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Planbesked för Hönekulla 1:24, 1:147, 1:336, 1:907 och del 
av Hönekulla 2:1 i Mölnlycke 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar planbesked för Hönekulla 1:24, 1:147, 1:336, 
1:907 och del av Hönekulla 2:1 i Mölnlycke.  
 
Arbetet med detaljplan bedöms kunna påbörjas år 2025. 
 
Sammanfattning av ärendet  
En begäran om planbesked för utveckling av bostäder, mindre lokaler och p-
hus, vid Folkets hus i Mölnlycke inom Hönekulla 1:24, 1:147, 1:336, 1:907 
och del av Hönekulla 2:1 inkom den 18 maj 2021 och kompletterades den 1 
oktober, 10 december 2021 samt den 17 maj 2022 av fastighetsägaren. 
Exploateringen omfattar cirka 80–90 lägenheter och garage med totala 
bruttoarean cirka 8 000 kvadratmeter samt ett antal komplementbyggnader 
med totala bruttoarean cirka 200 kvadratmeter. 
 
Exploatering enligt ansökan förutsätter att sökande får förvärva Hönekulla 
1:336 och del av Hönekulla 2:1. Frågan kommer att utredas under ett 
eventuellt efterföljande detaljplanearbete. 
 
Södra delen av utvecklingsområdet är delvis lokaliserat inom rangordnat 
korridoralternativ 1 för ny stambana mellan Göteborg och Stockholm, delen 
Göteborg–Borås, vilket kan komma att påverka en eventuell planläggning 
av området. 
 
Förvaltningen anser att begäran om planbesked är intressant och att 
förslaget har förutsättningar till att utvecklas till ett bra bostadsområde med 
fina kvalitéer i centrala Mölnlycke. Vid en eventuell planläggning måste 
bland annat stor hänsyn och anpassning till Folkets hus som utgör en 
kulturhistorisk byggnad i centrala delen av utvecklingsområdet ske. 
Exploateringen är delvis lokaliserad inom riksintresse för kommunikationer 
vilket kan komma att påverka planprocessens komplexitet och omfattning i 
tid. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Ansökan om planbesked 
 Skiss 
 Konceptidé 
 Solstudie 
 Trafikbullerutredning  
 Antikvarisk utredning och bedömning 
 Kulturmiljöanalys  
 Ytsammanställning  
 Trafikverkets remissyttrande  

 
Ärendet 
En begäran om planbesked för utveckling av bostäder, mindre lokaler och p-
hus, vid Folkets hus i Mölnlycke inom Hönekulla 1:24, 1:147, 1:336, 1:907 
och del av Hönekulla 2:1 inkom den 18 maj 2021 och kompletterades den 1 
oktober och den 10 december 2021 samt den 17 maj 2022 av 
fastighetsägaren. Exploateringen omfattar cirka 80–90 lägenheter och 
garage med totala bruttoarean cirka 8 000 kvadratmeter. Exploateringen 
omfattar även ett antal komplementbyggnader med totala bruttoarean cirka 
200 kvadratmeter. 
 
Exploatering enligt ansökan förutsätter att sökande får förvärva Hönekulla 
1:336 och del av Hönekulla 2:1. Frågan kommer att utredas under ett 
eventuellt efterföljande detaljplanearbete. 
 
Politiskt antagna strategiska dokument 
Förslaget är förenligt med intentionerna i ÖP2012 och GR:s strukturbild. 
Området ligger inom utvecklingsområde för Mölnlycke inom befintlig 
bebyggelse och 600 meters zon från större kollektivtrafikpunkt. Området 
omfattas av två detaljplaner vars genomförandetid har löpt ut. 
 
Fastigheterna ligger enligt naturvårdsplan inom hänsynsnivå 4 och värde-
fullt landskap L2 Pixbo–Mölnlycke–Wendelsberg. En exploatering skulle 
vid förvärv av del av Hönekulla 2:1 från kommunen innebära att en del träd 
inom området behöver fällas.   
 
Folkets hus ingår som en värdefull byggnad i kulturmiljöprogrammet 
godkänt av miljö- och bygglovsnämnden den 29 mars 2022 § 70. I 
programmet anges att byggnadens synlighet på höjden från vägen, från 
centrum och från dalgången i övrigt ska bibehållas vid planering av ny 
bebyggelse.   
 
Kulturvärden  
I den av sökande framtagna antikvariska kulturmiljöanalysen daterad den 12 
maj 2022 framgår att Folkets hus med delar av tomten och ett antal siktlinjer 
är särskilt kulturhistoriskt värdefulla. I analysen framgår att en eventuell 
exploatering med nybyggnader på och i nära anslutning till den aktuella 
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fastigheten bedöms vara möjlig, förutsatt att utpekade värden tas som 
utgångspunkt vid exploatering. I samband med ett eventuellt framtagande av 
detaljplan rekommenderas skydds- och varsamhetsbestämmelser utformas 
för att befästa byggnadens särskilt höga kulturhistoriska värde och för att 
säkerställa ett långsiktigt bevarande av byggnaden.  
 
I den av sökande framtagna antikvariska utredningen och bedömningen 
daterad den 4 december 2021 framgår att exploateringens påverkan i övrigt 
på omgivningen bedöms bestå i att större byggnadsvolymer tillförs i 
villaområdet samt att man river ett befintligt hus. Ny bebyggelse i enlighet 
med förslaget bedöms ha en liten negativ konsekvens för det befintliga 
villaområdets kulturhistoriska värde. Exploatering i enlighet med förslaget 
förutsätter att två befintliga bostadshus rivs, vilket i sin tur förutsätter att 
rivning beviljas av bygglov. Byggnaden som enligt förslaget behöver rivas 
är inte detalj inventerat, men utifrån en okulär utvändig bedömning i 
samband med arbetet med utredningen bedöms byggnaden ha ett begränsat 
kulturhistoriskt värde.  
 
En positiv konsekvens av förslaget är att entré till området återetableras till  
f.d. Folkets hus framsida. 
 
