransportsystemet. Strada bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. 
38 Transportstyrelsen. STRADA. https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/om-
strada/anvandarstod1/strada-uttagswebb/ [Hämtad juni 2018] 
39 Ibid. 
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Figur 23. Trafikolyckor fördelade över dygnet, starttid [timme], medelvärde 2016–2017 

 
Vid ungefär 90 % av trafikolyckorna är en eller flera personbilar inblandade och vid 
knappt 20 % är en eller flera lastbilar inblandade. Andelen trafikolyckor med 
spårbunden trafik (spårvagn, tåg) respektive bussar ligger på omkring 3 % vardera. 
 
Vid omkring 4 % av räddningsuppdragen vid trafikolyckor med personskador är en 
eller flera personer instängda alternativt fastklämda i fordonet. 

4.13 Räddningsinsatser i samband med självmord och självmordsförsök 
Räddningstjänsten larmas vid händelser kopplade till självmord då det kan misstänkas 
att en räddningsinsats behövs. Dessutom hjälper räddningstjänsten sjukvården och 
polisen att bryta upp dörrar eller på annat sätt skapa tillträde till bostad eller byggnad. 
Händelser som kan behöva räddningsinsats är typiskt hot om hopp från hög höjd, 
person som befaras hamna i vatten, händelser på spårområde eller person som är 
nödställd på annat sätt. 
 
Räddningstjänsten hamnar regelbundet i situationer med ett direkt och akut 
omhändertagande av en självmordsbenägen person. Antingen genom att vi varit först 
på plats eller genom att räddningstjänsten är de enda som har möjlighet att ta hand om 
en person i en utsatt situation, till exempel på ett broräcke. Vid sådana situationer 
samverkar räddningstjänsten med övriga inblandade myndigheter. 
 
Sedan 2010 uppvisar räddningstjänstens insatsstatistik en ökning av antalet 
självmordsrelaterade händelser. Räddningstjänstens rapporteringssystem var fram till 
och med 2015 inte uppbyggt för att kunna särskilja insatser vid självmord, varför 
statistiken är förknippad med ett visst mått av osäkerhet. Från och med 2016 finns en 
händelsetyp i händelserapporten som heter Självmord/självmordsförsök som visar att 
RSG genomför omkring 130 självmordsrelaterade räddningsuppdrag per år. Denna 
siffra är troligtvis i underkant, då även andra typer av händelser kan vara relaterade till 
självmord och självmordsförsök, till exempel trafikolyckor, bränder och sjukvårds-
uppdrag.  
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När det gäller självmord och självmordsförsök specifikt vid de tre högbroarna inom 
förbundsområdet (Angeredsbron, Göta älvbron och Älvsborgsbron) visar en mer 
noggrann uppföljning av insatsstatistiken att RSG genomför omkring 55 räddnings-
insatser per år i samband med hopp och hot om hopp från högbro, majoriteten på 
Älvsborgsbron. (Figur 24) 
 

 
Figur 24. Räddningsuppdrag i samband med hopp och hot om hopp från  
högbro 2013–2017. 

Figur 25 visar regional och nationell statistik från Nationellt centrum för suicidforskning 
och prevention av psykisk ohälsa (NASP)40 och Socialstyrelsen (SoS)41. 
 

 
Figur 25. Regional och nationell statistik över antal självmord / döda till följd av självmord,  
per 100 000 invånare, 2008–2016. Källa: NASP42 och SoS43 

                                                 
40 NASP. Statistik. https://ki.se/nasp/statistik [Hämtad 2018-05-01] 
41 Socialstyrelsen (SoS). Statistikdatabas för dödsorsaker. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 
[Hämtad 2018-05-01] 
42 NASP. Statistik. https://ki.se/nasp/statistik [Hämtad 2018-05-01] 
43 Socialstyrelsen (SoS). Statistikdatabas för dödsorsaker. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 
[Hämtad 2018-05-01] 
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4.14 Drunkning och drunkningstillbud 
Antalet räddningsinsatser i samband med drunkning och drunkningstillbud har ökat 
något sedan 2008 och medelvärdet för 2013–2017 är 34 insatser per år. Enligt 
händelserapporterna har omkring fem personer per år (medelvärde 2013–2017) 
omkommit i samband med dessa uppdrag. 
 
Svenska Livräddningssällskapets (SLS) nationella statistik44 visar att 92 personer 
omkom i drunkningsolyckor i Sverige 2017. Antalet omkomna i drunkningsolyckor i 
hela riket har minskat sedan en topp 2014. Enligt statistik från Socialstyrelsen45 
omkommer totalt omkring 20 personer per år (medelvärde 2012–2016) i 
drunkningsolyckor i Västra Götalands och Hallands län, en relativt konstant nivå sedan 
2010. (Figur 26) 
 

 
Figur 26. Statistik över drunkning och drunkningstillbud respektive antalet döda till följd  
av drunkning, 2008–2017. Källa: SLS46 och SoS47 

Figur 27 visar en karta över var drunkning och drunkningstillbuden inom RSG:s 
område har inträffat de senaste tio åren (2008–2017). Ett relativt stort antal inträffar i 
Göta Älv, där flera av händelserna är drunkningar till följd av självmord (hopp från 
högbro), vilket också är en händelsetyp som har ökat de senaste åren. Självmord är 
däremot exkluderat i den regionala och nationella drunkningsstatistiken från 
Socialstyrelsen respektive Svenska Livräddningssällskapet. 
 

                                                 
44 Svenska Livräddningssällskapet (SLS). Drunkningsstatistik. https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/drunkningsstatistik 
[Hämtad augusti 2018] 
45 Socialstyrelsen (SoS). Statistikdatabas för dödsorsaker. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 
[Hämtad augusti 2018] 
46 Svenska Livräddningssällskapet (SLS). Drunkningsstatistik. https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/drunkningsstatistik 
[Hämtad augusti 2018] 
47 Socialstyrelsen (SoS). Statistikdatabas för dödsorsaker. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 
[Hämtad augusti 2018] 
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Figur 27. Räddningsinsatser i samband med drunkning och drunkningstillbud  
inom RSG:s förbundsområde, 2008–2017. 

 
Utifrån allmänt råd48 finns det en förväntan på att det ska finnas utrustning för 
vattenlivräddning vid kajer, kanaler och andra vattendrag i tätorter där det är vanligt 
att människor är nära vattnet. Livräddningsutrustning bör även finnas vid badplatser 
och hamnar. 
  

                                                 
48 Statens räddningsverk (2007). Allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser 
och liknande vattennära anläggningar (SRVFS 2007:5). Karlstad: Statens räddningsverk. 
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5 Skyddsvärda objekt och miljöer 

5.1 Personintensiv verksamhet och utrymningskritiska anläggningar 
Begreppet personintensiv verksamhet syftar i huvudsak till verksamheter där fler än 
150 personer vistas i samma lokal eller inom en del av byggnad. Även verksamheter 
med stora folkmassor utomhus kan betraktas som personintensiva. 
 
Begreppet utrymningskritiska anläggningar syftar till att ett stort behov av åtgärder för 
att rädda personer och/eller hantera större grupper av människor. De inledande 
åtgärderna ska vidtas av verksamheten självt, men kan även ställa högre krav på en 
snabb och effektiv insats från räddningstjänst. Faktorer som bidrar är stort 
personantal, personer som behöver extra hjälp (äldre, funktionshindrade, sjuka m.m.), 
personer med dålig lokalkännedom, stor andel sovande personer mm. Sammantaget 
gör det att livräddningsmomentet kan bli komplicerat och resursomfattande och 
försena åtgärder mot själva skadeförloppet. Det kan konstateras att personintensiva 
verksamheter ofta är utrymningskritiska, men det finns även verksamheter med 
måttliga personantal där utrymningen kan vara kritisk, t.ex. äldreboenden. 
 
I 2 kap. 3 § LSO regleras att ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med 
hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på 
en kontroll av brandskyddet, i skriftlig form ska lämna en redogörelse för brand-
skyddet. I SRVFS 2003:10 regleras vilka byggnader och anläggningar som omfattas. I 
kartan (Figur 28) nedan redovisas de byggnader eller anläggningar som har skickat in 
skriftlig redogörelse på grund av att de anses vara personintensiva och/eller 
utrymningskritiska. 
 
RSG:s verksamhetssystem Daedalos omfattar 2484 verksamheter49 som uppfyller 
kriterierna. 
 

                                                 
49 Daedalos [Hämtat 2018-04-27] 
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Figur 28. Personintensiva och utrymningskritiska verksamheter inom RSG.  
En symbol kan representera flera verksamheter. 

Registreringen i verksamhetssystemet gällande skäl till att en verksamhet omfattas av 
kraven enligt SRVFS 2003:10 är inte fullständig. Det kan räcka med registrering av 
huvudskälet för en verksamhet vilket medfört att inte samtliga skäl registreras. 
Exempelvis kan en byggnad vara över 16 våningar, innefatta vård eller hotell och 
kanske även ha en samlingslokal för mer än 150 personer. Totalsumman speglar 
därmed inte exakt det totala antalet aktuella verksamheter. 
 
Större personintensiva eller utrymningskritiska anläggningar inom förbundets område 
omfattar mässhallar, nöjespark, arenor, nattklubbar, större handelsanläggningar, 
teatrar och biografsalonger. Även lekland med förhållandevis höga personantal har 
växt fram. 
 
Årligen sker även ett antal anlöp av kryssningsfartyg till Göteborg. 2018 trafikeras i 
nivå med de senaste åren och det förväntas 43 anlöp där det största fartyget har 4000 
passagerare50. Kryssningsfartygen stannar ett eller ett fåtal dygn. 
 
Det förekommer också större evenemang utomhus där platser tillfälligt tas i anspråk 
för olika sammankomster, se vidare kapitel 5.2 Evenemang. 

                                                 
50 Göteborgs Hamn. Historiska Amerikaterminalen återinvigd och klar. 
https://www.goteborgshamn.se/press/pressmeddelanden/historiska-amerikaterminalen-aterinvigd-och-klar/ [Hämtat 2018-05-
04] 
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5.2 Evenemang 
Inom RSG:s område växer evenemangsnäringen mycket snabbt. Visionen är att 
Göteborg ska bli Europas ledande hållbara evenemangsstad (Got Event, 2018). Varje år 
genomförs flera hundra evenemang, såsom sport- och idrottstävlingar, konserter, 
festivaler, mässor, politiska möten och demonstrationer. Vissa evenemang är årligen 
återkommande medan andra är av tillfällig karaktär. Evenemangen genomförs bl.a. på 
gator och torg, i parker, arenor och mässor. Inom området finns ett antal större arenor 
och mässor, exempelvis Ullevi, Gamla Ullevi, Scandinavium, Partille arena och Svenska 
mässan. Evenemangen lockar årligen flera miljoner människor till regionen.  
 
Evenemangen medför en förhöjd risk för avsiktliga händelser eller andra olyckor som 
kan medföra masskadesituationer till följd av stora folksamlingar. Vidare kan 
evenemangen medföra framkomlighetsproblem till följd av vägavstängningar samt 
brand- och explosionsrisker till följd av hantering av pyroteknik och brandfarlig vara. 
Evenemangen kan även medföra tillfälliga övernattningar i olika verksamheter, vilket 
sannolikt innebär att människor övernattar i lokaler som inte är fullt ändamålsenliga ur 
brand- och utrymningssynpunkt.  
 
Varje år genomförs ett antal evenemang som föranleder särskild beredskapsplanering 
för RSG. Vid dessa särskilda evenemang krävs även ett utökat samverkansarbete mellan 
RSG och andra involverade aktörer, till exempel Polisen, SÄPO, Göteborgs Stad och 
Västra Götalandsregionen.  

5.3 Samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur  
Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av 
följande villkor51: 

• Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller 
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan 
leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad 
kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som 
möjligt. 

 
Kritisk infrastruktur definieras som fysisk struktur vars funktionalitet bidrar till att 
säkerställa upprätthållande av viktiga samhällsfunktioner52. Hit räknas till exempel 
installationer för el, fjärrvärme, dricksvatten, naturgasnät, optofiber och 
transmissionsutrustning för tele- och datatrafik. 
 
För att ett modernt samhälle ska fungera krävs att samhällsviktig verksamhet och 
kritisk infrastruktur är robusta och inte slås ut mer än marginellt vid bränder och 
andra olyckor. Utsläpp av farliga ämnen eller förorenat släckvatten kan orsaka 
allvarliga konsekvenser för bland annat dricksvattenförsörjningen.  
 

                                                 
51 MSB (2014). Vägledning för samhällsviktig verksamhet: Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt 
bedöma acceptabel avbrottstid. Karlstad: MSB 
52 MSB (2014). Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur. Karlstad: MSB 
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Ledningsnät, kablar och rörinstallationer är ofta placerade i servicetunnlar och 
bergutrymmen under mark med svåra insatsförhållanden för räddningstjänst om en 
brand skulle inträffa. Dessutom återfinns viktiga komponenter i VA-system vid 
reningsverk, vattenverk, pumpstationer och vattentorn. Motsvarande länkar för en 
fungerande elförsörjning är transformator- och nätstationer samt operatörernas 
kontrollrum och driftcentraler. 
 
Anläggningar som används för ledning och styrning av olika myndigheter och 
organisationer har en samhällsviktig funktion och en räddningsinsats vid t.ex. en brand 
kan snabbt generera ett omfattande resursbehov samt få stort medialt intresse. 
Exempel är kommunhus, Länsstyrelsens lokaler, SOS Alarm, Polis- och 
åklagarmyndigheten, RSG:s lokaler, vårdinrättningar etc.  
 
Den största och mest kända vårdinrättningen inom förbundet är Sahlgrenska 
Universitetssjukhus. Verksamheten finns på flera platser i Göteborgsområdet med 
Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus som de största 
vårdinrättningarna. Totalt finns cirka 1 950 vårdplatser fördelade på 120 avdelningar 
och tillsammans arbetar cirka 16 000 personer inom verksamheten, vilket gör 
sjukhuset till en av de största arbetsplatserna i Västra Götalandsregionen53. 
 
Inom förbundets område finns även flera platser där det bedrivs forskning och 
utveckling. Under senaste åren har denna verksamhet intensifierats och 
vidareutvecklats. Det finns även universitet och högskola för akademisk utbildning. 
Forsknings- och kunskapscentra är viktiga för samhällsutvecklingen och för hela Västra 
Sverige.  
 
En olycka med allvarliga konsekvenser kan därför innebära ett skadligt avbrott i 
verksamheten och störningar inom det påverkade utvecklingsområdet. De förhöjda 
risker som kan förekomma inom ett laboratorium eller forskningsutrymme i form av 
giftiga eller brandfarliga ämnen är givetvis också en faktor som innebär att särskilt 
fokus riktas mot dessa typer av anläggningar. 

5.4 Områden med förhöjt skyddsvärde 

5.4.1 Kulturmiljöer 
Med kulturmiljöer avses objekt med koppling till kulturmiljö eller ur kulturmiljö-
hänseende viktig verksamhet. För att ge en bild över förekomsten av sådana miljöer 
inom förbundets område visas i kartan nedan (Figur 29) de byggnader eller 
anläggningar, med stora kulturhistoriska värden, som har skyldighet att lämna in 
skriftlig redogörelse av brandskyddet i enlighet med SRVFS 2003:1054: 
 

Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden 
15. Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen 
(1988:950) om kulturminnen m.m., med undantag för de byggnader som uteslutande 
används som bostad.  

                                                 
53 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Om sjukhuset. https://www.sahlgrenska.se/om-sjukhuset/ [Hämtad 2018-06-27] 
54 Statens räddningsverk (2003). Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10). 
Karlstad:  
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16. Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om 
statliga byggnadsminnen m. m.  
 
17. Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen 
(1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

 
Det finns idag brister i RSG:s verksamhetsregister med avseende på ovan nämnda 
miljöer. Kartan nedan visar ett underlag hämtat ifrån Länsstyrelsernas (Västra 
Götaland och Halland) webbGIS för Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige55. 
 

 
Figur 29. Verksamheter som av kulturmiljöhänseende har skyldighet att lämna in skriftlig  
redogörelse av brandskyddet till RSG. Källa: Länsstyrelserna55 

  

                                                 
55 Länsstyrelserna. WebbGIS för Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige. http://www.kulturarvklimat.se/ [Hämtad 
november 2018] 
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5.4.2 Miljökänsliga områden 
Olyckor med utsläpp av farliga ämnen eller förorenat släckvatten kan ge stora 
konsekvenser om dessa sker inom vattenskyddsområden. Figur 30 visar identifierade 
vattenskyddsområden inom RSG:s område. 
 

 
Figur 30. Karta över vattenskyddsområden inom RSG56. 

Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket 
innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden. 
Dessa områden ska ha en bevarandeplan som pekar ut naturvärdena och ska beskriva 
vad som krävs för att värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar (Figur 31). Utöver 
Natura 2000 finns det även naturreservat och andra områden med juridiskt skydd, 
såsom biotopskyddsområden, inom förbundet. Skogsbränder kan ge upphov till mycket 
negativ miljöpåverkan, men bränder kan även, i vissa områden, vara direkt positiva för 
bevarande av naturvärden. Däremot är utsläpp av farliga ämnen och förorenat 
släckvatten potentiellt mycket negativt. 
 