I en eventuell detaljplaneprocess behöver rekommendationer i 
kulturmiljöanalys samt antikvarisk utredning och bedömning följas upp. 
Bland annat behöver siktlinjer, terränganpassning, byggnadsvolymer, 
placering av byggnader och fasadmaterial detaljstuderas. 
 
Infrastruktur 
Södra delen av utvecklingsområdet berörs av prioriterad järnvägskorridor 
för ny stambana, delen Göteborg–Borås, vilket kan komma att påverka 
planläggning av området. Det går inte att utesluta att en ny detaljplan på 
aktuell fastighet kan komma att medföra påtaglig skada på riksintresset i 
detta skede av processen. Trafikverket anser att planbesked inte ska beviljas 
på berörd fastighet innan man vet mer om hur utvecklingen kan påverka 
riksintresset.       
 
Tillfart till utvecklingsområdet sker från Benarebyvägen via Furuhällsvägen 
och Dämmevägen. I morgontrafikens maxtimme är det kapacitetsproblem 
på Benarebyvägen. Kapacitetsökande åtgärder planeras dock i 
cirkulationerna Benarebyvägen/Allén/Säterivägen samt 
Säterivägen/Kyrkvägen/Mölndalsvägen. Projektering av åtgärd pågår.  
 
Folkets hus är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 
Utvecklingsområdet ligger inom verksamhetsområde för VA. Det är viktigt 
att beakta de befintliga ledningarnas placering vid en eventuell projektering 
av området. I samband med en eventuell detaljplaneläggning behöver en 
närmare beskrivning av avfallshanteringen tas fram.  
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Vattenskyddsområde  
Exploateringen ligger inom förslag till primär skyddszon för Rådasjön, 
vilket kan komma att medföra restriktioner och förbud för åtgärder inom 
fastigheterna enligt skyddsföreskrifter. 
 
Exploateringsekonomi  
Exploateringen kan komma att medföra behov av investeringar i 
infrastruktur beroende av placering av byggnader i förhållande till befintliga 
VA-ledningar. Avtal ska tecknas under en eventuell planprocess mellan 
kommunen och fastighetsägaren som bl.a. reglerar att fastighetsägaren ska 
betala faktiska kostnader för utbyggnad eller ombyggnad av allmänna 
anläggningar som erfordras för detaljplanens genomförande både inom och 
utanför planområdet. 
 
Om markförsäljning av del av kommunens fastighet Hönekulla 2:1 
möjliggörs genererar det en intäkt för kommunen. Exploateringsekonomin 
bedöms kunna vara i balans. 
 
Genomförbarhet  
Det finns viss risk för komplicerad och utdragen planprocess med hänsyn 
till att järnvägskorridor med rangordning 1 enligt Trafikverket går under del 
av området. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att begäran om planbesked är intressant och att 
förslaget har förutsättningar till att utvecklas till ett bra bostadsområde med 
fina kvalitéer i centrala Mölnlycke. Förvaltningen bedömer att begäran om 
planbesked bör beviljas trots att exploateringen delvis är lokaliserad inom 
riksintresse för kommunikationer och att påtaglig skada på riksintresset inte 
går att utesluta i detta skede av järnvägsutredningsprocessen. Dessa 
förutsättningar kan komma att påverka planprocessens komplexitet och 
omfattning i tid. Planarbetet bedöms kunna starta tidigast 2024.   
 
Det är flera frågor som behöver belysas och utredas under planprocessen 
innan samråd av en eventuell detaljplan kan ske. Vid en eventuell 
planläggning måste bland annat stor hänsyn och anpassning till Folkets hus 
som utgör en kulturhistorisk byggnad i centrala delen av utvecklingsområdet 
ske och rekommendationer i analys, utredning och bedömning följas upp. 
Vidare behöver lokalisering inom förslag till primär skyddszon för Rådasjön 
beaktas. Dessutom måste trafikbullersituationen på platsen utredas liksom 
möjligheterna till förvärv av kommunala fastigheter och rivning av berörda 
byggnader studeras. 
 
Vid tidpunkten för eventuell planläggning och när övriga frågor är belysta 
har kanske Trafikverket hunnit komma längre i sitt arbete med järnvägsplan 
för Härryda kommun. Kommunen kan då få möjlighet att få tillgång till de 
uppgifter som behövs för att kunna redovisa att riksintresset inte påtagligt 
skadas.  
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Peter Lönn Mariana Andersson 
T.f. Samhällsbyggnadschef Plan- och bygglovschef 
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HÖNEKULLA 1-147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-05-10  ES/PS

2/11 20024.00 HÖNEKULLA 1-147 

BENAREBYVÄGEN

FOLKETS 

HUS
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HÖNEKULLA 1-147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-05-10  ES/PS

Inspiration / Områdeskänsla
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HÖNEKULLA 1-147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-05-10  ES/PS SKALA 1:500/A3

25M0 5 10

N

4/11 20024.00 HÖNEKULLA 1-147 

BEFINTLIG BYGGNAD KONTOR +
4 LÄGENHETER 

GENSAMHETSHUS TEX 
FESTSTUGA / “JOBBA HEMMA”

MILJÖBYGGNAD FÖR  
HELA OMRÅDET

VISS PARKERING FÖR KONTOR 
OCH BOSTÄDER

SAMMANSTÄLLNING

ANTAL LÄGENHETER CA 92
ANTAL P-PLATSER CA 80 

BENAREBYVÄGEN

FURUHÄLLSVÄGEN

FU
RU

HÄ
LL

SV
ÄG

EN

FYRA VÅNINGAR BOSTADSHUS
12 LÄGENHETER

BEF 
PARKERING

TRAPPA UPP TILL 
MYSIGT TORG

GRÖN VÄGG

ÅTTA VÅNINGAR BOSTADSHUS 
CA 30 LÄGENHETER

TRE MINDRE LOKALER. MÖJLIGHET 
TILL CYKELKÖK, ÅTERBRUK ETC.

Situationsplan 

FYRA VÅNINGAR BOSTADSHUS
12 LÄGENHETER

ÅTTA VÅNINGAR BOSTADSHUS 
CA 30 LÄGENHETER

(PARKERINGSPLAN LIKA ALT. A)
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HÖNEKULLA 1-147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-05-10  ES/PS SKALA 1:500/A3

25M0 5 10

N

5/11 20024.00 HÖNEKULLA 1-147 

Situationsplan nedre del/
garageplan

BENAREBYVÄGEN

FURUHÄLLSVÄGEN

FU
RU

HÄ
LL

SV
ÄG

EN

SAMMANSTÄLLNING

ANTAL LÄGENHETER CA 110
ANTAL P-PLATSER CA 80

TRAPPHUS BOSTADSHUS

TRAPPHUS TILL GÅRDSPLAN
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HÖNEKULLA 1-147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-05-10  ES/PS

Inspiration / Husen 
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HÖNEKULLA 1-147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-05-10  ES/PS

Inspiration / Mellanrummet
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HÖNEKULLA 1-147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-05-10  ES/PS

Volymstudie

8/11 20024.00 HÖNEKULLA 1-147 
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HÖNEKULLA 1-147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-05-10  ES/PS

Volymstudie

9/11 20024.00 HÖNEKULLA 1-147 
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HÖNEKULLA 1-147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-05-10  ES/PS

Volymstudie
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HÖNEKULLA 1-147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-05-10  ES/PS

Volymstudie
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Förslag till ett skönare Mölnlycke / 2021-09-27

Hönekulla Mölnlycke
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

Platsen

2/25 20024 HÖNEKULLA 1-147 

FOLKETS 
HUS

BENAREBYVÄGEN

      
     FURUHÄLLSVÄGEN
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

UTVECKLA HÖNEKULLA OCH 
MÖLNLYCKE FOLKETS HUS!

3/25 20024 HÖNEKULLA 1-147 

Folkets Hus, en pärla i Mölnlycke som genom omsorgsfull 
renovering har återställs och fyllts med nytt liv.

Nu är det dags att fylla på med liv och verksamhet på området 
runtomkring. Förtäta, skapa variation i byggda volymer, variation i 
lägenhetsstorlekar och variation i upplåtelseform.
Placerad på höjden ovanför Benarebyvägen kan det ibland kännas 
som en plats svår att nå. Målet är att ändra på detta till exempel 
genom att skapa generös en ”Folkets trappa” upp mot Folkets Hus 
samt att i muren mot Benarebyvägen ge plats för verksamheter 
som skapar liv längs vägen.
Väl uppe på platsen placeras två huvudvolymer med vardera ca 42 
lägenheter av varierad storlek. Några komplementbyggnader för 
förråd och återvinning placeras på gårdsplanen. Marken närmast 
Folkets Hus formas som ”Folkets torg” med plats för gemensamma 
aktiviteter för de boende inom området. Marken varieras med en 
blandning av grönytor tillsammans grus, gräs och hårdgjorda delar.
Arkitekturen för de nya byggnaderna skall harmonisera med Folkets 
hus men inte vara en funktionalistisk kopia utan snarare ett uttryck 
av samtiden. Kanske mörkare material i delarna närmst Folkets hus 
för att framhäva dess vita puts på ett vackert sätt.
Det är också viktigt att möta Härryda kommuns ambition om en 
väl gestaltad livsmiljö. Inom området kommer alla sex punkter ur 
skriften ” Gestaltad livsmiljö” att beaktas för att skapa en hållbar, 
jämlik och mindre segregerat samhälle med just en omsorgsfullt 
gestaltad livsmiljö.
För att ta hand om bilarna föreslås ett garage under del av tomten. 
Med infart från Furuhällsvägen. Även en del markparkering mellan 
husen kommer det att ges utrymme för.
Det är också viktigt att tänka klimatsmart! Att lämna ett så litet 
CO2 avtryck som möjligt. Genom val återvunnet material där det 
är möjligt, lokal produktion, noga utvalda energisystem med mera 
kan vi vara effektiva och kloka.
Den här platsen är värd att tas om hand och utvecklas för Mölnlycke 
och för Mölnlyckeborna!
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

4/25 20024 HÖNEKULLA 1-147 

Översikt med föreslagen infartsväg

INFART FRÅN 
BENAREBYVÄGEN
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

5/25 20024 HÖNEKULLA 1-147 

MARK SOM ÖNSKAS FÖRVÄRVAS

MARK MÖLNLYCKE FASTIGHETER

Markförvärv
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS SKALA 1:500/A3

25M0 5 10

N

6/25 20024 HÖNEKULLA 1-147 

BEFINTLIG BYGGNAD KONTOR +
4 LÄGENHETER 

GENSAMHETSHUS TEX 
“JOBBA HEMMA”

MILJÖBYGGNAD FÖR  
HELA OMRÅDET

VISS PARKERING FÖR KONTOR 
OCH BOSTÄDER

BENAREBYVÄGEN

FURUHÄLLSVÄGEN

FU
RU
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SV
ÄG

EN

FYRA VÅNINGAR BOSTADSHUS
12 LÄGENHETER

JUSTERAD 
BEF 

PARKERING

TRAPPA UPP TILL 
MYSIGT TORG

GRÖN VÄGG

ÅTTA VÅNINGAR BOSTADSHUS 
CA 30 LÄGENHETER

TRE MINDRE LOKALER. MÖJLIGHET 
TILL CYKELKÖK, ÅTERBRUK ETC.

FYRA VÅNINGAR BOSTADSHUS
12 LÄGENHETER

ÅTTA VÅNINGAR BOSTADSHUS 
CA 30 LÄGENHETER

Situationsplan

SAMMANSTÄLLNING

ANTAL LÄGENHETER CA 90
ANTAL P-PLATSER CA 95+1
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS SKALA 1:500/A3

25M0 5 10

N

Utveckla Hönekulla!Utveckla Hönekulla!