 
Figur 31. Natura 2000-områden57 

                                                 
56 Daedalos [Hämtat 2018-08-29] 
57 Länsstyrelserna. Geodatakatalogen. https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/. [Hämtat 2018-09-05] 
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6 Riskobjekt och riskmiljöer 

6.1 Transportsystem  

6.1.1 Flygplatser 
Inom förbundet ligger Sveriges näst största flygplats, Göteborg Landvetter Airport i 
Härryda kommun. Flygplatsen utgör en viktig del av Västsveriges infrastruktur för 
flygtransporter av både passagerare och frakt. Under 2017 passerade nästan 7 miljoner 
passagerare flygplatsen. Göteborg Landvetter Airport är därmed även en betydande 
arbetsplats som totalt sysselsätter cirka 4000 personer58. Flygplatsområdet är inne i ett 
expanderande skede och utbyggnad sker av både terminalbyggnad och närområde för 
logistik-, kontor- och handelsverksamhet.  
 
Ytterligare en flygplats finns på Hisingen i Göteborgs kommun. Säve flygplats har dock 
sedan några år tillbaka en förminskad verksamhet och är numera inriktad på mindre 
flygplanstyper kopplat till flygklubbar och flygskolor samt helikopterflyg för bland 
annat polis, ambulans och sjöräddning.  
 
Gällande riskerna för olyckor så har den kommersiella luftfarten en hög säkerhet även 
om beredskapen ibland behövs utnyttjas när t.ex. säkerhetssystemen inte indikerar 
felsäkert läge inför landning. RSG larmas till flygplatserna enligt särskilda rutiner om 
ett flygplan saknas, om det uppstår fara för haveri eller om ett haveri inträffar.  

6.1.2 Viktiga knutpunkter och trafikavsnitt 
Utöver flygplatserna finns ett antal viktiga knutpunkter och trafikavsnitt i de allmänna 
kommunikationssystemen för persontrafik på land och för sjöfarten, där olyckor kan 
orsaka stora driftsstörningar. De är också ofta platser med stora folksamlingar där 
bränder och andra olyckor kan orsaka många personskador och räddningsinsatserna 
kan bli omfattande och komplicerade. 
 
De viktigaste knutpunkterna och trafikavsnitten som identifierats ligger i Göteborgs 
kommun och är: 

• Göteborgs Centralstation samt Drottningtorget. 
• Nils Ericssonterminalen. 
• Lisebergsstationen (Gårdatunneln/Örgryte pendeltågsstation) 
• Tingstadstunneln, Götatunneln, Lundbytunneln och Gnistängstunneln. 
• Stena Lines Danmarksterminal och Tysklandsterminal. 

 
Utöver ovanstående pågår byggnation av ny tunnel (Marieholmstunneln) under Göta 
älv samt Västlänken59, som kommer utgöra viktiga komponenter i transportsystemet60 
och kan ge upphov till komplexa räddningsinsatser. 

  

                                                 
58 Swedavia. Göteborg Landvetter Airport. https://www.swedavia.se/landvetter/om-flygplatsen/ [Hämtat augusti 2018] 
59 Pendeltågstunnel under centrala Göteborg 
60 Trafikverket. Om Västlänken. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken---
smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Om-Vastlanken/ [Hämtat augusti 2018] 
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6.2 Farlig verksamhet och Seveso 
Inom RSG:s område ansvarar Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland för 
klassificering av farlig verksamhet med stöd av 2 kap 3 § i Förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor (FSO).  
 
Utöver de verksamheter som länsstyrelserna fattar beslut om så är alla 
Sevesoanläggningar samt flygplatser med drifttillstånd61 tillika farlig verksamhet utan 
särskilt behov av bedömning i enlighet med 2 kap 4 § i LSO. Aktuella verksamheter 
förtecknas nationellt i MSB:s verktyg Sefari62 .  
 
I tabellen nedan visas antalet verksamheter inom RSG, uppdelade utifrån om de även 
omfattas av lagstiftning för Sevesoverksamheter, lägre och högre kravnivå. 
 

 
Figur 32. Farlig verksamhet samt eventuell Sevesoklassificering 

 
Vanligt förekommande riskkällor vid dessa anläggningar är hantering av petroleum-
produkter och andra brandfarliga vätskor, brandfarlig gas, giftiga ämnen eller explosiva 
ämnen.  
 
Vid dessa verksamheter bedöms verksamheten innebär fara för att en olycka ska 
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Anläggningens ägare eller den som 
utövar verksamheten på anläggningen är skyldig att hålla eller bekosta beredskap med 
personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller 
begränsa sådana skador. Verksamhetsutövaren är skyldig att analysera riskerna för 
dessa olyckor. 
 
Dimensionerande scenarier för kommunal räddningstjänst vid dessa anläggningar kan 
anses vara en händelseutveckling där de åtgärder som verksamheten själv är skyldig 
att kunna vidta, inte ensamt är tillräcklig för att hindra eller begränsa olyckans 
utveckling. Inte heller den kommunala beredskapen kan förväntas att ensam kunna 
hantera dessa olyckor utan man måste se till den samlade förmågan från 
ägare/verksamhetsutövare och kommunal räddningstjänst. 
 
I vissa fall kan de dimensionerande scenarierna vara sådana att verksamhetens 
skadeavhjälpande personal skadas och måste omhändertas av räddningstjänst och 
sjukvård. 

                                                 
61 Luftfartslag (2010:500), 6 kap. 8 § första stycket 
62 MSB. Sefari. https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Tillsyn--tillsynsvagledning/Verktyget-Sefari/ [Hämtat 2018-04-20] 
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Av verksamheterna i Figur 32 omfattas 22 stycken av den högre kravnivån i Lag 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, även kallad Sevesolagen. Denna lagstiftning ställer förväntan på 
ytterligare åtgärder, exempelvis framtagande och övning av kommunal plan för högre 
kravnivån. 
 
Även utanför förbundets geografiska område återfinns ett par klassificerade farliga 
verksamheter som kan påverka RSG vid en större olycka. Identifierade exempel är 
Ringhals kärnkraftverk, Eka Chemicals i Bohus och dammbrott i Göta älv. I Göta älv har 
Vattenfall för vattenkraftändamål och Sjöfartsverket för slussverksamheten 
tillsammans 15 dammar vid Vänern, Trollhättan och Lilla Edet. Tänkbara effekter vid 
brott på dammarna har studerats av dammägarna i en särskild utredning. För Göteborg 
bedöms konsekvenserna vara förhöjda nivåer i Göta älv under någon månad som i 
kombination med högt vattenstånd i havet kan orsaka stora översvämningsproblem. 

6.3 Hantering av brandfarlig och explosiv vara 
Avsnittet hanterar dels ett allmänt översiktligt perspektiv och dels ett avsnitt specifikt 
kring naturgasnätet. 

6.3.1 Allmänt kring hantering av brandfarlig och explosiv vara 
Inom förbundet finns knappt 1 400 gällande tillstånd för hantering av brandfarlig vara, 
samt knappt 300 tillstånd för hantering av explosiva ämnen. Räddningstjänsten är såväl 
tillstånds- som tillsynsmyndighet utifrån Lag (2010:1011) om hantering av brand-
farliga och explosiva varor (LBE). 
 
RSG genomför regelbundet tillsyn på de verksamheter som har tillstånd enligt LBE. 
Årligen genomförs cirka 100 tillsyner på verksamheter.  
 
Vid brand i petroleumprodukter är cisternens diameter avgörande för om tillgängliga 
resurser är tillräckliga för att släcka branden. En sammanställning utifrån 
cisternförteckningar för Skarvikshamnen och Ryahamnen visar att ca 80 % av 
cisternerna hade en diameter på 25 meter eller mindre. Största cisternerna är runt 50 
meter i diameter. 
 
Den förändring i samhället som till störst del påverkar riskbilden för olyckor med 
brandfarliga ämnen är förändringarna inom fordonsindustrin. Ett antal nya 
fordonsbränslen provas och utvecklas för drift av framtidens bilar. Hantering av Etanol 
E85 kom på allvar till regionen i mitten av 00-talet och under 2010 togs de första 
tankstationerna för flytande djupkyld naturgas (LNG) och dimetyleter (DME) i drift. 
Sedan 2015 finns även en tankstation för vätgas.  
 
Ytterligare en stor påverkansfaktor på riskbilden med brandfarliga varor är sjöfarten 
som idag till stor del driver fartygen på bunkerolja. Ett nytt regelverk för sjöfartens 
utsläpp av svavel trädde i kraft år 2010 för att sedan skärpas ytterligare år 2015. 
Kraven på fartygen ökar genom ett strängare regelverk och ökade skatter och avgifter. 
De strängare kraven medför att fartygen måste installera effektiv rökgasrening eller 
byta till bränslen med betydligt lägre svavelhalt. Flytande naturgas (LNG) är ett 
alternativ som rederibranschen visar intresse för. En fasuppdelad etablering av en 
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LNG-terminal pågår i energihamnen och fullt utbyggt är målsättningen att cirka 2022 
nå en lagringskapacitet på 14 850 ton. 
 
Både Preem raffinaderi och St1 raffinaderi planerar att framöver bygga 
vätgasproduktionsanläggningar på sina områden. 

6.3.2 Specifikt kring naturgasnätet 
Det svenska transmissionsnätet för naturgas kommer in i RSG:s område ifrån söder och 
löper genom Kungsbacka och Mölndals kommun. Nätet sträcker sig från Dragör i 
Danmark till Stenungsund.  
 
Längs transmissionsnätet finns grenledningar till anslutande distributionssystem, se 
schematisk beskrivning i Figur 33. Längs transmissionsnätet finns mät- och 
reglerstationer (MR-stationer). I MR- stationerna regleras trycket så att anslutande nät 
får gas med rätt tryck och temperatur. I mät- och reglerstationerna mäts också den gas 
som transporteras ut ur transmissionsnätet. 
 

 
Figur 33. Schematisk bild av ledningsnätet63 

Naturgasledningen är byggd av stålrör och är dimensionerad för ett tryck på 80 bar. 
För att säkerställa att ledningen är i bra skick genomförs återkommande kontroll samt 
invändiga mätningar.  
 
Stationer som används för att möjliggöra sektionering av ledningen kallas 
linjeventilstation. En sådan station utgörs av ett synligt ventilarrangemang inom ett 
inhägnat område. I RSG:s område finns sex linjeventiler samt sex MR-stationer. Från 
MR-stationen i Rävekärr går en distributionsledning på 35 bar igenom Mölndals och 
Göteborgs kommuner fram till Rya Kraftvärmeverk. 
 
I det lokala distributionsnätet i Göteborg som Göteborg Energi är huvudman för är 
trycket 4 bar och nätet sträcker sig inom Göteborg, Partille, Lerum och Mölndals 

                                                 
63 Swedegas (2009). Förlängning av koncession för naturgasledning från dansk/svensk gräns via Klagshamn (Malmö) till Rävekärr 
(Mölndal) - Ledning genom Skåne län, Hallands län och Västra Götalands län. Göteborg: Swedegas. 
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kommuner. Till nätet tillförs, förutom naturgas från transmissions nätet, även en viss 
andel biogas. 

6.4 Farligt godsleder 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana 
egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods. Farligt gods 
delas in i olika ADR-klasser beroende på vilken typ av fara som ämnet kan ge upphov 
till, se Figur 34. 
 

 
Figur 34. Generella faror med olika transportklasser av farligt gods 

 
På gator och allmänna vägar inom Göteborgs kommun är det generellt förbjudet att 
transportera farligt gods i fordon som är märkningspliktiga64. Förbuden gäller ej 
transport kortast lämpliga väg till och från av respektive pålastningsplats från närmast 
belägna primära eller sekundära transportvägar. Dessa transporter får dock inte ske 
via Tingstadstunneln, Götatunneln eller Lundbytunneln, klassificerade som 
tunnelkategori E, vilket är den kategori som medför starkast restriktioner avseende 
transporter av farligt gods65 
 
De trafikleder som är undantagna förbud och utgör primära och sekundära 
transportleder i Göteborgs finns förtecknade i Länsstyrelsen Västra Götalands lokala 
trafikföreskrifter66 (Figur 35). Primära transportvägar är vägar som i första hand bör 
användas för genomfartstrafik med farligt gods. Sekundära transportvägar är vägar 

                                                 
64 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2018). Länsstyrelsens i Västra Götalands län lokala trafikföreskrifter om transport av farligt 
gods i Göteborgs kommun, 14TFS 2018:12. Göteborg: Länsstyrelsen Västra Götaland 
65 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2018). Länsstyrelsens i Västra Götalands län lokala trafikföreskrifter om tunnelkategorisering 
i Göteborgs kommun, 14TFS 2018:11. Göteborg: Länsstyrelsen Västra Götaland 
66 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2018). Länsstyrelsens i Västra Götalands län lokala trafikföreskrifter om transport av farligt 
gods i Göteborgs kommun, 14TFS 2018:12. Göteborg: Länsstyrelsen Västra Götaland 
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som bör användas för lokala transporter mellan det primära vägnätet och mottagaren 
och leverantören och bör inte användas för genomfartstrafik. 
 

 
Figur 35. Primära transportleder för farligt gods67 

 
I Kungsbacka råder förbud68 att transportera farligt gods inom centralorten. Förbudet 
gäller inte för på- eller avlastning inom området. 
 
För de övriga medlemskommunerna finns inga beslutade lokala trafikföreskrifter som 
förbjuder transporter av farligt gods. De vägar som är mest aktuella vid genomfarts-
trafik för transporter av farligt gods är i huvudsak E6, E20 och riksväg 40. 
 
Riskerna vid olyckor med farligt gods har utretts i ett antal olika rapporter. 
I Figur 36 redovisas en sammanställning med riskavstånd för 50 % dödlighet från 
vägen för olika händelsetyper (givet att ett utsläpp sker). Figuren visar att de händelser 
där det är störst risk att olyckan medför hot mot människor (privatpersoner) är i 
huvudsak de som involverar explosiva ämnen (detonation) och giftiga och brännbara 
gaser (BLEVE69, UVCE70). 
 

                                                 
67 Trafikverket. NVDB på webb. https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket [Hämtat 2018-05-04] 
68 Kungsbacka kommun (2010). Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om fordon lastade med farligt gods på gator och 
vägar inom Kungsbacka kommun, 1384 2010-00395. Kungsbacka 
69 BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion 
70 UVCE – Unconfined Vapour Cloud Explosion. 
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Figur 36. Riskavstånd för 50 % dödlighet 

 
Konsekvensavståndet för giftig gas sträcker sig upp mot ett par kilometer men med så 
låg sannolikhet att det inte tagits med fullt ut i figuren. Det är även framförallt olyckor 
som involverar utsläpp av giftig gas som bedöms kunna ge upphov till ett stort antal 
skadade som behöver sjukhusvård i förhållande till antal omkomna. 
 
För att tydliggöra riskbilden över vilka ämnen som bedömts vanligast förekommande 
har RSG har tagit fram regionala tillägg till den nationella listan över prioriterade 
industrikemikalier (PIK) som underlag för planering av räddningsinsatser inom RSG, se 
bilaga A. 
 
Riskhänsyn vid fysisk planering nära transportlederna för farligt gods är en viktig del 
där RSG aktivt samverkar med medlemskommunerna i samhällsplaneringen. Vid 
exploatering nära lederna behöver riskaspekterna belysas. I de tätbebyggda delarna av 
förbundsområdet kan det ofta bli aktuellt med avvägning mellan exploateringsintresse 
och risktolerans. 
 
Göteborg stad rekommenderar att ett bebyggelsefritt område på 30 meter upprätthålls 
kring järnvägar och primära transportleder för farligt gods71. Längs järnvägar medges 
tät kontorsbebyggelse fram till denna gräns medan sammanhållande bostads-
bebyggelse tillåts fram till 80 meter från järnvägen. Längs vägar är motsvarande 
skyddsavstånd 50 respektive 100 meter. För att få uppföra ny bebyggelse inom det 
bebyggelsefria området krävs en särskild riskanalys som visar att byggnationen är 
säkerhetsmässigt tillfredsställande. 
 
Flera av de andra medlemskommunerna har anammat Göteborgs kommuns synsätt och 
infört detta i sina egna översiktsplaner. 
 

                                                 
71 Göteborgs kommun (1997). Göteborgs kommun Översiktsplan för Göteborg – Fördjupad för sektorn transporter av farligt gods. 
Göteborgs kommun 
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Hallands län har tagit fram riktlinjer för samhällsplanering utmed väg- och järnvägar 
avsedda för transport av farligt gods72. Riktlinjerna tar upp hanteringsprinciper för 
samhällsplanering i närområden.  
 
En generell riskpolicy har även antagits av länsstyrelserna i storstadsregionerna73 för 
hur riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meters 
avstånd ifrån farligt gods-led. Riskpolicyn tar inte upp specifika avstånd mellan led och 
exploatering, utan zonerna är glidande och beroende på platsspecifika egenskaper och 
förhållanden. 
 