7/25 20024 HÖNEKULLA 1-147 

SAMMANSTÄLLNING

ANTAL LÄGENHETER CA 90
ANTAL P-PLATSER CA 95+1

TRAPPHUS BOSTADSHUS

TRAPPHUS TILL GÅRDSPLAN

Situationsplan
/garageplan

BENAREBYVÄGEN

FURUHÄLLSVÄGEN

FU
RU

HÄ
LL

SV
ÄG

EN

Page 122 of 1219



HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

Principsektion A-A

SKALA 1:400/A3
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

Principsektion B-B

SKALA 1:400/A3
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

Principsektion C-C

SKALA 1:400/A3
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

Fasad & kulör

11/25 20024 HÖNEKULLA 1-147 

Fasaderna får olika matereialtitet beroende 
på vilket håll de vätter. 
Blandring av tegel och puts med 
inslag av trä.

Mjuka ljusa kulörer, tillsammans med detaljer i 
djupare toner. En komposition som framhäver 
och kompletterar Folkets Hus på bästa sätt skall 
eftersträvas.
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

Bottenvåningar & entréer Balkonger

12/25 20024 HÖNEKULLA 1-147 

Välkomnande och trygga entréer där 
belysning blir ett viktigt inslag, både 
funktionellt och visuellt.  

Materialval och detaljer ska vara 
genomtänkta för att bidra till en inbjudande 
känsla. 

Lokaler i den omgärdande sockeln befolkar 
stråket längs Benarebyvägen.

En lätt och svävande känsla på balkonger, 
som gärna blandas upp med täta delar för att 
skapa variation. 
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

Gårdshusen

13/25 20024 HÖNEKULLA 1-147 

Spännande materialval i enkla former.
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

Mellanrummen

14/25 20024 HÖNEKULLA 1-147 

Plats för människor.  
Plats för lek.  
Plats för möten.  
Pats för grönt.
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

Marken & Det gröna

15/25 20024 HÖNEKULLA 1-147 

Väl omhändertagen mark är trivselhöjande 
och ger liv till området.

Olika materialval för ett varierat landskap.
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

Solstudie mars 21

2021-09-08 MÖLNLYCKE - FOLKETS HUS

Solstudie - Mars 21 

09:00 12:00

15:00 16:00
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS
2021-09-08 MÖLNLYCKE - FOLKETS HUS

Solstudie - Mars 21 

17:00 18:00

Solstudie mars 21
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HÖNEKULLA 1:147 / Folkets Hus
Mölnlycke Fastigheter AB
2021-09-27  ES/PS

2021-09-08 MÖLNLYCKE - FOLKETS HUS

Solstudie - Juni 21 

09:00 12:00

15:00 18:00
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HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus, Mölnlycke, 

Härryda Kommun 

Trafikbullerutredning för detaljplan 

Innehåll 
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3 Krav ........................................................................................................................................................ 4 
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4.1 Vägtrafik .................................................................................................................................... 5 

4.2 Tågtrafik .................................................................................................................................... 6 
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5.2 Uteplatser ............................................................................................................................... 10 

6 Sammanfattning .............................................................................................................................. 11 

 

Bilaga: 

Bullerkartor 

- Bullerkarta 1.1 & 1.2: Ekvivalent ljudnivå vid fasad, utan bullerskärm. 

- Bullerkarta 1.3: Ekvivalent ljudnivåutbredning ovan mark, utan bullerskärm. 

- Bullerkarta 1.4: Maximal ljudnivåutbredning ovan mark fr. vägtrafik, utan 

bullerskärm. 

- Bullerkarta 1.5: Maximal ljudnivåutbredning ovan mark fr. spårtrafik, utan 

bullerskärm. 

- Bullerkarta 1.6 & 1.7: Maximal ljudnivå vid fasad, vägtrafik, utan bullerskärm. 

- Bullerkarta 1.8 & 1.9: Maximal ljudnivå vid fasad, spårtrafik, utan bullerskärm. 

- Bullerkarta 2.1 & 2.2: Ekvivalent ljudnivå vid fasad, bullerskärm 2,2 m. 

- Bullerkarta 2.3 & 2.4: Maximal ljudnivå vid fasad, vägtrafik, bullerskärm 2,2 m. 

- Bullerkarta 2.5 & 2.6: Maximal ljudnivå vid fasad, spårtrafik, bullerskärm 2,2 m 
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   Cedås Akustik 3 

1 Inledning 

I Mölnlycke, Härryda Kommun planeras byggnation av bostäder och 
verksamhetslokaler. Området är delvis utsatt för väg- och tågtrafikbuller från 
närliggande befintliga vägar och tågspår. 
 
I denna rapport redovisas beräknade bullernivåer från väg- och tågtrafik. Beräkningen 
utgår från en prognostiserad trafikmängd för år 2040. De bullerkällor som analyseras är 

- Kust till kustbanan 
- Benarebyvägen 
- Furuhällsvägen (uppskattad trafikmängd) 
- Dämmevägen (uppskattad trafikmängd) 
- Östgårdsliden (uppskattad trafikmängd) 

 
Beräkningsresultatet analyseras utifrån riktvärden enligt Förordning 2015:216 om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
 

 

Bild 1 Situationsplan.  
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Cedås Akustik   4 

2 Termer och definitioner 

Nedan följer kortfattat symboler och storheter som används i denna rapport. 

Storhet Symbol Enhet Kommentar 

Ekvivalent A-vägd 
ljudtrycksnivå 

LpA,eq,nT [dBA] 
Medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, 
beräknad som ett frifältsvärde och som ett 
medelvärde per dygn under ett år (ÅDT) 

Maximal A-vägd 
ljudtrycksnivå 

LpAFmax,nT [dBA] 
Ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den 
mest bullrande fordonstypen med tidsvägning 
Fast, beräknad som ett frifältsvärde 

Tabell 2.1 Lista över termer 

 

 

3 Krav 

Nedan följer kortfattat vad som står i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader med ändringar tom SFS 2017:359. 

 
Buller från spårtrafik och vägar 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. 
 
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

 

Definition uteplats enligt Boverket: 
”Uteplatsen kan vara enskild, till exempel en balkong, eller gemensam på en innergård. Det 
innebär att uteplatsen eller uteplatserna är direkt hänförliga till byggnadsverket eller 
tomten och således anordnas på kvartersmark.” 
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   Cedås Akustik 5 

4 Beräkningsunderlag 

4.1  Vägtrafik 

Mätning av trafik på Benarebyvägen på angiven punkt. Trafikmängden är sedan 
uppräknad enligt Trafikverkets trafikupprakningstal-eva-20200615 till en prognos för år 
2040. Trafikmängden för Furuhällsvägen, Dämmevägen samt Östgårdsliden är antagen 
enligt tabell nedan. 

 

Bild 2. Punkter för trafikmängder, trafikmätning samt uppskattning. 

 
 

  

Benarebyvägen, 
mätpunkt år 2016 

Furuhällsvägen & 
Dämmevägen, 
uppskattad trafikmängd 

Östgårdsliden, 
uppskattad 
trafikmängd 
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Cedås Akustik   6 

Prognos för år 2040 används i beräkningarna 

Avsnitt Datakälla 
ÅDT 2040 

(årsdygnstrafik) 

Andel 
tung 

trafik 
[%] 

Hastighet 
[km/h] 

Benarebyvägen Mätning 14 498 6% 51* 

Furuhällsvägen fram till 
korsning Dämmevägen 

Uppskattning med 4 passager 
per hushåll och dag 

288 1% 40 

Furuhällsvägen efter 
korsning Dämmevägen 

Uppskattning med 4 passager 
per hushåll och dag 

144 1% 40 

Dämmevägen 
Uppskattning med 4 passager 

per hushåll och dag 
144 1% 40 

Östgårdsliden Uppskattning 1 500 2% 40 

Tabell 4.1 Beräkningsunderlag väg 
*Uppmätt Medelhastighet 

4.2  Tågtrafik 

Buller från tågtrafiken är beräknad utifrån trafikdata från Trafikverkets ”Bullerprognos 
2040” (senast uppdaterad 2019-06-14). 

Linjedel Linjedelsnr. Bana Tågtyp 
prognos 

Tågtyp 
Nordisk 

beräknings-
modell 

Antal 
tåg 

(ÅDT) 

Tåglängd 
medel 

Tåglängd 
max 

Tåglängd 
medel x 

ÅDT 

Almedal- 
Mölnlycke 

L4100 Kust till 
kustbanan 

Godståg Gods 11,7 625 630 7294 

Almedal - 
Mölnlycke 

L4100 Kust till 
kustbanan 

X61 X60 14,0 75 75 1052 

Mölnlycke- 
Bollebygd  

L4101 Kust till 
kustbanan 

Godståg Gods 11,7 625 630 7294 

Mölnlycke- 
Bollebygd  

L4101 Kust till 
kustbanan 

X61 X60 14,0 75 75 1052 

 
Beräkningen har utgått från att förbipasserande tåg håller högsta tillåtna hastighet som 
Trafikverket anger för sträckan, se nedan. 

Gods: 100 km/h 

X61: 100 km/h 
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   Cedås Akustik 7 

5 Beräkningsresultat 

Beräkningarna är utförda med SoundPLAN 8.2 uppdatering 2021-09-07 enligt 
beräkningsmodellerna RTN:1996 samt NMT:1996. 

Se bifogade bullerkartor i bilaga för detaljerad information. Kort sammanställning: 

Utan bullerskärm 

- Bullerkarta 1.1 & 1.2: Ekvivalent ljudnivå vid fasad, utan bullerskärm. 

- Bullerkarta 1.3: Ekvivalent ljudnivåutbredning ovan mark, utan bullerskärm. 

- Bullerkarta 1.4: Maximal ljudnivåutbredning ovan mark fr. vägtrafik, utan 

bullerskärm. 

- Bullerkarta 1.5: Maximal ljudnivåutbredning ovan mark fr. spårtrafik, utan 

bullerskärm. 

- Bullerkarta 1.6 & 1.7: Maximal ljudnivå vid fasad, vägtrafik, utan bullerskärm. 

- Bullerkarta 1.8 & 1.9: Maximal ljudnivå vid fasad, spårtrafik, utan bullerskärm. 

Med bullerskärm 

- Bullerkarta 2.1 & 2.2: Ekvivalent ljudnivå vid fasad, bullerskärm 2,2 m. 

- Bullerkarta 2.3 & 2.4: Maximal ljudnivå vid fasad, vägtrafik, bullerskärm 2,2 m. 

- Bullerkarta 2.5 & 2.6: Maximal ljudnivå vid fasad, spårtrafik, bullerskärm 2,2 m. 
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Cedås Akustik   8 

5.1  Bostäder 

Bostäders fasader vända mot Bernarebyvägen är trafikbullerutsatta och överskrider 

riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad, för bostäder större än 35 m2, med upp till 5 

dB. Detta innebär att man måste hänvisa till paragraf 4 vilket innebär att minst hälften 

av boenderummen ska vara orienterade mot ljuddämpad sida  

(högst 55 dBA). 

Enligt paragraf 3 kan man även bygga mindre lägenheter (högst 35 kvm) då ljudnivån 

vid fasad ej överstiger 65 dBA. 

   

Figur 1: Ekvivalent ljudnivå i dBA vid fasad från väg- och spårtrafik utan bullerskärm. Röda delar 
överskrider riktvärdet för bostäder >35 m2  (se bullerkarta 1.1 & 1.2 i bilaga).  
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   Cedås Akustik 9 

Om bullerskärm med höjd av 2,2 m vid vägkant av Bernarebyvägen uppförs kan man 

uppnå riktvärden för lägenheter över 35 m2 för en större del av bostäderna. 

Överskridande av riktvärdet 60 dB (för bostäder >35 m2) sker då för ett antal bostäder 

som man kan anpassa så att tillgång till tyst sida uppnås eller att dessa utförs som högst 

35 m2. 

    

Figur 2. Ekvivalent ljudnivå i dBA vid fasad från väg- och spårtrafik med bullerskärm. Röda delar 
överskrider riktvärdet för bostäder >35 m2  (se bullerkarta 2.1 & 2.2 i bilaga). 