Uppgifter om tunga transporter och/eller transporterade mängder av farligt gods 
återfinns i flera olika undersökningar. De olika källorna ger en ganska spridd bild över 
förekomsten av dessa transporter. För en god riskhänsyn i samhällsplaneringen är 
eftersträvansvärt med ett tydligare statistiskt underlag för framtiden.  
 
De totala godstransporterna för inrikes transporter beräknas öka med en tillväxttakt på 
1,8 % per år fram till 204074. (Figur 37) 

 

 
Figur 37. Transportarbete 1975–2014 och prognos till 204075 

  

                                                 
72 Länsstyrelsen Hallands län (2011). Riskanalys av farligt gods i Hallands län, Meddelande 2011:19, ISSN: 1101–1084. Halmstad: 
Länsstyrelsen Hallands län 
73 Länsstyrelserna (2006). Riskhantering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods. 
Länsstyrelsen i Skånes län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
74 Trafikverket (2018). Prognos för godstransporter 2040  – Trafikverkets Basprognoser 2018. Borlänge: Trafikverket 
75 Ibid. 
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Uppdelat på de olika transportsätten så förväntas vägtransporterna öka med 1,8 % per 
år, sjöfart 1,9 % per år och järnväg 1,5 % per år. (Figur 38) 
 

 
Figur 38. Transportarbete per trafikslag, 2012 och prognos 204076 

 
För sjöfarten (lastfartyg och färjor) är Hamnbanan en viktig transportlänk som är 
belägen nära bebyggelse. 65 procent av Sveriges containertrafik och 30 procent av 
landets utrikeshandel går via Göteborgs hamn. För närvarande pågår utbyggnad av 
hamnbanan till dubbelspår som förväntas öppna för trafik 202277. 160 tåg kan då 
trafikera hamnbanan, mot dagens 70 tåg. 

6.5 Kärnteknisk olycka  
Ringhals kärnkraftverk ligger på västkusten cirka sex mil söder om Göteborg i Varbergs 
kommun och producerar nästan 20 % av all el som används i Sverige30. 
Kärnkraftverket är ett av få i världen som har både kok- och tryckvattenreaktorer. 
Reaktorerna är byggda under perioden 1975–1983 och de fyra reaktorerna producerar 
– under ett normalt år – el som räcker till att försörja sex städer av Göteborgs storlek. 
 
Som visas (Figur 39) sträcker sig den inre beredskapszonen för Ringhals kärnkraftverk 
in i RSG:s område och räddningstjänstförbundet ingår i beredskapsplanen för 
kärnkraftverket. Uppgifterna är bland annat att indikera radioaktivt nedfall och att 
stödja Kungsbacka kommuns uppgift i beredskapsplanen. 
 

                                                 
76 Trafikverket (2018). Prognos för godstransporter 2040  – Trafikverkets Basprognoser 2018. Borlänge: Trafikverket 
77 Trafikverket. Hamnbanan Göteborg. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-
lan/Goteborg-Hamnbanan/ [Hämtat 2018-05-15] 
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Figur 39. Inre beredskapszon för Ringhals kärnkraftverk78 

En olycka vid något av våra kärnkraftverk, eller vid ett kärnkraftverk i vårt närområde, 
kan inte uteslutas. Om det blir stora utsläpp av radioaktiva ämnen påverkas vårt land, 
dels under själva olyckan, dels under lång tid därefter. Det visar inte minst 
erfarenheterna från Tjernobylolyckan och Fukushimaolyckan. 
 
I SSM:s risk- och sårbarhetsanalys för 201379 kommer myndigheten fram till att även 
ett mycket begränsat utsläpp skulle få stora konsekvenser. Konsekvenserna skulle vid 
ett sådant begränsat utsläpp vara människors oro för sin hälsa och svårigheter att 
exportera varor och bedriva verksamheter. Det konstateras att beredskapen för att 
utföra mätning förbättrats men att det saknas beredskap att möte behovet av mätning 
vid ett mer omfattande utsläpp. Förmågan att hantera en antagonistisk händelse med 
strålkällor bedöms som bristfällig. I rapporten hänvisas även till den internationella 
granskning av den svenska beredskapen för en kärnteknisk olycka som genom fördes 
2012 av experter från IAEA80. Experterna pekade på brister i den svenska kris-
ledningen och rekommenderade upprättande av ett nationellt krisledningsorgan. 

  

                                                 
78 Vattenfall. Ringhals. http://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/ringhals/. [Hämtat 2014- 
09-09] 
79 SSM (2013). Strålsäkerhetsmyndighetens risk- och sårbarhetsanalys med förmågebedömning för 2013. Stockholm: 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
80 International Atomic Energy Agency - https://www.iaea.org/  
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7 Natur- och väderrelaterade risker 

7.1 Klimatförändringar 
Klimatförändringarna är ett faktum redan idag och kommer enligt de senaste 
forskningsresultaten att leda till fortsatt förändrade nederbördsförhållanden, ökade 
temperaturer, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer81. 
 
Generellt kommer Västra Götalands län att få ett blötare klimat med mer nederbörd och 
ökande översvämningsrisker. Större nederbördsmängder och stigande havsnivåer 
leder till ökade översvämningsrisker i framför allt länets västra delar. Mer nederbörd 
och högre flöden leder också till ökad risk för skred. För kusten innebär stigande 
havsnivåer ökade översvämningsrisker82. 
 
Hallands län är med sin långa kuststräcka och sina stora vattendrag särskilt sårbart. 
Stigande havsnivåer är ett hot mot bebyggelse, infrastruktur, natur- och kulturmiljöer i. 
Flera av Hallands städer är belägna vid havet och vid åmynningarna. När havsnivån 
stiger och regnmängderna ökar, ökar även risken för ras, skred och erosion83. 
 
SMHI:s länsvisa klimatanalyser84 beskriver dagens och framtidens klimat baserat på 
observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar med avseende på hur 
mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären, begränsade utsläpp respektive höga 
utsläpp.  
 
Temperaturen i Västra Götalands län beräknas öka 3–5 grader till slutet av seklet. 
Årsmedelnederbörden ökar med 10–25 %. Nederbörden ökar mest vintertid. Även den 
kraftiga nederbörden ökar, maximal dygnsnederbörd kan öka med 10–20%. Antalet 
dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden, från dagens 5–15 dagar till 20–50 dagar 
mot slutet av seklet.85 
 
Temperaturökningen i Hallands län vid slutet av seklet beräknas till cirka 2,5–4,5 
grader. Årsmedelnederbörden ökar med 15–25 %. Nederbörden ökar mest vintertid. 
Även den kraftiga nederbörden ökar, maximal dygnsnederbörd kan öka med uppemot 
20 %. Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden, från dagens drygt 10 
dagar till 25–50 dagar mot slutet av seklet.86 

7.2 Naturolyckor 
RSG:s förbundsområde drabbas regelbundet av naturolyckor orsakat av kraftig neder-
börd, skred, torka med stort antal skogsbränder, höga vattenstånd i havet, kraftig kyla 
och stormskador till följd av kraftig vind. Dessa natur- och väderrelaterade olyckor ger 

                                                 
81 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2017). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018–2020. 
Göteborg: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
82 Ibid. 
83 Länsstyrelsen Hallands län (2011). Introduktion till klimatanpassning i Halland  Meddelande 2011:4. Halmstad: Länsstyrelsen 
Hallands län 
84 SMHI. Framtidsklimat i Sveriges län – enligt RCP-scenarier. http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/framtidsklimat-i-
sveriges-lan-enligt-rcp-scenarier-1.95384 [Hämtat 2018-09-06] 
85 SMHI (2015). Framtidsklimat i Västra Götalands län − enligt RCP-scenarier. Norrköping: SMHI 
86 SMHI (2015). Framtidsklimat i Hallands län − enligt RCP-scenarier. Norrköping: SMHI 
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oftast upphov till ett större antal räddningsuppdrag under kortare eller längre 
perioder. 
 
Det moderna samhället har ökat sin sårbarhet vid olycksförlopp orsakade av 
naturfenomen. Den ökade urbaniseringen och beroendet av el och IT-infrastruktur 
skapar nya utmaningar för samhället, även om inte orsaken till olyckan är ny eller 
okänd. Kända och återkommande naturfenomen kan skapa nya och oväntade risker i 
det moderna samhället.  
 
Räddningstjänsten utvecklar fortlöpande arbetsformerna för att på ett bättre sett 
hantera följderna av väderfenomen. Räddningstjänsten tar en aktiv roll i bevakning av 
tendenser och prognoser och knyter nödvändiga kontakter för samverkan redan vid 
tidiga indikationer på väderfenomen som kan skapa oönskade konsekvenser. Vid de 
större händelserna de senaste åren har räddningstjänsten tagit rollen som 
sammankallande för inblandade aktörer i samverkan, oaktat om räddningsinsats har 
inletts eller ej. Vid de inträffade händelserna har stor möda lagts på lägesuppföljning 
och att tolka räddningstjänstförbundets roll gentemot kommuner och andra aktörer i 
samhället. 

7.2.1 Höga flöden och högt vattenstånd i havet 
Med höga flöden menas här risk för översvämningar i anslutning till våra vattendrag på 
grund av stora mängder vatten på väg ut till havet. Risk för översvämning kan också 
bero på högt vattenstånd i havet som främst påverkar de nedre delarna av 
vattendragen. Ibland kan det vara svårt att skilja de två orsakerna åt. 
 
I Sverige är vi relativt förskonade från stora översvämningskatastrofer och 
personskador i samband med översvämningar är här mycket sällsynta. De materiella 
skadorna och kostnaderna för samhället till följd av översvämningar kan dock bli 
betydande. 
 
Det kan noteras att översvämning finns med som exempel på olyckshändelser i 
förarbetena till LSO men då tillsammans med kravet på att det ska vara fråga om en 
plötsligt inträffad händelse. En översvämning som inte är resultatet av en plötsligt 
inträffad händelse skulle däremot hamna utanför definitionerna på vad som är en 
olycka enligt LSO. Detta framfördes av regeringen i samband med att begreppen 
erosion och översvämning infördes i 2 kap. 3 § Plan- och bygglag (2010:900) (PBL). 
 
Regeringen angav i samband med det att översvämningar och erosion som inte är 
resultatet av en plötsligt inträffad händelse inte betraktas som olyckor enligt LSO87  
 
Kraftiga översvämningar orsakas ofta av en kombination av olika faktorer. Vid stora 
vårflöden som orsakas av riklig snötillgång under vintern ökar risken för översvämning 
om snösmältningen också sker senare än normalt och är intensiv och snabb på grund 
av hög lufttemperatur.  
 

                                                 
87 Proposition 2006/07:122. Ett första steg för en enklare plan- och bygglag, sid 35. Stockholm: Regeringskansliet 
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De känsligaste systemen inom förbundets område bedöms vara åarna Mölndalsån, 
Kungsbackaån och Säveån. Till viss del kan även Lärjeån och Kvillebäcken konstateras 
ha vissa översvämningsrisker. Gällande höga vattennivåer i havet så är det förutom de 
havsnära delarna av nämnda vattendrag, kajer och centrala Göteborg som är hotade 
samt att områden i Göteborgs södra skärgård kan drabbas. De centrala delar av 
Göteborg som hotas vid ett högvattenscenario  
redovisas i Figur 40. 
 

 
Figur 40. Centrala delar av Göteborg som hotas vid ett högvattenscenario  
(Maximalt djup, Högvatten år 2100, +2,65/H200)88 

Med framtida klimatförändring, innebärande en högre havsnivå, kommer fler områden 
att drabbas.  

7.2.2 Skred och markras 
Ras och skred är exempel på snabba massrörelser i jordtäcket eller i berg. Ras är när 
enskilda kroppar kommer i rörelse, skred är när en sammanhängande jordmassa 
kommer i rörelse.  
 
Ras eller skred kan inträffa då: 

• Belastningen på marken ökar. 
• Vid minskad motvikt. 
• När hållfastigheten hos jorden försämras. 

 
Naturlig orsak kan vara kraftig nederbörd, eller plötslig förändrad vattennivå, t.ex. 
genom issmältning. Det är vanligt med skred och ras i samband med snösmältning, 
tjällossning samt perioder då det regnar mycket. 
 

                                                 
88 Göteborgs stad. Hav och vattendrag - Underlag handläggarstöd översvämningshantering. 
http://www.vattenigoteborg.se/sr?site=hov [Hämtat 2018-09-05] 
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Enligt en rapport från Räddningsverket och SGI89 finns flera faktorer av betydelse i ett 
förändrat klimat som påverkar risken för skred och ras. För svenska förhållanden utgör 
dock nederbördsförhållandena i de flesta fall den viktigaste klimatpåverkande faktorn 
för skred och ras. 
 
Känsliga områden i RSG:s område har kartlagts genom olika utredningar90 för en 
översiktlig kartering av skredriskerna. En orsak till att Göta älvdalen drabbas av så 
många skred är dess geologiska historia med mäktiga lager av kvicklera avsatta i en 
marin miljö. Älvdalen har också påverkats av människans aktiviteter i form av bl.a. 
bebyggelse, industrier, sjöfart och annan infrastruktur. Konsekvenserna av skred i Göta 
älvdalen kan därför bli stora eftersom samhällsutbyggnader men även förorenade 
markområden, vattenintag m.m. kan påverkas. Högst skredrisk inom RSG:s geografiska 
område har bedömts vid ett område i höjd med Bäckebolsmotet. 
 
Det är värt att notera att RSG också kan påverkas av skred även i områden utanför dess 
område. Dels med förfrågan om räddningshjälp men också i form av påverkan på 
dricksvattenproduktionen i Göteborg, risk för erosionsskador med ökad skredrisk i 
förbundets område som följd. 
 

 
Figur 41. Skredrisker91 

  

                                                 
89 Räddningsverket & SGI (2008), Klimatförändringar, skred och ras – En forskningsöversikt, Karlstad: Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 
90 MSB. Översvämningskartering – rapporter. https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Kartor/Oversvamningskartering/ [Hämtat 
september 2018] 
91 SGI (2012), Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat, Slutrapport Del 3 –Kartor. Linköping: SGI. 
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7.2.3 Starka vindar 
De senaste hundra åren har Sverige drabbats av allvarliga stormar vid ett tiotal 
tillfällen. Det har varit en högre frekvens av stormar under det senaste decenniet.  
Byggnader ska med dagens tekniska krav tåla kraftig vind. En uppgradering av krav på 
byggnader med avseende på vindlaster har skett sedan stormen Ada 1969. Det som kan 
inträffa är att lättare byggnader, exempelvis carportar, är för dåligt fästa i marken, 
vilket kan medföra lokal skada. Även skyltar och byggnadsställningar kan vara känsliga 
vid vindpåverkan. Sammantaget kan dessa händelser föranleda behov av ett stort antal 
samtidiga räddningsinsatser. 
 
Älvsborgsbron stängs vid vindar från 25 m/s. Hårda vindar utgör också ett hinder för 
båttrafiken och öars försörjning samt påverkar RSG:s beredskapsmöjligheter då det 
kan vara svårt att nå ut till till exempel Södra Skärgården med förstärkningsresurser. 

7.2.4 Kraftig åska 
I Sverige slår blixten vanligen ned ungefär 100 000 gånger om året92 . Men vissa år kan 
det bli det dubbla antalet. Åska kan leda till bränder och elavbrott. Blixtnedslag orsakar 
stora materiella skador och är upphov till en stor del av skogsbränderna i Sverige. Åska 
orsakar även byggnadsbränder, både omedelbara och flera månader efter att blixten 
slagit ned. Blixten kan ha skadat ledningar och elektriska komponenter utan att det 
märks till en början, men orsakar brand i ett senare skede. 

7.2.5 Extrem nederbörd och skyfall 
Skyfall i allmänhet är ett häftigt slagregn med minst 1 mm/min. Extrema skyfall (även 
kallade haldoregn) innebär minst 90 mm på 24 h över en yta på minst 1000 km2 och 
har blivit ett allt vanligare fenomen i Sverige under 2000-talet. 1950–1999 inträffade i 
genomsnitt sju sådana skyfall per tioårsperiod och under åren 2000–2012 
registrerades 11 sådana skyfall per tioårsperiod. 
 

 
Figur 42. Varje stapel i diagrammet visar antalet fall per tioårsperiod sedan  
1930 i Sverige med minst 90 mm nederbörd över 1000 km² under 24-timmar93 . 

                                                 
92 Krisinformation. http://www.krisinformation.se [Hämtat 2010-07-21] 
93 SMHI. Extrem arealnederbörd. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extrem-arealnederbord-1.6153 . [Hämtat 
2014-10-27] 
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Extrem nederbörd medför i regel inga dödsfall men leder till problem med vatten-
samlingar och översvämmade byggnader vilket kan ske lokalt eller över större område 
i förbundet. Ett konkret riktvärde för vattenskador kan utgöras av begreppet ”stigande 
vatten” det vill säga att skadan förvärras, vilket kan vara grund för att betrakta enskilda 
fall som räddningstjänst enligt LSO. Även storlek på skadan och värde behöver dock 
beaktas, se vidare 1 kap 2 § i LSO. Avsikten med enskild räddningsinsats föranledda av 
skyfall är ofta att rädda värdefullt lösöre och om möjligt förhindra ”stigande vatten” och 
säkra verksamhetens funktion. En viktig del är att ge råd till hjälpsökande för dennes 
eget agerande. 
 