 

För att vid behov utnyttja planlösning med så kallad ljuddämpad sida för att uppfylla 

trafikbullerförordningen måste dock även maximalnivåer tas i hänsyn från både väg- 

och spårtrafik. Se bullerkartor i bilaga. 
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Cedås Akustik   10 

5.2  Uteplatser 

Gemensam uteplats kan utföra inom gröna områden enligt figur nedan där ekvivalent 

och även maximal ljudnivå innehåller respektive riktvärde (LAeq ≤ 50 dB, LAFmax ≤ 70 dB). 

Om gemensam uteplats erbjuds de boende utgår ljudkrav på enskilda 

balkonger/uteplatser tillhörande bostäderna. För detaljerade ekvivalenta och maximala 

ljudnivåer se bullerkartor i bilaga. Om bullerskärm uppförs kan ytterligare område 

innehålla riktvärdet för uteplats. 

  

Figur 3: Bullerutbredning ekvivalent ljudnivå över mark, ekvivalent ljudnivå från väg- och 
spårtrafik (se bullerkarta 1.3 i bilaga). 
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   Cedås Akustik 11 

6 Sammanfattning 

Beräkningarna visar att med trafikprognos för år 2040 (tåg + väg) kan man med, 
anpassade planlösningar med tillgång till tyst sida, lägenheter på högst 35 m2 mot 
trafikbullerutsatt sida samt eventuellt med bullerskärm mot Bernarebyvägen uppfylla 
riktvärdena i Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

Balkonger kan byggas till samtliga lägenheter men man måste på en del ställen erbjuda 
de boende tillgång till gemensam uteplats i ljudskyddat läge. 
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

1.1

Buller från väg- och spårtrafik vid fasad
Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå, LAeq

Utan bullerskärm

Upprättad av: Johan Rosholm

Skapad: 2021-09-23

Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Ekvivalent ljudnivå
i dB(A)

 <= 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 70

 > 70

Symboler
Emissionslinje spårväg

Byggnad

Spårväg

Väg

Bullerskärm

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg

www.cedasakustik.se
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

1.2

Buller från väg- och spårtrafik vid fasad
Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå, LAeq

Utan bullerskärm

Upprättad av: Johan Rosholm

Skapad: 2021-09-23

Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Ekvivalent ljudnivå
i dB(A)

 <= 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 70

 > 70

Symboler
Emissionslinje spårväg

Byggnad

Spårväg

Väg

Bullerskärm

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg

www.cedasakustik.se
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

1.3

Buller från väg- och spårtrafik
Beräkningshöjd ovan mark
Ej frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå, LAeq

Utan bullerskärm

Upprättad av: Johan Rosholm
Skapad: 2021-09-23
Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Ekvivalent ljudnivå
i dB(A)

 <= 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 70

 > 70

Symboler
Spårväg

Aktuell byggnad

Övriga byggnader

Väg

Skala 1:600
0 5 10 20 30 40

m

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg
www.cedasakustik.se

SWEREF 99 TM
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

1.4

Beräknings ovan mark
Buller från vägtrafik
Ej frifältsvärde

Maximal ljudnivå, LAFmax

Utan bullerskärm

Upprättad av: Johan Rosholm

Skapad: 2021-09-23

Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Maximal ljudnivå
i dB(A)

 <= 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

85 - 90

 > 90

Symboler
Väglinje

Spårväglinje

Byggnad

Skala 1:600
0 5 10 20 30 40

m

Cedås Akustik AB, 411 15, Göteborg

SWEREF 99 TM
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Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

1.5

Beräkning ovan mark 
Buller från spårtrafik
Ej frifältsvärde

Maximal ljudnivå, LAFmax

Utan bullerskärm

Upprättad av: Johan Rosholm

Skapad: 2021-09-23

Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Maximal ljudnivå
i dB(A)

 <= 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

85 - 90

 > 90

Symboler
Väglinje

Spårväglinje

Byggnad

Skala 1:600
0 5 10 20 30 40

m

Cedås Akustik AB, 411 15, Göteborg

SWEREF 99 TM
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

1.6

Buller från vägtrafik vid fasad
Frifältsvärden

Maximal ljudnivå, LAFmax

Bullerskärm höjd: ingen

Upprättad av: Johan Rosholm
Skapad: 2021-09-23
Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Maximal ljudnivå
i dB(A)

 <= 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

 > 85

Symboler
Aktuella byggnader

Övriga byggnader

Väg

Spårväg

Emissionslinje spårväg

Bullerskärm

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg
www.cedasakustik.se
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

1.7

Buller från vägtrafik vid fasad
Frifältsvärden

Maximal ljudnivå, LAFmax

Bullerskärm höjd: Ingen

Upprättad av: Johan Rosholm
Skapad: 2021-09-23
Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Maximal ljudnivå
i dB(A)

 <= 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

 > 85

Symboler
Aktuella byggnader

Övriga byggnader

Väg

Spårväg

Emissionslinje spårväg

Bullerskärm

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg
www.cedasakustik.se
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

1.8

Buller från spårtrafik vid fasad
Frifältsvärden

Maximal ljudnivå, LAFmax

Bullerskärm höjd: Ingen

Upprättad av: Johan Rosholm
Skapad: 2021-09-23
Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Maximal ljudnivå
i dB(A)

 <= 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

 > 85

Symboler
Aktuella byggnader

Övriga byggnader

Väg

Spårväg

Emissionslinje spårväg

Bullerskärm

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg
www.cedasakustik.se
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

1.9

Buller från spårtrafik vid fasad
Frifältsvärden

Maximal ljudnivå, LAFmax

Bullerskärm höjd: Ingen

Upprättad av: Johan Rosholm
Skapad: 2021-09-23
Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Maximal ljudnivå
i dB(A)

 <= 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

 > 85

Symboler
Aktuella byggnader

Övriga byggnader

Väg

Spårväg

Emissionslinje spårväg

Bullerskärm

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg
www.cedasakustik.se
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

2.1

Buller från väg- och spårtrafik vid fasad
Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå, LAeq

Bullerskärm höjd: 2,2 m

Upprättad av: Johan Rosholm

Skapad: 2021-09-23

Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Ekvivalent ljudnivå
i dB(A)

 <= 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 70

 > 70

Symboler
Emissionslinje spårväg

Byggnad

Spårväg

Väg

Bullerskärm

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg

www.cedasakustik.se
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

2.2

Buller från väg- och spårtrafik vid fasad
Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå, LAeq