Intensiv nederbörd medför framkomlighetsproblem och förseningar för all trafik, inte 
bara på grund av vattenmassor på vägbanorna utan även ökad risk för erosion och 
urspolning av vägslänter m.m. i samband med slagregn och hastiga vattenflöden som 
kan innebära att gator och vägar stängs av. Kraftig eller långvarig nederbörd ger en 
ökad risk för negativ påverkan på råvattnet från: 

• Kraftig grumling av vattnet på grund av skred vid större och mer långvariga 
höga flöden i Göta älv. 

• Smittoämnen från djurspillning från överspolade strandnära betesmarker och 
gödselhantering. 

• Miljöföroreningar från förorenade områden som urlakas. 
• Bräddning och nödavledning av avloppsvatten från allmänna avloppssystem 

trots att enskilda kommuner gjort stora förbättringar i sina allmänna 
avloppsanläggningar uppströms intaget. 

• Överbelastade enskilda avlopp uppströms Göta älv. 

7.2.6 Kraftigt snöfall 
Mycket snö kan leda till framkomlighetsproblem vid räddningsinsatser när till exempel 
fastighetsägare underlåtit att hålla en god vinterväghållning av räddningsvägar. I vissa 
fall kan möjligheterna för livräddning med maskinstege utebli helt. 
 
Snö kan också föranleda olyckor t.ex. ökad förekomst av trafikolyckor med även stora 
och komplicerade olyckor när stora laster byggs upp på takkonstruktioner. Nyfallen 
snö har en densitet av 30–100 kg/kubikmeter. I samband med mildväder med regn 
ökar densiteten med en faktor 3–4 vilket orsakar ökade laster på taken. Under vintern 
2009/2010 föranledde snölasterna åtminstone tio takras på två dagar i Sydsverige. 

7.2.7 Långvarig torka och skogsbrand 
Långvarig torka ökar markant riskerna för bränder i skog och mark och medför även 
att grundvattentrycket sjunker i jordlagren, vilket ger utdränering av jordlagren med 
ökad torrskorpebildning som följd samt att pågående sättningar i lerlagren ökar. Låga 
vattennivåer i vattendrag och sjöar medför att även släntstabiliteten försämras då 
vattnets mothåll minskar. 
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Värmebölja kan påverka frekvensen av trafikolyckor på vägar på grund av mjuknande 
eller uppsprucken asfalt. Även risken för olyckor med urspårande tåg kan öka till följd 
av solkurvor på järnvägen94 . 
 
Sommaren 2008 är ett exempel då ett stort antal skogsbränder ledde till omfattande 
räddningsinsatser och påverkade beredskapen för att hantera andra olyckor. Under de 
femton första dagarna i juni 2008 fick RSG rycka ut 269 gånger bara för att släcka 
bränder i skog och mark. Flera av dessa insatser var omfattande och den största pågick 
i sex dygn och krävde ett stort antal räddningsmanskap och resurser. 
 
Under sommaren 2018 låg skogsbrandrisken inom förbundet på extrema värden under 
lång tid95 . Däremot inträffade inga allvarliga skogsbränder inom förbundet. I stora 
delar av övriga Sverige låg skogsbrandrisken på liknande extrema värden och det 
härjade skogsbränder i flera veckors tid med resursbehov över landets förmåga. Med 
hjälp av räddningshjälp från EU klarades hantering av flera större samtidiga bränder 
av. 
 
Klimatförändringar, med ökad medeltemperatur och längre perioder med torka, ökar 
sannolikheten för skogsbränder i framtiden i Göteborgsregionen96 . 
  

                                                 
94 MSB (2012) Värmeböljors påverkan på samhällets säkerhet, Publ.nr. MSB362 – januari 2012, Karlstad: Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 
95 RSG: Tolkning av DC-data från utvalda geografiska punkter i förbundsområdet, 2015–18 
96 MSB (2013) Framtida perioder med hög risk för skogsbrand - Analyser av klimatscenarier, Publ.nr. MSB535 – Februari 2013, 
Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
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8 Räddningstjänst under höjd beredskap 
I detta kapitel beskrivs RSG:s bedömning av risken för att bedriva räddningstjänst 
under höjd beredskap. 
 
För närvarande pågår inom RSG planering för räddningstjänst under höjd beredskap, 
med en förstärkning av befintlig organisation, helt inriktad på fredstida verksamhet. 
 
I 8 kap 2§ i LSO anges utökade ansvarsområden för räddningstjänstorganisationen vid 
höjd beredskap. Organisationen skall, förutom de tidigare uppgifterna, även klara av 
att: 
 
I syfte att skydda och rädda befolkningen och civil egendom från verkningar av krig skall 
kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap, utöver vad som i 
övrigt framgår av denna lag, ansvara för97  

• upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden 
• indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 

stridsmedel, 
• kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna 

paragraf skall kunna fullgöras. 
Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst skall under samma tid delta i 
åtgärder för första hjälp åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd. 
 
Utmaningar och hot mot Sveriges säkerhet är i dag föränderliga, gränslösa och 
komplexa. Tidigare syn på säkerhet utgick från stater och en militär hotbild men i ett 
vidgat säkerhetsbegrepp inryms idag även icke-militära hot och ickestatliga aktörer. 
 
De globala trenderna pekar mot att osäkerheten avseende hur det internationella 
systemet utvecklas framöver är stor. Bland annat den ryska aggressionen mot Ukraina, 
sociala förändringar till följd av globaliseringen tillsammans med ekonomiska och 
ekologiska utmaningar kan göra att instabiliteten i det internationella systemet och 
konkurrens mellan olika aktörer ökar.  
 
Försvarsberedningen skriver att totalförsvarsplaneringen inklusive utvecklingen av 
den civila verksamheten i totalförsvaret ska utgå från Försvarsmaktens operativa 
planläggning för att möta ett väpnat angrepp98. Utifrån den hotbilden anvisas att 
planeringen kan utgå från ett antal typfall där olika angrepp mot Sverige beskrivs99. 
Beskrivningen innehåller både beskrivningar av angrepp direkt med militära medel, 
men också en stigande skala av ”gråzons”-angrepp där angriparen söker efter att 
försvaga och destabilisera samhällets robusthet och resiliens. 
 
Ansvarsområden som direkt kommer att beröra räddningstjänstorganisationen är 
räddning av människor från raserade byggnader, bekämpning av bränder i 
samhällsviktig verksamhet samt farlig verksamhet. Räddningstjänstens resurser 

                                                 
97 Försvarsberedningen (2017). Motståndskraft: Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025, 
Ds 2017:66. Stockholm: Försvarsdepartementet 
98 Ibid. 
99 FOI (2014). Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, FOI Memo 5089, 2014-10-14. Stockholm: Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) 
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kommer sannolikt också att behövas för att delta i prehospitalt akut omhändertagande 
i större omfattning. Transporter av skadade samt befolkningsskydd kan också vara 
områden där resurs behöver sättas in.  
 
Gällande hotbilden mot farliga ämnen så har Sverige historiskt sett i huvudsak inriktat 
skyddet mot avsiktliga händelser med storkriget som referensram. 
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Bilagor 
Bilaga A – Lokala/regionala tillägg till den nationella PIK-listan som underlag för 
planering av räddningsinsatser inom RSG 
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Lokala/regionala tillägg till den nationella PIK-listan som 
underlag för planering av räddningsinsatser inom RSG  
Detta dokument anger lokala/regionala tillägg till den nationella s.k PIK-
listan över prioriterade industrikemikalier inom Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). Förslaget har skickats på remiss i en intern och en 
extern omgång för svar från utvalda externa parter om urvalet av ämnen är 
en gemensam bild eller om andra myndigheter och verksamheter som 
hanterar farliga ämnen ser andra dominanta inslag i den lokala riskbilden. 

Inkomna synpunkter 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) instämmer i förslagna 
lokala/regionala PIK-tillägg och anser att det är ett bra initiativ till att förbättra 
planeringen inför räddningsinsatser. MSB anser dock att man bör utveckla 
listan till flera olika mätsensorer, gärna så att det finns flera sensorer till 
respektive ämne.  MSB anser att målsättning är god men man bör även göra 
en översyn av den nationella listan, finns alla 30 ämnena i regionen?  
Begreppet ”Stridsgaser” bör bytas till kemiska stridsmedel. 

Kustbevakningen föreslår ett antal lokala tillägg eftersom det transporteras så 
mycket kemikalier till och från Stenungsund. KBV har sedan 2008 kännedom 
om vad som transporteras sjövägen till och från industrierna där. Mot bak-
grund av detta bör t.ex nafta, etan, butan och CBFS (Carbon Black Feedstock) 
vara med eftersom det rör sig om så stora volymer och farliga ämnen. 

Tullverket har genom Kompetenscenter Gränsskydd Göteborg meddelat att de 
inte har några synpunkter på remissen. 

Sjukvården (PKMC) anser att det är rimligt att genom avgränsning fokusera på 
ett mindre antal ämnen som ur ett CBRN-perspektiv är intressanta för den 
lokala räddningstjänsten. En enhetlig hållning i dessa frågor skulle ge goda 
förutsättningar för en gemensam kunskapsbas mellan samverkansorganisa-
tionerna vilket främjar ökad beredskapskapacitet och samarbetsförmåga. Det 
skulle finnas ett värde i att utvidga kartläggningen och lyfta den till regional 
nivå och därigenom få ett bredare perspektiv på frågan. Vissa kemikalier har 
tydlig lokal relevans medan andra förekommer frekvent på olika platser. En 
större sammanställning av var kemikalierna i fråga förekommer i regionen 
liksom hur de transporteras skulle också vara av värde. Länsstyrelsen skulle 
kunna vara en lämplig part att stå för en sammanställning i frågan. Lokala 
tillägg till den nationella PIK-listan synes relevanta, ett för stort antal listade 
ämnen riskerar dock att göra listan svårmanövrerad. En övre gräns på 40-45 
(max 50) ämnen synes rimlig. De föreslagna lokala tilläggen (nr 31-43) ses 
som adekvata. Särskilt positivt är att fokus sätts på ämnen som svavelväte, 
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metylbromid, klorpikrin, eten och fosfin som i kraft av sina egenskaper i 
slutna rum (ex vid fumigation av lastrum och containrar) utgör en fara för liv 
och hälsa hos personal i hamnar och på fartyg. Värt att nämna är också det 
breda spektra av fartygslaster (ex bulklaster av fisk, spilloljevatten och trä-
pellets) som kan bilda gaser som är toxiska i sig eller som tränger undan 
och/eller konsumerar syre. Ett flertal incidenter de senaste åren med skadade 
och döda visar att detta är ett reellt problem som också riskerar leda till skador 
på räddningspersonal. Huruvida kemiska stridsmedel har en plats bland 
prioriterade industrikemikalier kan ifrågasättas. Risken för en olycka med 
farliga ämnen är mer påtaglig och olyckor av skiftande karaktär händer med 
jämna mellanrum men riskerar att överskuggas av att omotiverad vikt läggs 
vid kemiska stridsmedel.  

Luftfartsverket (Göteborg Landvetter) har inga synpunkter på föreslagen lista 
med hänvisning till att farligt gods inom flyget endast transporteras i små 
mängder och styrs av kraftiga restriktioner. 

Banverket har mottagit remissen och ser positivt på att räddningstjänsten 
Storgöteborg valt att göra en lokal anpassning av PIK-listan och bistår i 
möjligaste mån med kunskap och kontaktvägar inom sin verksamhet. Skulle 
det dessutom framkomma att det finns utbildnings-/övningsbehov inom 
Banverket med anledning av detta kommer detta att prioriteras. Vad gäller 
frågan om relevansen över antalet ämnen har inte Banverket tillgång till den 
informationen utan hänvisar till operatörerna på järnvägen. Banverket har 
endast en förvaltande roll av infrastrukturen och utför inga transporter. 

Shell Raffinaderi AB saknar följande kemikalier som de hanterar i större 
mängder Eldningsolja, FAME (Fatty Acid Methyl Ester). Propan finns på 
listan, men inte Butan, inte heller LPG som är en blandning av dessa två och 
är det som ofta transporteras. 

Göteborgs Hamn AB svarar att syftet med PIK-listan i första hand riktar sig 
till samhällets och industrins insatsförmåga relaterat till industrins användning 
av farliga ämnen. Som farligt gods kan alla ämnen transporteras i förpackad 
form genom Storgöteborgs gränser, kan även finnas i containrar ombord på 
fartyg som inte lastas om här. I Göteborgs Hamn:s årliga Farligt gods-rapport 
redovisas det frekventa antalet av "samhällsfarliga" ämnen, dock inte samtliga 
ämnen. Några av de ämnen som anges på PIK underlaget utgör betydande 
transportmängder, ex aminer av olika kategorier, däremot riktar sig exempel-
vis metylbromid och fosfin till mycket stor del mot importvarugrossister och 
såda omlastningsterminaler/lager. Den mest signifikanta posten är 
ammoniumnitrat med vilket man enkelt framställer ANFO laddningar vilket 
visat sig vara vanligt i antagonistiska sammanhang internationellt.  

Bakgrund 

I januari 2010 fanns över 50 miljoner organiska och oorganiska rena kemiska 
ämnen registrerade i världen (CAS, 2010). Därtill kommer ett stort antal 
blandningar av kemiska ämnen. Många ämnen har farliga egenskaper genom 
att de t.ex. är brandfarliga, giftiga, hälsoskadliga, frätande etc. 

Bara inom gruppen hälsofarliga och giftiga ämnen så fanns runt 75 000 
kemiska produkter i Sverige 2007 (KemI, 2010).   
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Produkter fördelat på faroklass
2007 års kvantitet i ton.
Produkter fördelade på faroklass - antal och kvantitet hälsofarliga

Hälsofarlighet Totalt antal Total Antal Kvantitet
produkter kvantitet konsument- konsument-

produkter produkter
Mycket giftig (T+) 222 17 118 2 0
Giftig (T) 1 904 43 018 891 91 4 351 066
Frätande (C) 4 813 3 466 723 287 29 871
Irriterande (Xi) 14 123 6 201 802 2 477 3 981 511
Hälsoskadlig (Xn) 11 568 15 593 053 1 676 4 453 632
Måttligt hälsoskadlig (V) 872 984 566 212 357 182
Alla produkter 75 034 83 932 323 12 314 15 970 592  
Tabell 11: Antal hälsofarliga kemiska produkter i Sverige 2007 (KemI, 2010). 

För att underlätta och fokusera planeringen för räddningsinsatser vid olyckor 
med dessa och andra farliga ämnen har en nationell lista över prioriterade 
kemikalier tagits fram, den s.k. PIK-listan (Räddningsverket, 2006). 

- Listan är framtagen nationellt och de kemikalier som ingår är relativt 
vanligt förekommande vid hantering, transporter eller bränder och kan 
få stora konsekvenser för människor och miljö.  

- Det saknas lokal/regional koppling i urvalet av kemikalier varför listan 
får ses som generell eftersom den inte tar hänsyn till den hantering och 
transport som sker i olika delar av landet.  

- Utifrån lokal hot- och riskanalys rekommenderas kommunerna och 
andra aktörer av central nivå att själva tolka och anpassa listan vilket 
kan innebära att några av listans kemikalier kan strykas och att andra 
kemikalier kan tillkomma (Räddningsverket, 2006).  

- Lokal anpassning av listan bör regelbundet ses över för att fånga upp 
förändringar i den lokala riskbilden. 

Detta dokument utgör resultatet av ett övergripande lokalt anpassningsarbete 
av PIK-listan med målsättning att utöka listan till totalt 52 ämnen (inklusive de 
vanligaste kemiska stridsmedlen). Den anpassade listan är avsedd att utgöra 
underlag för planering av räddningsinsatser inom RSG:s förbundsområde. 
Exempel på sådan planering är dimensionering av förmåga, övnings- och 
utbildningsverksamhet, etc.  

Observera att framtagandet av en lokalt/regionalt anpassad lista inte utgör 
enda underlag i planeringen och därmed inte i sig självt beskriver 
ambitionsnivån räddningstjänsten avser att dimensionera sin förmåga för att 
genomföra räddningsinsatser inom CBRN-området. Dimensionering av 
förmåga får inom varje metodområde baseras på analys som förutom PIK-
listan avspeglar andra faktorer såsom tekniska förutsättningar, hänsyn till 
kostnader, möjligheter till övningsverksamhet etc. 

Vidare kan det konstateras att då verkligheten innefattar en stor mångfald av 
kemiska ämnen behöver insatsplaneringen alltid utgå ifrån att räddnings-
insatser även kan omfatta andra farliga kemiska ämnen än de som tas med i 
förenklade planeringsunderlag. 