Bullerskärm höjd: 2,2 m

Upprättad av: Johan Rosholm

Skapad: 2021-09-23

Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Ekvivalent ljudnivå
i dB(A)

 <= 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 70

 > 70

Symboler
Emissionslinje spårväg

Byggnad

Spårväg

Väg

Bullerskärm

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg

www.cedasakustik.se
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

2.3

Buller från vägtrafik vid fasad
Frifältsvärden

Maximal ljudnivå, LAFmax

Bullerskärm höjd: 2,2 m

Upprättad av: Johan Rosholm
Skapad: 2021-09-23
Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Maximal ljudnivå
i dB(A)

 <= 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

 > 85

Symboler
Aktuella byggnader

Övriga byggnader

Väg

Spårväg

Emissionslinje spårväg

Bullerskärm

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg
www.cedasakustik.se
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

2.4

Buller från vägtrafik vid fasad
Frifältsvärden

Maximal ljudnivå, LAFmax

Bullerskärm höjd: 2,2 m

Upprättad av: Johan Rosholm
Skapad: 2021-09-23
Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Maximal ljudnivå
i dB(A)

 <= 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

 > 85

Symboler
Aktuella byggnader

Övriga byggnader

Väg

Spårväg

Emissionslinje spårväg

Bullerskärm

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg
www.cedasakustik.se
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

2.5

Buller från spårtrafik vid fasad
Frifältsvärden

Maximal ljudnivå, LAFmax

Bullerskärm höjd: 2,2 m

Upprättad av: Johan Rosholm
Skapad: 2021-09-23
Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Maximal ljudnivå
i dB(A)

 <= 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

 > 85

Symboler
Aktuella byggnader

Övriga byggnader

Väg

Spårväg

Emissionslinje spårväg

Bullerskärm

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg
www.cedasakustik.se
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Projektnamn: HÖNEKULLA 1-147 / Folkets hus
Projektnummer. 
Beställare: Arkitektbyrån Design

Karta

2.6

Buller från spårtrafik vid fasad
Frifältsvärden

Maximal ljudnivå, LAFmax

Bullerskärm höjd: 2,2 m

Upprättad av: Johan Rosholm
Skapad: 2021-09-23
Processerad med SoundPLAN 8.2, Update 2021-09-07

Maximal ljudnivå
i dB(A)

 <= 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

 > 85

Symboler
Aktuella byggnader

Övriga byggnader

Väg

Spårväg

Emissionslinje spårväg

Bullerskärm

Cedås Akustik AB, Kyrkogatan 4, Göteborg
www.cedasakustik.se
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MÖNLYCKE FD FOLKKETS HUS 

 

 

 

ANTIKVARISK UTREDNING OCH BEDÖMNING AVSEENDE ANSÖKAN OM PLAN-

BESKED FÖR NYBYGGNATION 

 

 

 
Göteborg 2021-12-04 
Martin Lindholm 
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INLEDNING 

 

Syfte 
 

Mölnlycke Folkets hus är en funktionalistisk från 1930-talet efter ritningar av arkitekt Rudolf Hall. Bygg-

nadens genomgick en omfattande upprustning samt ombyggnad färdigställd under 2021. Byggnaden 

är upptagen i Härryda kommuns kulturmiljöprogram. 

Fastighetsägaren har för avsikt att ansöka om planbesked för uppförande av ny bostadsbebyggelse i 

anslutning till fd Folketshusbyggnaden. genomföra nödvändig renovering och upprustning av byggna-

den samt ändra verksamhet från samlingslokal till bostäder. 

Befintlig byggnaden besitter särskilt kulturhistoriskt värde och undertecknad har fått i uppdrag att be-

skriva och bedöma de antikvariska konsekvenserna av det förslag som ligger till grund ansökan om 

planbeskedför. Redovisat förslag är framtaget av Arkitektbyrån Design, daterat 2021-09-27. 

 

Administrativa uppgifter  
 

Adress: Furuhällsvägen 1 i Mölnlycke.  

 

 

 

Mölnlycke fd Folkets hus 
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Mölnlycke fd Folkets hus. 

 

Innehåll 
 

Denna varsamhetsplan innehåller: 

• Genomgång av formella lagar och bestämmelser 

• Kort historisk presentation  

• Beskrivning av byggnaden och omgivningen 

• Beskrivning av förslagshandling 

• Bedömning av konsekvenser för byggnaden och områdets kulturhistoriska värde. 

 

Kulturmiljöer i Härryda kommun 

 
Fd Folkets Hus i Mölnlycke ingår i Kulturmiljöer i Härryda kommun, underlag till Härryda kommuns 

översiktsplan 2012, framtaget av Bohusläns museum och antaget av kommunfullmäktige 18 juni 

2012. 

 

I denna handling beskrivs kvaliteter och värden enligt följande: 

 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden 

Byggnaden är med sin tradition som Folkets Hus en viktig symbolbyggnad i Mölnlycke med sin tradit-

ion som bruksort. Byggnaden är med sitt formspråk och sin välbevarade exteriör ett mycket fint och 

välbevarat exempel på en utpräglad funkisarkitektur.  

Rekommendationer 

Byggnaden bör bevaras, och eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till såväl dess ur-

sprungliga funktion som dess tidsprägel. 

 

Mölnlycke fd Folkets hus 
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Skydds- och varsamhetsbestämmelser enligt PBL 

 
Bygglovsfrågor regleras i enlighet med Plan- och bygglagen. Särskilt kulturhistoriskt värdefulla bygg-

nader och miljöer skall enligt denna lag skyddas från förvanskning. Förvanskningsförbudet gäller så-

väl exteriör som interiör (PBL 8:13). Vid underhåll skall åtgärderna anpassas till byggnadens kulturhi-

storiska värden (PBL 8:14) och ändringar skall utföras varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärs-

drag (PBL 8:17).  