Lokal/regional anpassning 

Metodiken för framtagning av den lokala riskbilden med avseende på farliga 
ämnen kan närmast beskrivas som en erfarenhetsåterföring av det förebygg-
ande arbete med myndighetsremisser etc. som bedrivits inom Räddnings-
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tjänsten Storgöteborg de senaste åren. Genom att via remissförfarande samla 
in synpunkter både internt i organisationen och hos utvalda externa parter 
bedöms att en tillräcklig kvalitetssäkring kan erhållas för att tydliggöra hur 
riskbilden ser ut.   

De föreslagna lokala/regionala tilläggen finns i bilaga 1 med viss kemisk-, 
fysikalisk och toxikologisk information angiven. Listan utgör sig inte för att 
vara komplett eller kvalitetssäkrad i återgivande av dessa data utan skall ses 
som en översiktlig sammanställning.  

Bakgrunden till de föreslagna tilläggen återges med en kort beskrivning. 

Bis(2-etylhexyl)ftalat  (DEHP, DOP) 

DEHP en av de vanligaste ftalaterna och utgör mjukgörare till PVC-plast. 
Ämnet tillverkas i Stenungsund på Perstorp Oxo:s fabrik. Ämnet är 
omdebatterat kring sina hälsoeffekter och miljöeffekter. 

Butyraldehyd (inkl. isobutyraldehyd) 

Butyraldehyd är en mycket brandfarlig vätska som tillverkas i Stenungsund på 
Perstorp Oxo:s fabrik i Stenungsund. Ämnet var inblandat i transportolycka i 
Heberg den 21 november 2005. 

Dimetyleter (DME) 

DME är en brandfarlig gas som påminner om gasol och används som framtida 
drivmedel för fordon. Tillståndsansökan till första drivmedelsstationen har 
inkommit till Stadsbyggnadskontoret i Göteborg under 2010. 

2-etylhexylnitrat (EHN) 

EHN är en vätska som används som cetantalshöjande additiv för diesel och 
hanteras på raffinaderierna i Göteborg. Vid temperaturer strax över hundra 
grader börjar ämnet sönderfalla vilket självaccelererar över cirka 120 °C. 

Eten (etylen) 

Eten är en omättad extremt brandfarlig gas som produceras på Borealis 
krackeranläggning i Stenungsund för produktion av plaster och kemiska 
ämnen. Även mindre mängder i luft kan vålla brand eller explosion. Gasen 
bildar etylenoxid varvid tillgängligt syre förbrukas. Risk för kvävning eller 
medvetslöshet kan uppstå utan förvarning i slutna rum. Ingen lukt. Gasen har 
använts för att mogna bananer samt gasning av sjöcontainrar (fumigation). 

Metan (naturgas/biogas) 

Metan är största beståndsdelen (>97%) i naturgas som under många år funnits 
i naturgasnätet och uppblandad med luft i stadsgasnätet i Göteborg. Stora 
anläggningar för produktion av biogas är under planering. 

Metyl-tert-butyleter (MTBE, 2-Metoxi-2-metylpropan) 

MTBE är en polär brandfarlig vätska som används som tillsats i bensin-
produktion på raffinaderierna i Göteborg. 

Svavelväte 

Svavelväte är en giftig och brandfarlig gas som bildas vid vissa rötprocesser. 
Kan t.ex. förekomma i våta undermarksanläggingar (servicetunnlar för avlopp 
etc.). Risker med svavelväte finns även på raffinaderierna i anslutning till 
processer innehållande svavelhaltiga produktströmmar.  

Trietylamin 
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Trietylamin är en av de vanligaste förekommande industriella aminerna. 
Ämnet är en mycket vanlig bas inom organisk syntes, främst för tillverkning 
av estrar och amider av syraklorider.  

Metylbromid 

Metylbromid är vid rumstemperatur en färglös, giftig och icke-brännbar 
kondenserad gas. Metylbromid användes tidigare som bekämpningsmedel och 
som köldmedium i kylskåp. I början på 2000-talet så förbjöds ämnet i de 
flesta tillämpningar på grund av att det bidrog till ozonhålet. I de flesta 
tillämpningar är metylbromid förbjudet att hantera i Sverige men tillåtet i 
flera länder i Asien.  

Ämnet är giftigt vid inandning. I låga koncentrationer kan det verka narko-
tiskt, inandning kan ge yrsel, illamående, huvudvärk och balansstörningar. 
Andningsvägarna blir irriterade. Höga koncentrationer kan påverka centrala 
nervsystemet och giftet blir dödligt.  

Metylbromid är i dag fortfarande vanligt som fumigant/pesticid vid gasning 
av sjöcontainrar (fumigation).  

Klorpikrin 

Klorpikrin är en färglös eller svagt gul eller grönaktig, oljig vätska med en 
intensivt irriterande lukt. Ämnet användes som kemiskt stridsmedel (C-
stridsmedel) under första världskriget. Fortfarande användes klorpikrin som 
fumigant/pesticid vid gasning av sjöcontainrar. Användes även i någon 
procents tillblandning i metylbromid för att ge varning genom sin irriterande 
lukt. 

Fosfin 

Fosfin kan vara dödligt redan vid låga koncentrationer. Akut förgiftning kan 
ge allvarliga skador på flera organ. Inandning i lägre koncentrationer kan ge 
lungödem. Ämnet påverkar luftvägarna och leder i värsta fall till kvävning. 

Ämnet är aktuellt som fumigant/pesticid vid gasning av sjöcontainrar. Det 
används dock inte rent utan bildas som restprodukt av metalfosfid (t.ex. 
aluminiumfosfid) och vatten. 

Nitrösa gaser  

Nitrösa gaser är en blandning av kväveoxider, främst NO och NO2 samt N2O4.  
Nitrösa gaser bildas vid bl.a. framställning av salpetersyra, gassvetsning och 
sprängning samt i förbränningsmotorer. Inandade gaser skadar lungorna. 
Nitrösa gaser bildas även när salpetersyra får kontakt med organiska ämnen. 

Butan 

Butan är en mycket vanlig brandfarlig gas som tillsammans med propan ingår 
i gasol, men även ren hantering förekommer t.ex. på raffinaderierna och i 
oljehamnen. Ren propan används som bränsle i t.ex. cigarettändare. 

Ammioniumnitrat  

Ammoniumnitrat används t.ex. som konstgödsel. Ämnet är ett oxiderande 
ämne som bildar explosiva blandningar med brännbara material (t.ex. alko-
holer eller oljor). ANFO är en blandning med dieselolja där 94 vikt% AN 
blandas med cirka 6 vikt% FO (FuelOil) är det i särklass billigaste och minst 
stötkänsliga av sprängämnen som finns att tillgå.  
Överväganden 
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Ämnen som övervägts att inkluderas på listan har varit: 

- Kloracetofenon (tårgas) samt capsaicin, aktiv substans i pepparspray 
(OC-spray). I vissa CBRN-relaterade sammanhang tas dessa ämnen upp 
inom avdelningen RCA - Riot control agents. RSG:s bedömning har varit 
att det inte finns anledning att peka ut dessa inom ramen för prioriterade 
kemikalier. Vid händelser som involverar dessa ämnen kommer en tät 
samverkan ske med Polisen och andra organisationer samt att förmåga att 
fastställa okända ämnen finns inom ramen för MSB:s nationella förstärk-
ningsresurs för avancerad indikering. 

- Myrsyra (metansyra) samt smörsyra (n-butansyra) är organiska 
karboxylsyror som har förekommit i samband med hot/händelser om att 
kasta kemikalier på människor. RSG har bedömt att det inte finns till-
räcklig skäl att ta upp dem på listan över prioriterade kemikalier. 

- Det övervägdes att ta bort flour från den nationella PIK-listan då det är 
oklart om ämnet förekommer i sådana mängder att det väsentligt bidrar 
till den lokala riskbilden. Det bedömdes dock att det var enklare att hålla 
den nationell listan intakt än att motivera att ta bort ett ämne. 

- Eldningsolja har framhävts från Shell men ej tagits med. 

- FAME (Fatty Acid Methyl Ester) har framhävts från Shell men ej tagits 
med. 

- Nafta har framhävts av Kustbevakningen som förslag på ämne att beakta 
då stora transporter sker via båt till Stenungsund. RSG har bedömt att det 
inte finns tillräckliga skäl att ta upp på en lista där målet är maximalt 50 
ämnen. 

- Etan har framhävts av Kustbevakningen men hanterats i enlighet med 
ovan. 

- CBFS (Carbon Black Feedstock) har framhävts av Kustbevakningen men 
hanterats i enlighet med ovan. 

- Av de 10 vanligaste cancerframkallande, mutagena och reproduktions-
skadande ämnena (CMR-ämnena) enligt produktregistret (KemI, 2008): 
kreosot, koltjärebeck, dietylhexylftalat (DEHP), strontiumkromat, 
lösningsmedelsextrakt av tungt paraffiniskt petroleumdestillat, 
kromtrioxid, blyoxid, trikloreten, dinitrotoluen och kadmiumoxid har 
endast DEHP identiferats som tillräckligt vanligt förekommande för tas 
upp i den lokala anpassningen av PIK-listan. 

Referenser 
• SRV (2006), Myndighetsgemensam inriktning för indikeringsförmåga 

vid händelser med farliga ämnen, Gemensam skrift från Rikspolis-
styrelsen, Socialstyrelsen, Räddningsverket, Statens 
Strålskyddsinstitut, Karlstad: Räddningsverket. 

• CAS (2010),Registry Number and Substance Counts, 
http://www.cas.org/cgi-bin/cas/regreport.pl 

• Kemikalieinspektionens hemsida (2010-01-11): 
http://www.kemi.se/templates/Page____3167.aspx 

 Bilagor  
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Bilaga 1  Nationella listan över prioriterade industrikemikalier (PIK) samt 
lokala/regionala tillägg för RSG samt kemiska stridsmedel 

 
 
 
Sändlista vid intern och extern remiss 

 
 Inom Räddningstjänsten Storgöteborg (med svar senast 2010-02-12): 

Håkan Alexandersson, Chef Utvecklingsavdelningen  
Erik Isaksson, Chef Utbildningsavdelningen 

 Magnus Högberg, Styrkeledare Kortedala brandstation 
Håkan Strömberg, Styrkeledare, Kortedala brandstation 
Niklas Andersson, Styrkeledare, Kungsbacka brandstation 
Per Fallström, Styrkeledare, Kungsbacka brandstation 
Per Nyqvist, Insatschef, Insats- och beredskap 

 Svante Carlsson, Insatschef, Insats- och Beredskap 
Klas Lüppert, Insatsledare, Team Norr  
Martin Lindsten, Brandingenjör, Förebyggande Insatser 
Bo Fors, Enhetschef förebyggande enheten, Team Norr  
Josefin Hybring, Brandingenjör / Civ. ing. Riskhantering, Team Syd 

 Madelein Nilsson, Brandingenjör, Team Öst 
  
   
 Extern remissförfrågan (med svar senast 2010-03-31): 

Anders Fredriksson, Landvetter Flygplats 
 Bengt Cederman, Göteborgs Hamn 

Berth Nilsson, Polismyndigheten i Västra Götalands län 
Conor Andrews, Univar AB 
Emelie Öhrwall, Banverket 

 Filip Lundgren, Kustbevakningen 
 Annika Hedelin, PKMC 

Hans Ekåsen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
Hans Källström, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
Ivan Mares, Shell Raffinaderi AB 
Jan Pettersson, Green Cargo AB 
Jan-Erik Gustafsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 Jörgen Wallroth, Göteborgs Hamn 
Katrin Kajrud, Göteborgs Hamn 
Lars Adrian, Stadskansliet, Göteborgs stad 

 Lars Holmdahl, Polismyndigheten i Västra Götalands län 
 Lars Strandh, Räddningstjänsten Stenungsund, Kemkoord.  

Magdalena Hellgren, Preem Raffinaderi AB 
Martin Nygren, FOI 
Monica Rhodiner, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
Ove Brunnström, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
Patrick Critti, Stena Line AB 
Stefan Angelborn, Försvarsmakten 

 Åse Arnvik, Tullverket 
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Bilaga 1 - Nationella listan över prioriterade industrikemikalier (PIK) samt lokala/regionala tillägg för RSG inkl. kemiska stridsmedel
Ångtryck 
vid 20 o C
-vattenfri

F.P
Termisk 

tänd-
punkt

Förnimm
-barhet ERPG-1 ERPG-2 ERPG-3 IDLH

(kPa) ( o C) LEL UEL ( o C) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)
1 Akrylnitril (2-propennitril) CH2=CH-CN Brf, giftig 7 vikt% 12 -5 3,0% 17,0% 16,7% 481 T1 IIB 10,91 Nej 4 10 35 75 85
2 Allylklorid (3-klorpropen, 1-klor-2-propen) CH2=CHCH2Cl Brf, giftig 0,36 vikt% 39 -32 3,2% 11,2% 15,6% 390 T2 IIA 10,05 Ja 25 3 40 300 250
3 Ammoniak NH3 Brf, giftig 34 vikt% 857 n.a. 15,0% 28,0% 3,3% 630 T1 IIA 10,18 Ja 5 25 50 750 300
4 Bensin -- Brf olöslig -40 0,6% 8,0% 83,3% 400 T2 IIA 300
5 Cyanväte (vätecyanid, blåsyra) HCN Brf, giftig helt löslig 81 -20 5,6% 47,0% 8,9% 535 T1 13,6 Nej 1 10 25 50
6 Dieselolja -- Brf svårlöslig 23-60 0,6% 7,0% 83,3% 220 T3 IIA
7 Epiklorhydrin (1,2-Epoxi-3-klorpropan) CH2-O-C2H3Cl Brf, giftig 7 vikt% 2 32 3,8% 21,0% 13,2% 385 T2 10,2 Ja 10 5 20 100 75
8 Etanol (etylalkohol) C2H5OH Brf helt löslig 6 13 3,3% 19,0% 15,2% 365 T2 IIA 10,47 Ja 50 3 000 3 300 3 300 3 300
9 Etylenoxid (1,2-epoxietan) CH2-O-CH2 Brf, giftig 23 vikt% 146 -56 3,0% 100,0% 16,7% 429 T1 IIB 10,57 Ja 50 5 50 500 800

10 Fluor F2 Giftig, oxiderande >101,3 - - - - - - - 15,7 Nej 1 5 20 25
11 Fluorväte (Väteflourid, Flourvätesyra) HF Giftig, frätande helt löslig 101 - - - - - - - 15,98 Nej 2 20 50 30
12 Formaldehyd HCHO Brf, giftig delvis löslig n.a. 7,0% 73,0% 7,1% 424 T2 IIB 10,88 Nej 1 10 25 20
13 Propan CH3CH2CH3 Brf 0,01 vikt% 833 -105 2,3% 9,5% 21,7% 450 T1 IIA 11,07 Nej 4 000 5 500 17 000 33 000 2 100
14 Klor Cl2 Giftig, oxiderande - - - - - - - 11,48 Nej 0 1 3 20 10
15 Koldisulfid CS2 Brf, giftig 0,3 vikt% 40 -30 1,3% 60,0% 38,5% 90 T6 IIC 10,08 Ja 1 1 50 500 500
16 Kolmonoxid CO Brf, giftig 2 vikt% -193 12,0% 75,0% 4,2% 605 T1 IIB 14,01 Nej 200 350 500 1 200
17 Metanol CH3OH Brf, giftig helt löslig 13 11 6,0% 36,5% 8,3% 455 T2 IIA 10,84 Nej 400 200 1 000 5 000 6 000
18 Monoklorättiksyra (kloretansyra) ClCH2COOH Giftig, frätande 81 vikt% 0,03 126 - T1 IIA 10,7 Nej 2 7 20
19 Natriumhydroxid (kaustiksoda, natronlut) NaOH Frätande 56 vikt% (?) - - - - - - - - Nej 1 5 50 10
20 Kaliumhydroxid (kalilut) KOH Frätande helt löslig - - - - - - - - Nej 2 2 150
21 Natriumhypoklorit NaClO Oxiderande helt löslig - - - - - - - - Nej 2 50 500
22 Propenoxid CH3CH-O-CH2 Brf 40,5 vikt% 59 -44 2,3% 36,0% 21,7% 430 T2 IIB 9,81 Ja 50 50 250 750 400
23 Salpetersyra HNO3 Frätande, oxiderande helt löslig 7 - - - - - - - 11,95 Nej 1 6 78 25
24 Svaveldioxid SO2 Giftig, frätande 10 vikt% 333 - - - - - - - 12,3 Nej 1 0 3 15 100
25 Svavelsyra H2SO4 Frätande, oxiderande helt löslig svårflyktig - - - - - - - - Nej 2 10 30 15
26 Toluendiisocyanat – TDI CH3C6H3(NCO)2 Giftig, ev. brf svårlöslig 0,002 128 0,9% 10,0% 55,6% 600 T1 - 9,8 Ja 0,01 0,15 0,60
27 Vinylklorid (kloreten) H2C=CHCl Brf, cancerogen 0,1 vikt% 337 -79 3,6% 33,0% 13,9% 472 T2 IIA 9,99 Ja 260 500 5 000 20 000
28 Väteklorid (Saltsyra) HCl Giftig, frätande 70 vikt% 4200 - - - - - - - 12,74 Nej 1 3 20 150 50
29 Väteperoxid H2O2 Oxiderande helt löslig 0,19 - - - - - - - 10,54 Ja 10 50 100 75
30 Vätgas H2 Brf svårlöslig -240 4,0% 75,0% 12,5% 560 T1 IIC 15,43 Nej

Lokala/regionala PIK-tillägg:
31 Bis(2-etylhexyl)ftalat  (DEHP, DOP) C6H4(COOC8H17)2 repr. st, ev. brf 0,046 mg/L 3,4E-08 196 0,1% 49,0% 500,0% 390 T2 10 75 500 5 000 Avser TEEL (ppm)

32 Butyraldehyd CH3CH2CH2CHO Brf 7 vikt% 12 -11 1,4% 12,5% 35,7% 190 T4 IIA 9,86 Ja 0,06 0,40 12,50 Avser TEEL (ppm)

33 Dimetyleter (DME) H3C-O-CH3 Brf 3 vikt% 509 -41 3,4% 27,0% 14,7% 240 T3 10 Ja 3 000 10 000 60 000 Avser TEEL (ppm)

34 2-etylhexylnitrat (EHN) C8H17NO3 Brf, SADT 12,6 mg/L 27 >70 0,3% 200,0% 130 T5 SADT=120 oC
35 Eten (etylen) H2C=CH2 Brf 0,01 vikt% 6216 -100 3,0% 34,0% 16,7% 450 T2 IIB 10,51 Ja 600 7 500 7 500 Avser TEEL (ppm)

36 Metan (naturgas/biogas) CH4 Brf olöslig ej relevant -188 5,0% 16,0% 10,0% 650 T1 IIA 12,98 Nej 200 3 000 5 000 200 000 Avser TEEL (ppm)

37 Metyl-tert-butyleter (MTBE, 2-Metoxi-2-metylpropan) CH3OCH2CH2CH2CH3 Brf 5,1 vikt% 27 -28 1,6% 15,1% 31,3% 385 T2 IIA 9,24 Ja 0,05 50 570 5 300 Avser TEEL (ppm)

38 Svavelväte H2S Brf, giftig 0,4 vikt% 1780 -173 4,0% 44,0% 12,5% 270 T3 10,46 Ja 0,0005 0,1 30 100 100
39 Trietylamin (CH3CH2)3N Brf, frätande 2 vikt% 7 -11 1,2% 8,0% 41,7% 215 T3 IIA 7,5 Ja 0,1 3 3 200 200 Avser TEEL (ppm)

40 Metylbromid CH3Br Brf, giftig, frätande 2 vikt% 184 - 10,0% 16,0% 5,0% 537 T1 10,54 Ja 17 50 200 250
41 Klorpikrin CCl3NO2 Giftig 0,2 vikt% 3 - - - - - - - 1,0 0,1 0,3 1,5 2,0
42 Fosfin PH3 Brf, giftig 0,03 vikt% 3600 -222 1,8% 27,8% 100 T5 9,96 Ja 1,0 0,5 5 50

NO Giftig, oxiderande 5 vikt% 3465 - - - - - - - 9,27 Ja 100
 NO2 / N2O4 Giftig, oxiderande Lättlösligt 96 - - - - - - - 9,75 Ja 5 1 15 30 20

44 Butan C4H10 Brandfarligt 0,06 vikt% 208 -60 1,5% 8,5% 33,3% 365 T2 IIA 10,63 Nej 5 000 5 500 17 000 53 000
45 Ammoniumnitrat NH4NO3 Oxiderande 65 vikt% - - - - - - - - - -

Kemiska stridsmedel (CWA)
46 Kvävesenapsgas (HN) C5H11Cl2N Vävnadssskadande olöslig 0,022 <10,6 Ja 4,0 7,5 30 1,0 Avser TEEL (mg/m3)

47 Lewisite (L) C2H2AsCl3 Vävnadssskadande 500 mg/L 0,053 <10,6 Ja 1,3 4,7 4,7 0,7 Avser TEEL (mg/m3)

48 Sarin (GB) C5H11N2O2P Nervgas Helt löslig 0,281 <10,6 Ja 0,00048 0,006 0,022 0,1 Avser TEEL (ppm)

49 Senapsgas (HD) (yperit, bis(2-kloretyl)sulfid) C4H8Cl2S Vävnadssskadande 0,685 mg/L 0,014 <10,6 Ja 0,065 0,13 2,08 Avser TEEL (mg/m3)

50 Soman (GD) C7H16F02P Nervgas 0,2 vikt% 0,0264 121 <10,6 Ja 0,00018 0,0022 0,017 Avser TEEL (ppm)

51 Tabun (GA) C5H11N2O2P Nervgas 10 vikt% 0,06 78 <10,6 Ja 0,00042 0,0053 0,039 0,1 Avser TEEL (ppm)

52 VX C11H26NO2PS Nervgas 3 - 7,5 vikt% 9,30E-05 159 <10,6 Ja 1,50E-05 0,00027 0,00091 0,003 Avser TEEL (ppm)

43 Nitrösa gaser 

ej bedömt

GasAlert
Micro 5 

PID
(10,6 eV)

Temp
-klass
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grupp
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10 % 
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Bilaga B - Utbildningskrav 
 

Utbildningskrav för operativ personal 
Som en del i förmågan att utföra effektiva räddningsinsatser ska RSG:s personal minst ha godkänd 
utbildning enligt nedan. Utöver det krävs kompletterande intern utbildning för den aktuella 
funktionen. Utbildningskraven kan komma att revideras utifrån förändrade behov. 

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) 

• Räddningsinsats (MSB/SRV) alternativt 
• Brandman deltid (SRV) 

Brandman heltid 

• Skydd mot olyckor (MSB/SRV) alternativt 
• Brandman heltid (SRV) 

Styrkeledare RIB 

• Brandförman deltid (SRV) alternativt 
• Räddningsledare, Kurs A (MSB/SRV)  

Styrkeledare heltid 

• Räddningsledare, Kurs A (MSB/SRV) alternativt 
• Brandmästare (SRV) alternativt 
• Brandförman Heltid (SRV)  

Larm- och ledningsoperatör  

• Räddningsledare, Kurs A (MSB/SRV) 

LC-ledare (arbetsledare i ledningscentralen) 

• Kompetens som larm- och ledningsoperatör ovan kompletterat med Räddningsledning, Kurs 
B (MSB/SRV) vilken bör kompletteras med Tillsyn och olycksförebyggande verksamhet A 
(MSB/SRV) alternativt 

• Brandmästare (SRV) alternativt 
• Brandförman Heltid (SRV)  
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Insatsledare 

• Kompetens som styrkeledare heltid enligt ovan kompletterat med Räddningsledning, Kurs B 
(MSB/SRV) och Tillsyn och olycksförebyggande verksamhet A (MSB/SRV) alternativt 

• Brandmästare (SRV) alternativt 
• Brandingenjörsexamen1 samt Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer 

(MSB/SRV)  

Stabschef 

• Kompetens som styrkeledare heltid enligt ovan kompletterat med Räddningsledning, Kurs B 
(MSB/SRV) och Tillsyn och olycksförebyggande verksamhet A (MSB/SRV) alternativt 

• Brandmästare (SRV) alternativt 
• Brandingenjörsexamen1 samt Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer 

(MSB/SRV) 

Insatschef 

• Kompetens som insatsledare enligt ovan kompletterat med Tillsyn och annan 
olycksförebyggande verksamhet B (MSB/SRV) alternativt  

• Brandingenjörsexamen1 samt Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer 
(MSB/SRV) 

Räddningschef i beredskap 

• Brandingenjörsexamen1 med Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer 
(MSB/SRV) 

 

Utbildningskrav för förebyggande verksamhet  
Att inneha delegation som tillsynsförrättare innebär att minst ha godkänd utbildning enligt nedan, 
kompletterat med genomförd intern introduktionsutbildning och godkänt tillhörande test. 

Tillsynsförrättare, tillsyn av 2 kap 2§ - grund 

• Tillsyn och olycksförebyggande verksamhet A (MSB/SRV) alternativt 
• Förebyggande 1 (SRV) alternativt 
• Brandingenjörsexamen kompletterat med  

o Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (MSB/SRV) alternativt på 
annat sätt erhållit motsvarande förebyggande kunskap 

  

                                                           
1 Brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) alternativt motsvarande brandingenjörsutbildning som uppfyller 
behörighet att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst. 
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Tillsynsförrättare, tillsyn av 2 kap 2§ - avancerad 

• Tillsyn och olycksförebyggande verksamhet A (MSB/SRV) och Tillsyn och annan 
olycksförebyggande verksamhet B (MSB/SRV) alternativt 

• Förebyggande 1 och Förebyggande 2 (SRV) alternativt 
• Brandingenjörsexamen kompletterat med  

o Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (MSB/SRV) alternativt på 
annat sätt erhållit motsvarande förebyggande kunskap 

Tillsynsförrättare, tillsyn av 2 kap 4§ - farlig verksamhet 

• Brandingenjörsexamen kompletterat med Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för 
brandingenjörer (MSB/SRV) 

 

Att inneha delegation som brandskyddskontrollant innebär att minst ha godkänd utbildning enligt 
nedan. 

Brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ 

• Skorstensfejartekniker enligt 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor 
alternativt 

• Enligt äldre bestämmelser avlagt teknikerexamen för skorstensfejare, genomgått kurs för 
skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare. 

I RSG:s avtal med de upphandlade entreprenörerna för rengöring (sotning) framgår bland annat 
erforderlig kompetens för genomförandet enligt nedan. 

Rengöring (Sotning) enligt 3 kap 4§ 

• Skorstensfejarutbildning på 20 veckor anordnad av MSB och med tillhörande examen eller 
motsvarande utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. 
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Bilaga C - Uppgifter om samverkan med andra kommuner, 
statliga myndigheter och enskilda 

Samverkan med andra myndigheter och enskilda sker såväl fortlöpande (som en del av den 
kontinuerliga ledningen av RSG:s operativa verksamhet) som vid en specifik händelse (som 
en del av ledningen av en räddningsinsats). Denna samverkan sker utifrån aktuella 
förutsättningar och behov med de aktörer som är aktuella. Viss samverkan är för 
närvarande formaliserad genom följande avtal. 

• Avtal mellan Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, Bohus 
Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten 
Öckerö Kommun och Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund avseende 
samverkan vid räddningstjänst. 

• Avtal mellan Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Väst avseende 
samverkan vid räddningstjänst. 

• Avtal mellan Räddningstjänsten Storgöteborg och Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund avseende hjälp för räddningstjänst. 

• Avtal mellan Räddningstjänsten Storgöteborg och Alingsås och Vårgårda 
Räddningstjänstförbund avseende larmning och ledning. 

• Avtal mellan Räddningstjänsten Storgöteborg och Bohus Räddningstjänstförbund 
avseende larmning och ledning. 

• Avtal mellan Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Öckerö 
Kommun avseende larmning och ledning. 

• Avtal mellan Räddningstjänsten Storgöteborg och Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund avseende larmning och ledning. 

• Avtal mellan Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten 
Storgöteborg avseende beskjutning av gasflaska. 

• Samarbetsavtal med SOS Alarm AB avseende kommunal räddningstjänst 

• Avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om indikering och 
sanering av farligt ämne samt beredskap för Nationell förstärkningsresurs Urban 
Sök och Räddning (NUSAR) 

• Avtal med Kustbevakningen och Sjöfartsverket om insatsgrupp vid räddningstjänst 
till sjöss (MIRG). 

• Avtal med Länsstyrelsen i Hallands län om indikering inom beredskapsplanen för 
Ringhals kärnkraftverk. 

• Avtal med Släckmedelscentralen AB (SMC) om medverkan vid storskalig 
oljebrandsläckning på oljedepå. 
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• Avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning (RVR) om sanering av statlig 
väg och banvall, arbetsjordning av kontaktledning över järnväg samt 
skadebegränsande åtgärder på byggnad i samband med räddningsinsats. 

• Avtal med sjukvårdshuvudmännen avseende I väntan på ambulans (IVPA).  
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Hamnar och deras gränser i vatten 
Enligt 3 kap. 3 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen i 
förekommande fall lämna uppgift om hamnar och deras gränser i vatten. Syftet 
är att klargöra var gränsen går mellan statlig och kommunal räddningstjänst i 
vissa fall, jämför 4 kap. 3 och 5 §§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 
Räddningstjänsten Storgöteborg redovisar här vilka hamnar som omfattas samt 
var gränserna går.  
 
Aktuella områden är markerade med nummer på översiktskartan på nästa sida. 
Detaljbilder för varje område med utsatta gränser visas på följande sidor. 
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Bilaga E - Brandvattenförsörjning 

I förbundets medlemskommuner sker huvudsakligen brandvattenförsörjningen via det 
kommunala vattenledningsnätet försedd med brandposter. Brandposterna är en kommunal 
angelägenhet eftersom kommunen är huvudman för anläggningen och tillgängligheten är 
en förutsättning för räddningstjänstens insatsförmåga. 

Tillgång till brandvatten innebär både avstånd till brandpost och flöde i brandpost. För att 
en räddningsinsats ska kunna genomföras på det sätt som lagstiftaren avser i 1 kap. 3 § LSO, 
förutsätts att brandvattenförsörjningen är tryggad både på kort och lång sikt. 

Utanför tätorten1  arbetar RSG med alternativsystem som grund för behovet av 
brandvatten. Systemet bygger på att tankbilar används för vattentransport mellan 
prioriterade återfyllningsbrandposter och skadeplatsen. 

Medlemskommunerna svarar för och bekostar ledningar och brandposter i 
försörjningsnätet för brandvatten och samråder med RSG om brandposters placering och 
antal. Kommunernas VA-enheter ansvarar och bekostar för att brandposter underhålls, är 
brukbara och tydligt utmärkta samt att RSG underrättas vid förändringar och 
vattenavstängningar.  

Kommunerna tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens 
utrustning. Grundnivån för brandvattensystem ska vara utfört enligt Svenskt Vattens 
anvisningar (VAV P832). 

Då en fastighetsägare är huvudman ansvarar denne för underhåll av privata brandposter.  

RSG ska alltid underrättas när vattenledning till brandpost stängs av och när den öppnas 
igen, när en gammal brandpost tas bort eller ny anordnas. 

Respektive medlemskommun ansvarar för att RSG får tillgång till aktuellt kartmaterial och 
annan nödvändig geodata avseende brandposters och vattentagens placering. RSG ska 
meddela aktuell kommuns huvudman för vattentjänster vid större vattenuttag. 

                                                           
1 SCB (2016). Översyn av metod och definition för: SCBs avgränsningar av koncentrerad bebyggelse. Stockholm: Statistiska 
Centralbyrån 
2 VAV P83 (2001). Allmänna vattenledningsnät. Anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning. Stockholm: Svenskt 
Vatten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2019-08-27

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 38      Dnr 2019KS165

Genomgång av frågeställningar som framkommit samt förslag av 
förändringar av valnämndens reglemente 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019 i § 14 att upphäva gällande reglemente 
för valnämnden fastställt den 26 februari 2018 i § 35 samt anta nytt reglemente för 
valnämnden. Kommunfullmäktige beslutade vidare att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en 
genomgång av de frågeställningar som framkommit och föreslå nödvändiga förändringar av 
valnämndens reglemente, genomgången ska vara klar så att reviderat reglemente kan vara 
beslutat före den 30 november 2019.

Valnämnden beslutade den 16 april 2019 i § 33 att ledamöter i valnämnden ska delta i 
utvecklingsarbetet av nytt reglemente samt uppdrog åt förvaltningen att redovisa tidsplan för 
översyn av reglemente. Valnämnden beslutade den 29 maj 2019 i § 36 om tidsplanen för 
översyn av reglementet. Tidsplanen innebär att förvaltningen ska redovisa förslag på 
justeringar av reglementet i augusti 2019 samt inhämta synpunkter från valnämnden. 
Valnämnden ska därefter, i september 2019, besluta nytt reglemente och lämna ärendet för 
vidare behandling till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 15 augusti 2019 samt förslag på 
nytt reglemente med genomgång av de frågeställningar som framkommit.

Yrkanden 

Weine Samuelsson (M) yrkar att valnämnden noterar informationen; genomgång av de 
frågeställningar som framkommit på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 
2019, samt föreliggande förslag på förändringar av valnämndens reglemente.

Under förutsättning att valnämnden beslutar notera informationen samt förslag på 
förändringar av valnämndens reglemente yrkar Weine Samuelsson (M) med instämmande av 
Rolf Westman (S) och Claes Anger (L)   att valnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
upphäver gällande reglemente för valnämnden fastställt den 28 februari 2019 i § 14 samt att 
kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden i enlighet med föreliggande 
förslag.

Patrik Strömsten (SD) yrkar bifall till Weine Samuelssons yrkande om att 
kommunfullmäktige ska anta nytt reglemente för valnämnden med ändringen att reglementets 
§ 3 justeras enligt följande: "Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs med god 
marginal i enlighet med gällande författningar jämte rättspraxis och i enlighet med de beslut 
fullmäktige har fattat".
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2019-08-27

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Propositioner

Notering av information och föreliggande förslag på förändringar av valnämndens reglemente
Efter ställd proposition på Weine Samuelssons yrkande finner ordföranden att valnämnden 
beslutat bifalla yrkandet.

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige avseende upphävande av gällande reglemente för 
valnämnden och antagande av nytt reglemente
Efter ställd proposition på Weine Samuelssons och Patrik Strömstens yrkanden finner 
ordföranden att valnämnden beslutat bifalla Weine Samuelssons yrkande.
 

Beslut

Valnämnden noterar informationen; genomgång av de frågeställningar som framkommit på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019, samt förslag på förändringar av 
valnämndens reglemente.
 
Valnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige upphäver gällande reglemente för 
valnämnden fastställt den 28 februari 2019 i § 14 samt att kommunfullmäktige antar 
nytt reglemente för valnämnden i enlighet med föreliggande förslag.
 

----------------------
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Utvecklingsfunktionen
Anna Jakobsson

Valnämnden

Datum Dnr
2019-08-15 2019KS165  003

Genomgång av frågeställningar som framkommit samt förslag av 
förändringar av valnämndens reglemente

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019 i § 14 att upphäva gällande 
reglemente för valnämnden fastställt den 26 februari 2018 i § 35 samt anta nytt 
reglemente för valnämnden. Kommunfullmäktige beslutade vidare att uppdra åt 
kommunstyrelsen att göra en genomgång av de frågeställningar som framkommit och 
föreslå nödvändiga förändringar av valnämndens reglemente, genomgången ska vara klar 
så att reviderat reglemente kan vara beslutat före den 30 november 2019. 

Valnämnden beslutade den 16 april 2019 i § 33 att ledamöter i valnämnden ska delta i 
utvecklingsarbetet av nytt reglemente samt uppdrog åt förvaltningen att redovisa tidsplan 
för översyn av reglemente. Valnämnden beslutade den 29 maj 2019 i § 36 om tidsplanen 
för översyn av reglementet. Tidsplanen innebär att förvaltningen ska redovisa förslag på 
justeringar av reglementet i augusti 2019 samt inhämta synpunkter från valnämnden. 
Valnämnden ska därefter, i september 2019, besluta nytt reglemente och lämna ärendet 
för vidare behandling till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Förslag på nytt reglemente föreligger med genomgång av de frågeställningar som 
framkommit.

Förslag till beslut
Valnämnden noterar informationen; genomgång av de frågeställningar som framkommit 
på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019, samt förslag på förändringar 
av valnämndens reglemente. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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Bilagor

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 28 februari 2019, § 14. 
2. Frågeställningar från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019, § 14. 
3. Reglemente för valnämnden med frågeställningar samt förvaltningens kommentarer. 
4. Förslag på nytt reglemente för valnämnden. 
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REGLEMENTE

FÖR

VALNÄMNDEN

Gällande från den XX 2019
Fastställt av kommunfullmäktige

den X 2019, § X
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Förslag avseende tillägg för att förtydliga att reglementet är ett komplement till tillämplig 
lagstiftning.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och övriga författningar gäller
bestämmelserna i detta reglemente för valnämnden i Härryda kommun.

VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 1 Huvuduppgifter

Nuvarande lydelse:
Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige, val till och Europaparlamentet samt vid folkomröstningar m.m.

Frågeställning 
Ordet m.m., är alltid otydligt i juridisk text, bör formuleras bättre, t.ex. något i stil med:
Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid allmänna val, t.ex. vid val till riksdagen, val 
till region- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid folkomröstningar.

Fundering: Ska vi kanske sammanfatta huvuduppgiften lite mer, utifrån gällande rätt; detta för 
att allmänheten bättre ska förstå vad valnämnden något mer detaljerat gör, t.ex. en ingress med 
500 tecken?

Förvaltningens kommentarer
Förvaltningen föreslår att bestämmelsen formuleras om. Det föreslås dock inget tillägg i 
reglementet angående vad valnämnden mer detaljerat gör. För närvarande finns en kortfattad 
informationstext om valnämnden på kommunens hemsida. Förslagsvis kan informationstexten 
kompletteras om det bedöms som lämpligt. 

Förslag till ny lydelse:

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid folkomröstningar.

§ 3 2 Nämndens verksamhetsområde

Nuvarande lydelse:
Valnämndens uppgifter framgår av vallagen m.fl. författningar. 

Frågeställning
Här bör bestämmelsen bli BETYDLIGT tydligare och underlätta arbetet, alternativt hänvisa till 
olika grundläggande dokument. 

Genom att tydliggöra vad som gäller skapas en bättre förståelse för de olika uppfattningar som 
kan finnas i ett politiskt form.
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Föreslår därför en lista som redovisar idag gällande lagar, förordningar, av andra organ 
utfärdade riktlinjer eller motsvarande, förarbeten samt relevanta rättsfall; detta med hänvisning 
till gällande svensk rätt och eu-rätt, kompletterande med av olika yttre organ avgivna synpunkter 
kring senaste genomförda val (senaste 12 åren).

Förslagsvis hänvisar reglementet till en sådan lista, men att valnämnden ges kompetent hjälp 
från förvaltningen att upprätta sådan lista samt därefter löpande underhålla denna. 
Informationen görs lätt tillgänglig för ledamöter. 

Därefter har vi en gemensam plattform kring gällande rätt.  

Förvaltningens kommentarer
Förvaltningen föreslår att bestämmelsen byter plats med bestämmelsen om ”Verksamhetens 
inriktning”. I bestämmelsen anges de författningar som har störst betydelse för valnämndens 
verksamhet. Det föreslås dock inte att det läggs till någon lista med hänvisningar till 
valprövningsnämndens beslut, förarbeten eller ytterligare författningar. Detta mot bakgrund av 
att reglementet i sådant fall skulle bli mycket omfattande och att det kan antas att det skulle 
krävas frekventa revideringar av reglementet som ska beslutas av fullmäktige. I denna del 
bedöms det i stället som lämpligt att valnämndens ledamöter ges möjlighet att delta vid 
utbildningar. Vidare bör valnämnden utifrån aktuella behov ta ställning till vilket stöd 
förvaltningen ska ge nämndens ledamöter.

Förslag till ny lydelse:

Valnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt följande författningar.

• Vallagen (2005:837)
• Valförordningen (2005:874)
• Lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692)

§ 2 3 Verksamhetens inriktning

Nuvarande lydelse:
Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enligt de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning och i enlighet med av fullmäktige fattade beslut. 

Frågeställning
Fundering: Bör inte valnämnden även se till att verksamheten bedrivs enligt lag, förordning samt 
ev. EU-rätt. Hur hänger § 2 och § 3 ihop?

Fundering: Hur är det tänkt att § 2 och § 3 ska kopplas ihop?

Förvaltningens kommentarer
Förvaltningen föreslår att bestämmelsen byter plats med bestämmelsen om ”Nämndens 
verksamhetsområde”. Vidare föreslås att bestämmelsen formuleras om.

Förslag till ny lydelse:

Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande författningar 
jämte rättspraxis och i enlighet med de beslut fullmäktige har fattat.
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§ 4 Övriga uppgifter

Nuvarande lydelse:
Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upp-
lysningar som begärs av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom nämndens verksamhet. Nämnden ska utse ett dataskyddsombud.

Frågeställning
Bättre koppling till § 5 behövs (om grundtexten behålls). 

Är det korrekt att valnämnden genom detta reglemente endast rapporterar till KF, eftersom inget 
sägs om rapportering eller uppdrag i förhållande till KS?

Förvaltningens kommentarer
Ingen ändring föreslås. I 6 kap. 5 § KL anges att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de 
har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ 
(uppgifter som fullmäktige delegerat till nämnd). Fullmäktige ska besluta om omfattningen av 
redovisningen och formerna för den. I 6 kap. 6 § KL anges även att nämnderna ska var och en 
inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten.

Vad gäller valnämndens förhållande till kommunstyrelsen finns det inte någon 
rapporteringsskyldighet. Däremot följer det av 6 kap. 11 och 12 §§ KL att styrelsen ska hos bl.a. 
övriga nämnder göra de framställningar som behövs samt att styrelsen får från bl.a. övriga 
nämnder begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter.

§ 5 Redovisningsskyldighet

Nuvarande lydelse:
Valnämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter enligt 
reglementet, dels genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt.

Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

Frågeställning
I och med fastställandet av detta reglemente så bör vi fundera över om text ska ändras till:
”Valnämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter enligt 
reglementet.” Resten stryks. Vill KF styra vårt arbete så gör detta genom ändring av reglemente. 
Därmed blir åtaganden mer tydliga. 

Väljer KS att styra nämndens arbete med andra dokument, föreslås att detta tydligt preciseras.

Förvaltningens kommentarer
Ingen åtgärd föreslås. I 6 kap. 5 § KL anges att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de 
har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ 
(uppgifter som fullmäktige delegerat till nämnd). Fullmäktige ska besluta om omfattningen av 
redovisningen och formerna för den. I 6 kap. 6 § KL anges även att nämnderna ska var och en 
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inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten.

VALNÄMNDENS ARBETSFORMER

§ 6 Sammansättning

Nuvarande lydelse:
Valnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare.

Frågeställning
Funderar på ett tillägg, för att stärka tilltron till demokratiska val bör vi fundera över om det är 
lämpligt att samtliga partier representerade i KF, alltid ska ha rätt att vid sammanträden vara 
representerade, då med en representant, utan yttranderätt, utan rätt till arvode. Det innebär att 
vi på ett generöst sätt respekterar alla partiers rätt att med egna ögon kontrollera vårt arbete. 

Den exakta texten behöver tänkas igenom för att även hantera så kallade politiska vildar. 

Förvaltningens kommentarer
För närvarande föreslås ingen ändring av aktuell bestämmelse. Däremot föreslås att det införs 
en ny bestämmelse avseende närvarorätt vid nämndens sammanträde (§ 13). I och med den 
nya bestämmelsen klargörs det att nämnden kan tillåta andra förtroendevalda, kommunens 
anställda, sakkunniga och andra att närvara vid nämndsammanträden som inte är offentliga.

§ 7       Ersättarnas tjänstgöring

Nuvarande lydelse:
Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av full-
mäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turord-
ningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats, får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde och som i turordningen står före den som 
börjat tjänstgöra träda in i stället.

Frågeställning
Andra meningen är knepig eftersom vi numera har flera block i politiken, det vi tar med i 
reglementet bör vara enkelt och tydligt att tolka, texten är med andra ord väl luddig!

Förvaltningens kommentarer
För närvarande föreslås ingen ändring. Detta eftersom bestämmelsen gäller för samtliga 
nämnder och det i dagsläget finns en etablerad majoritet inom politiken. Om förhållandena 
ändras och det inte längre skulle finnas en etablerad majoritet finns det större skäl att se över 
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formuleringen. Bestämmelsen innebär att det är först om det etablerade majoritetsförhållandet 
påverkas som den nytillkommande ersättaren får tjänstgöra.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

Frågeställning
Jäv är här delikat; eftersom det mycket väl vid ett val kan bli diskussioner kring ett visst partis 
eller helt blocks agerande, så bör vi diskutera hur detta ska hanteras. En lösning kan vara att 
utse fler ersättare med lottning, helt opolitiska, t.ex. högre tjänstemän från förvaltningen.

Förvaltningens kommentarer
Ingen åtgärd föreslås. Det saknas lagliga möjligheter att låta någon annan delta i nämndens 
beslut än nämndens ledamöter och ersättare som fullmäktige har valt. Det står givetvis 
fullmäktige fritt att välja in ledamöter och ersättare som inte har någon partipolitisk tillhörighet. 
Sådana förtroendevalda måste dock vara valbara enligt 4 kap. 3 § och 1 kap. 7 och 8 §§ KL, 
dvs. de måste bl.a. vara folkbokförda i kommunen. En annan aspekt är dock att nämnden kan 
välja att överlämna vissa arbetsuppgifter till tjänstemän genom delegation.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrke-
balansen mellan partierna.

En ersättare har rätt att vara med på överläggningarna men ej att få sin mening anteck-
nad till protokollet.

Frågeställning
Med tillägg ”som ej tjänstgör”

Åtgärd
Det föreslås att stycket formuleras om för att förtydliga att bestämmelsen gäller ersättare som 
inte tjänstgör.

Förslag till ny lydelse:

Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av full-
mäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turord-
ningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats, får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde och som i turordningen står före den som 
börjat tjänstgöra träda in i stället.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrke-
balansen mellan partierna.

En ersättare som inte tjänstgör har rätt att vara med på överläggningarna. Ersättaren har 
dock inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

§ 8 Ersättare för ordföranden

Nuvarande lydelse:
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ord-
föranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 9 Tidpunkt för sammanträdena

Nuvarande lydelse:
Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Frågeställning
Denna text står i konflikt med § 10 eftersom, § 9 säger att nämnden beslutar om dag och tid, 
men att i § 10 anges att ordföranden ansvarar för kallelse.

Förvaltningens kommentarer
Ingen åtgärd föreslås. Enligt 6 kap 23 § första stycket KL bestämmer nämnderna tid och plats 
för sina sammanträden. Dock måste någon ansvara för att kallelse skickas ut. Fullmäktige har 
besluta att lägga detta ansvar på ordföranden, vilket även är fallet när det gäller övriga nämnder. 
Rent praktiskt är det nämndens sekreterare som skickar kallelsen, detta i samråd med 
ordföranden.

§ 10 Kallelse till sammanträdena

Nuvarande lydelse:
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När ordföranden eller en 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för 
att kallelse sker. 

Kallelsen bör utfärdas elektroniskt och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt.

Frågeställning
Funderar över om ledamöter under vissa omständigheter ska ges rätt att begära att ordföranden 
kallar till sammanträde. En sådan omständighet föreslås vara under perioden räknat från fyra 
veckor före och de dagar då röstning pågår.

Förvaltningens kommentarer
Ingen åtgärd föreslås med hänvisning till att det följer av 6 kap. 23 § andra stycket KL att 
sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs.

§ 11 Justering av protokoll

Nuvarande lydelse:
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den.

§ 12 Reservation

Nuvarande lydelse:
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-
tionen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet.

Frågeställning
Denna punkt fungerar inte ihop med § 11, här behövs en ändring som öppnar för att ledamot 
ska ges några dagar för inlämning av skrift.

Förvaltningens kommentarer
Ingen åtgärd föreslås. Det är nämnden som fattar beslut om när protokollet ska justeras. 
Justeringen måste dock ske senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige 
har bestämt, detta enligt 6 kap. 35 § och 5 kap. 69 § KL. Av 4 kap. 27 § KL följer att en 
reservation ska anmälas innan sammanträdet avslutas. I regel innebär nämndens beslut om tid 
för justering att den förtroendevalde har relativt lång tid på sig att lämna in en skriftlig 
reservation. Det är enbart när ärendet är av sådan karaktär att råder tidsbrist som nämnden 
fattar beslut om omedelbar justering. I ett sådant fall bör ordföranden samråda med 
sekreteraren och den förtroendevalde som avser att lämna in en skriftlig reservation angående 
rimlig tidsfrist.
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Förslag till ny bestämmelse

§ 13 Närvarorätt

Valnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt.

Valnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
nämndens sammanträden.

Frågeställning
Se § 6.

Förvaltningens kommentarer
Det föreslås att det införs en ny bestämmelse där det framgår i vilka fall nämnden får medge 
närvarorätt för andra än ledamöter och ersättare. I 6 kap. 26 § KL anges att en nämnd får kalla 
en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en 
anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med 
nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden 
beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.

I föreslagen del finns motsvarande bestämmelser i kommunstyrelsens och välfärdsnämndens 
reglementen.

§ 13 14 Delgivning

Nuvarande lydelse:
Delgivning med valnämnden kan antingen ske med ordföranden eller nämndens sekrete-
rare.

Frågeställning
Funderingar: Avser detta mottagen eller avgiven delgivning, avgiven delgivning bör nog ske av 
ordföranden, emedan mottagen kan göras av båda.

Ska vi öppna för att vissa typer av delgivningar ska tillåtas ske elektroniskt?

Förvaltningens kommentarer
Ingen åtgärd föreslås. Bestämmelsen tar sikte på mottagning av handlingar för nämndens 
räkning. Om det rör sig om delgivning enligt delgivningslagen är det inte möjligt att delge 
nämnden på elektronisk väg. När det gäller övrig mottagning av handlingar kan detta likväl ske 
elektroniskt, vilket redan ske i dagsläget.

§ 14 15 Undertecknande av handlingar

Nuvarande lydelse:
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
nämndens sekreterare.
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och övriga författningar gäller
bestämmelserna i detta reglemente för valnämnden i Härryda kommun.

VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 1 Huvuduppgifter

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid folkomröstningar.

§ 2 Nämndens verksamhetsområde

Valnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt följande författningar.

• Vallagen (2005:837)
• Valförordningen (2005:874)
• Lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692)

§ 3 Verksamhetens inriktning

Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande författningar 
jämte rättspraxis och i enlighet med de beslut fullmäktige har fattat.

§ 4 Övriga uppgifter

Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upp-
lysningar som begärs av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom nämndens verksamhet. Nämnden ska utse ett dataskyddsombud.

§ 5 Redovisningsskyldighet

Valnämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter enligt
reglementet, dels genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt.

Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.
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VALNÄMNDENS ARBETSFORMER

§ 6 Sammansättning

Valnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare.

§ 7       Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av full-
mäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turord-
ningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats, får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde och som i turordningen står före den som 
börjat tjänstgöra träda in i stället.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrke-
balansen mellan partierna.

En ersättare som inte tjänstgör har rätt att vara med på överläggningarna. Ersättaren har 
dock inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

§ 8 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ord-
föranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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§ 9 Tidpunkt för sammanträdena

Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§ 10 Kallelse till sammanträdena

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När ordföranden eller en 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för 
att kallelse sker. 

Kallelsen bör utfärdas elektroniskt och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt.

§ 11 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den.

§ 12 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-
tionen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 13 Närvarorätt

Valnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt.

Valnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.
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§ 14 Delgivning

Delgivning med valnämnden kan antingen ske med ordföranden eller nämndens sekrete-
rare.

§ 15 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
nämndens sekreterare.
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Utvecklingsfunktionen

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-09-06 2019KS505  006

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2020

Sammanfattning
Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunstyrelsen år 2020, 

Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (10-14 februari), påsklovet vecka 15 (6-10/4) 
samt höstlovet vecka 44 (26-30/10) så inga sammanträdesdagar föreslås under dessa 
veckor.

 Torsdag den 9 januari 
 Torsdag den 6 februari 
 Torsdag den 5 mars 
 Torsdag den 19 mars*
 Torsdag den 2 april 
 Onsdag den 29 april 
 Torsdag den 14 maj**
 Torsdag den 28 maj
 Torsdag den 11 juni (reserv)
 Torsdag den 27 augusti
 Torsdag den 24 september
 Torsdag den 8 oktober**
 Torsdag den 22 oktober
 Torsdag den 19 november
 Torsdag den 3 december**

* Informationssammanträde den 19 mars samt behandling av förvaltningens
   verksamhetsberättelse

** Informationssammanträden den 14 maj, 8 oktober och 3 december

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna sammanträdesdagar för år 2020.
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Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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Utvecklingsfunktionen

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-09-09 2019KS506  006

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2020 

Sammanfattning
Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunfullmäktige år 2020,

 Torsdag den 30 januari
 Torsdag den 27 februari
 Torsdag den 26 mars
 Torsdag den 23 april
 Måndag den 18 maj
 Måndag den 15 juni
 Torsdag den 17 september
 Torsdag den 15 oktober
 Torsdag den 12 november
 Torsdag den 10 december

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar för år 2020.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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Utvecklingsfunktionen
Emelie Ivarson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-09-20 2019KS479  009

Redovisning av medborgarförslag oktober 2019

Sammanfattning
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av 
ett medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt.

Prognosen är att samtliga förslag kommer hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt 
beslut i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Ärendet
Medborgarförslag ger medborgarna rätt att väcka förslag i fullmäktige och syftar även till 
att förstärka medborgardialogen. Fullmäktige kan uppdra åt en nämnd att besluta i ärende 
om medborgarförslag. Längre än så får inte beslutanderätten delegeras. Ett ärende om 
medborgarförslag är därigenom garanterat en politisk behandling.

Medborgarförslaget ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.

I arbetsordningen för kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, två gånger per år skall redovisa vilka medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt.

I kommunstyrelsens och välfärdsnämndens reglementen anges att kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden två gånger per år ska informera om de beslut som fattats i anledning av 
ett medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år 
från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. 

Nedan redovisas ej färdigbehandlade medborgarförslag per den 20 september 2019 samt 
medborgarförslag där beslut tagits efter 6 mars 2019, då medborgarförslagen senast 
redovisades i kommunfullmäktige. 

Prognosen är att samtliga förslag kommer hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt 
beslut i ärendet.
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Inkom Förslagets rubrik Diarienummer Beslutande 
instans

Beslut

2019-08-07 Medborgarförslag om att 
installera en vattenfontän/källa i 
Djupedals hundrastgård

2019KS466 Ej fastställt Under 
beredning

2019-06-11 Medborgarförslag - Minska på 
skärmtiden

2019KS380 Ej fastställt Under 
beredning

2019-06-11 Medborgarförslag - Utbyggnad 
av 5G

2019KS379 Ej fastställt Under 
beredning

2019-04-12 Medborgarförslag om 
friskvårdsbidrag till pensionärer

2019VFN337 VFN 6/11 Under 
beredning

2019-03-28 Medborgarförslag om att bygga 
gymnastikhall i Hindås

2019KS203 KS 21/11 Under 
beredning

2019-01-21 Medborgarförslag om ställplats 
för husbilar/husvagnar

2019KS64 KS 24/10 Under 
beredning

2018-11-08 Medborgarförslag om 
Förbättringar hundrastgård 
Djupedalsäng

2018KS948 KS 29/5 Besvarat

2018-10-12 Medborgarförslag om att Stoppa 
all nybyggnation tills det nya 
vattenverket är i drift 

2018KS831 KS 4/4 Avslag

2018-09-05 Medborgarförslag om att ansluta 
Härryda kommun till GREFAB

2018KS715 KS 4/4 Besvarat

2018-08-02 Medborgarförslag om införande 
av porrfilter på samtliga 
kommunala wifi-nätverk

2018KS647 KS 29/5 Besvarat

Peter Lönn
Kommundirektör Anna Jacobsson

Kanslichef
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Statistiska uppgifter per 2019-06-30

Omvärldsanalys
Folkmängd och
befolkningsförändringar, 1:a halvåret 2019

    Folk-     Folk-     Födda     Döda     In-     Ut-      Juste-
    mängd     ökning     flyttade      flyttade      ringar*)

Kommunen 37 966        164        208         128     1 127      1 059           16

Riket 10 281 189       51 004       58 596       44 857     55 222      21 492         3535
Länet 1 718 832        9 018         9 908        7 589     20 868      15 187         1018

Kommentar:  Folkmängden och befolkningsförändringar avser tiden från 1/1-2019 till 30/06-2019 alltså första

halvåret. Under årets första sex månader ökade befolkningen i kommunen med 164 personer: 208 barn föddes
128 personer avled, 1 127 flyttade in och 1 059 flyttade ut.

Under samma period ökade folkmängden i båda riket och länet med 51 004 respektive 9 018 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under 1:a halvåret 2019

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 127 4 123
Landvetter 10 10
Härryda 0 0
Björketorp 13 13

Kommunen totalt 150 27 123

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under 1:a halvåret 2019 uppgår till 150, därav

123 lägenheter i flerfamiljshus och 27 lägenheter i småhus. Totalt 127 lägenheter har påbörjats i Råda distrikt
tio i Landveter distrikt och 13 lägenheter i Björketorps distrikt.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +1,7 Juni 2019 jämfört med juni 2018
Producentpriser (%) +2,5 Juni 2019 jämfört med juni 2018
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +3,8 Juni 2019 jämfört med juni 2018
Industrins produktionsvolym (%) +0,8 Juni 2019 jämfört med juni 2018
Industrins orderingång (%) +7,5 Juni 2019 jämfört med juni 2018

Kommentar:  Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 1,7 respektive 2,5

procent. Volymerna inom detaljhandelns försäljning och industrins produktion visar på en ökning med 3,8 respektive
0,8 procent jämfört med samma period året innan. Industrins orderingång ökade med 7,5 procent under juni 2019
jämfört med juni 2018.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 201906 201906 201906 201806 201806 201806

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 343 1,8 27489 3,2 180110 3,6 384 2 28354 3,4 182097 3,7
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 578 3 50938 6 336578 6,7 573 3 50692 6,2 336447 6,8

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 45 2,5 3377 3,6 21644 4 56 3 3424 3,6 22391 4,2
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 73 4,1 6386 6,8 43899 8,2 75 4 6488 6,9 45994 8,6
Därav långtidsarbetslösa 2 482 3653 1 473 3543

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen ligger under juni månad på samma 

nivå som förra året. Jämfört med samma period året innan minskade arbetslösheten i både riket och länet med 0,1
respektive 0,2 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten i både länet och riket har minskat med 0,1 respektive 0,4
procentenheter jämfört med samma period förra året. Under samma period ökade ungdomsarbetslösheten i kommu-
nen med 0,1 procentenheter.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2019-08-26 Zeljko Skakic
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-09-06 Dnr 2019KS71 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och kommunstyrelsen 
2019-09-25

Beslutsfattare Beslut

Katrin Frilén Hyddén

Frans Stjerna

Katrin Frilén Hyddén

Frans Stjerna

Marie Wilhelmsson

Camilla Ahlin

Börje Persson

Börje Persson

Martin Frejinger

Jessica Reneland

Thomas Svensson

Marie Wilhelmsson

Börje Persson

Martin Fejinger

Jessica Reneland

Mikael Svensson

Thomas Svensson

Gunilla Cederberg

Ingrid Källström

Magnus Fagerström

Sofie Johansson

Magnus Fagerström

Sofie Johansson

Anna-My Zetterberg

Anna-My Zetterberg

Susanne Lorenzatti

Tjänstledighet Landvetterskolan

Tjänstledighet Landvetterskolan

Tjänstledighet Landvetterskolan

Anställning Landvetterskolan

Anställning Landvetterskolan

Tjänstledighet Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet Hulebäcksgymnasiet

Anställning Hulebäcksgymnasiet

Anställning Hulebäcksgymnasiet

Anställning Hulebäcksgymnasiet

Anställning Hulebäcksgymnasiet

Anställning Hulebäcksgymnasiet

Anställning Hulebäcksgymnasiet

Anställning Utvecklings- och stödenheten

Tjänstledighet Vuxenutbildning

Anställning Vuxenutbildningen

Anställning Björkängen- Gärdet och Hedensförskola

Tjänstledighet Vuxenutbildningen

Tjänstledighet Björkängen- Gärdet och Hedensförskola

Tjänstledighet Hulebäcksgymnasiet

Anställning Hulebäcksgymnasiet

Anställning Landvetterskolan
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Beslutsfattare Beslut

Susanne Lorenzatti

Elin Rosén

Ingrid Källström

Christian Liljemark

Marie Carlsson

Maria Carlsson

Susanne Thander

Charlotte Scott

Lotta Lundqvist

Maria Emanuelsson¨

Maria Emanuelsson

Päivi Malmsten

Gunilla Cederberg

Katarina Hult

Katarina Hult

Katarina Hult

Maria Carlsson

Tomas Hubert

Tomas Hubert

Thomas Svensson

Börje Persson

Anna-My Zetterberg

Martin Frejinger

Camilla Ahlin

Ingrid Källström

Ingrid Källström

Magnus Fagerström

Maria Carlsson

Päivi Malmsten

Päivi Malmsten

Elisabeth Wallberg

Elisabeth Wallberg

Anställning Landvetterskolan

Skadestånd BEO-ärende 

Anställning Vuxenutbildningen

Tjänstledighet Finnsjöns och Furubackens förskolor

Anställning Kulturskolan

Tjänstledighet Kulturskolan

Tjänstledighet Skinnefjällsskolan

Tjänstledighet Hindås och Västergärdets förskola

Tjänstledighet Agnebäckens och Hagens förskolor

Anställning Fager- och Älmhults förskola

Tjänstledighet Fager- och Älmhults förskola

Utse beslutsattestant

Anställning Utvecklings- och stödenheten

Tjänstledighet Mossens förskola

Anställning Mossens förskola

Tjänstledighet Högadals förskola

Anställning Kulturskolan 

Tjänstledighet Hulelyckan och Pixbo förskola

Anställning Hulelyckan och Pixbo förskola

Tjänstledighet Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet Hulebäcksgymnasiet 

Tjänstledighet Hulebäcksgymnasiet

Tjänstledighet Hulebäcksgymnasiet

Anställning Vuxenutbildningen

Tjänstledighet Vuxenutbildningen

Tjänstledighet Vuxenutbildningen

Tjänstledighet Kulturskolan

Utse beslutsattestant

Utse beslutattestant

Tjänstledighet, Nysäter- och Rullstenens förskola

Anställning, Nysäter och rullstenensförskola
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Beslutsfattare Beslut
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
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Sektorn för socialtjänst

Datum 2019-09-09 Dnr 2019KS95 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Marine Laurin

Agneta Carlsson

Elin Hjalmarsson

Carina Fransson

Cecilia Korvi

Pia Jäderklint

Lena Lager

Elin Hjalmarsson

Lena Lager

Åsa Modig

Agneta Carlsson

C.4.2 Beslut om bostadsanpassningsbidrag för perioden 
20190101 – 20190831

A.1.1.1 Anställningar

A.1.1.1 Anställning

A.1.1.1 Anställning

A.1.1.1 Anställning

A.1.1.1 Anställningar

A.3.2 Beslutsattest, ansvar 2291

A.1.1.1 Anställning

A.3.3. Handkassa, ansvar 2512

A.1.1.1 Anställningar

A.1.1.1 Anställning
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Sektorn för samhällsbyggnad

Datum 2019-09-05 Dnr 2019KS57 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Emilia Broberg

Emilia Broberg

Emilia Broberg

Färdtjänst 
01/2019
Förteckning över beslut arkiveras hos Trafik.
Sekretess

Riksfärdtjänst
01/2019
Förteckning över beslut arkiveras hos Trafik
Sekretess

Färdtjänst 
03/2018
Förteckning över beslut arkiveras hos Trafik.
Sekretess

Riksfärdtjänst
03/2018
Förteckning över beslut arkiveras hos Trafik
Sekretess

2019/01 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/02 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/03 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/04 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats
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Beslutsfattare Beslut
2019/05 B.4 Beslut om upplåtelse av offentlig plats

2019/06 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/07 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/08 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/09 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/10 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/11 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/12 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/13 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/14 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/15 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/16 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/17 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/18 B.4 Beslut om upplåtelse av offentlig plats

2019/19 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/20 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/21 B.4 Beslut om upplåtelse av offentlig plats
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Beslutsfattare Beslut

Emilia Broberg

2019/22 B.4 Beslut om upplåtelse av offentlig plats

2019/23 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats

2019/24 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019/25 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019/26 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019/27 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019/28 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019/29 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019/30 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019/31 B.4 Beslut om upplåtelse av offentlig plats

2019/32 B.4 Beslut om upplåtelse av offentlig plats

2019/33 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019/34 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019/35 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019/36 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019/37 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019/38 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
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Beslutsfattare Beslut
upplåtelse av offentlig plats

2019/39 B.4 Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats

2019.01           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B  
2019.02   Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.03   Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.04           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.05           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.06           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.07           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.08           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.09           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.10           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.11           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.12           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.13           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.14           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.15           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.16           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        A
2019.17           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.18           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.19           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.20           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.21           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.22           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.23           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.24           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.25           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.26           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        A
2019.27           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.28           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.29           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.30           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.31           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.32           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.33           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.34           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.35           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B 
2019.36           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.37           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.38           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.39           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.40           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.41           Parkeringstillstånd rörelsehindrad        A
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Beslutsfattare Beslut

Susanne Ekström

Håkan Jacobsson 

2019.42          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.43          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.44          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.45          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.46          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.47          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.48          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.49          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.50          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.51          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.52          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.53          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.54          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        A
2019.55          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.56          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.57          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.58          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.59          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B
2019.60          Parkeringstillstånd rörelsehindrad        B

Färdtjänst 
01/2019
Förteckning över beslut arkiveras hos Trafik.
Sekretess

Riksfärdtjänst
01/2019
Förteckning över beslut arkiveras hos Trafik
Sekretess

Färdtjänst 
03/2018
Förteckning över beslut arkiveras hos Trafik.
Sekretess

Riksfärdtjänst
03/2018
Förteckning över beslut arkiveras hos Trafik
Sekretess

Utse Tayman Mahshid till beslutattestant enhetschef projektledning vid 
trafikverksamheten från och med den 22 augusti 2019. 

Utse Eva-Britt Kourtev till beslutattestant enhetschef gata vid trafikverksamheten 
från och med den 22 augusti 2019. 
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Beslutsfattare Beslut

Håkan Jacobsson

Håkan Jacobsson 

Håkan Jacobsson 

Henrik Yngve

Utse Henrik Yngve till beslutsattestant verksamhetschef trafik från och med den 14 
augusti 2019 till och med 31 december 2019. 

Anställningar (Henrik Yngve)

Anställningar (Eva-Britt Kourtev)
Anställningar (Tayman Mahshid)

Utse Sweco Society AB som leverantör av konsultstöd rörande verksamhetsfrågor.
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Datum 2019-09-09 Dnr 2019KS48 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Per-Arne Larsson

Cecilia Johansson

Maria Hamrehjelm

Maria Hamrehjelm

Utse beslutsattestanter x 2

Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader

Uppsägning av lokalhyresavtal

Inköp inom budget och val av leverantör (Tilldelningsbeslut)
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