Undantag får göras från de krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper som anges i PBL 8 kap. 4 § 

med hänsyn till byggnadens förutsättningar samt bestämmelserna om varsamhet och förbud mot 

förvanskning. (PBL 8 kap. 7 §) 

Mölnlycke fd Folkets hus bör bedömas som särskilt värdefull byggnad och bör därför vid ändring om-

fattas av förvanskningsförbud. Detta innebär däremot inte ett förändringsförbud utan avser ett för-

hållningssätt vid förändring. 

I enlighet med förvanskningsförbudet 13§ så gäller förvanskningsförbudet ett bebyggelseområde vil-

ket för bedömas som tillämpligt i detta fall. 

 

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 

 

1 § En byggnad ska 

1. vara lämplig för sitt ändamål, 

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

 

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 

9. hushållning med vatten och avfall, och 

10. bredbandsanslutning. Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket 

framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2016:537). 

 

Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk 

7 § Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven 

göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens 

förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapitel.  
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Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock göras endast om det med hänsyn till änd-

ringens omfattning eller flyttningens syfte och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att upp-

fylla kraven. Vidare får avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 alltid göras om ändringen 

innebär att bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds på en vind. /…/ Lag (2014:224). 

 

Förbud mot förvanskning 

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt får inte förvanskas. 

Första stycket ska tillämpas också på  

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7§, 

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbe-

stämmelser, 

3. allmänna platser, och 

4. bebyggelseområden. 

 

Underhåll och varsamhet 

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska 

egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 

och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den 

alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335). 

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till 

byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljö-

mässiga och konstnärliga värden.  
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HISTORIK 

Ursprunget till Folkets hus rörelsen var att arbetarrörelsen var i behov av gemensam lokaler för möten, 
studieverksamheter och kulturella evenemang. 
 
Mölnlycke var från mitten av 1800-talet ett brukssamhälle med framväxande industrier och arbetar-

befolkning. 

Den ursprungliga Folkets husbyggnaden uppfördes av möbelsnickarna på Hulebäcks fabrik år 1906.  

Den ursprungliga byggnaden som var i trä brann ner 1936. Den nya Folkets husbyggnaden uppfördes 

på samma plats ca två år senare. 

Den nya byggnaden bekostades av insamlade medel från folkrörelser, socialdemokratiska förening-

arna, kommunistiska föreningarna samt enskilda såsom bussbolaget och Mölnlycke AB. 

 

 

Den nya Folkets husbyggnaden under uppförandet. 

 

Arkitekten till den nya byggnaden var Rudolf Hall född i Glimåkra socken år 1904. 

RH hade fått sin utbildning på Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Tekniska skolan i Stockholm 

där han gick ut år 1923. 

RH var anställd hos på ett flertal arkitektkontor i Göteborg under 1920-taletb, bl a hos Björner Hed-

lund och Karl M Bengtsson. 

Från början av 1930-talet drev han med kortare avbrott egen verksamhet. Utöver Mölnlycke Folkets 

hus har han ritat bl a mycket bostadshus i Göteborg men även kyrkor såsom Bosebo kyrka och Små-

landsstenars kyrka. 

Rudolf Hall avled 1989. 
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Fasad mot öster, originalritning. 

 

 

 

Fasad mot söder. 
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Fasad mot väster 

 

 

Fasad mot norr 

 

Page 178 of 1219



 
 
 

8 
 

 

Längdsektion 

 

 

Källarplan 
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Bottenvåningen 

 

 

Plan andra våningen 
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BESKRIVNING AV FD FOLKETS HUS 
 

Byggnaden som stilmässigt tillhör den tidiga funktionalismen är uppförd i betonghålsten som putsats 

ut- och invändigt.  

Taket är mycket flackt och takutsprånget litet. 

Fönstren är av typerna, höga smala fönsterbanden indelade i flera bågar som vetter in till samlingssa-

len och till övriga rum traditionella fönster av typen tvåluftsfönster samt några få enluftsfönster. Till 

balkongerna på östsidan är höga glasade balkongpartier. 

Under 2020 och 2021 har byggnaden genomgått en omfattande upprustning och ombyggnad då 

byggnaden fått funktion som dels kontorsbyggnad, del bostadsbyggnad. Vid ombyggnaden tillkom bl 

a ytterligare en balkong lika befintlig, mindre komplettering med fönster i nya lägen mm. Byggnaden 

kan efter ombyggnaden fortfarande bedömas som mycket välbevarad och nu även i ett mycket bra 

tekniskt skick. Den sammanvägda bedömningen av Mölnlyckes fd Folkets hus är att det genom upp-

rustningen har en väsentligt bättre förutsättning till långsiktigt bevarande än före upprustningen.  

 

 

e 

Mölnlyckes fd Folkets hus efter ombyggnad och upprustning. Den översta balkongen tillkom vid om-

byggnaden. 
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Lika ovan. 

Ursprunglig huvudfasad var byggnadens östsida som man nådde via en lång trappa genom en välpla-

nerad trädgårdsanläggning. I dag finns det ingen access till byggnaden direkt mot huvudentrén utan 

idag når man byggnaden från sidan. 

 

 

Ursprunglig huvudentré via portal och trappa.  
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Möjligheten att nå byggnaden direkt mot framsidan är idag starkt begränsad. 

 

 

Befintlig betongmur avgränsar byggnadens framsida idag mot nedan liggande gång- och cykelväg. 

Ursprungligen var detta anlagd entréväg upp mot byggnaden 
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BESKRIVNING AV OMGIVNINGEN 
 

Den befintliga byggnaden är belägen på en stor tomt vilken omges idag dels av villabebyggelse, dels   

Benarebyvägen med förhållandevis mycket trafikbelastning 

 

 

 

 

Långsidan mot norr. Ursprunglig trappa vid entré är förändrad. Karaktäristisk fönsterindelning är 

oförändrad. Idag når man byggnaden enbart från denna sida 
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Den närmast liggande villan, sannolikt uppförd på 2000-talet.  

Befintlig tillfartsväg till byggnaden är Furuhällsvägen utefter vilken det är etablerat villor.  

 

 

Furuhällsvägen med befintlig villabebyggelse. 
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Mot nordväst gränsar tomten mot en bergig dunge med mindre träd och buskar. 

 

 

Mot nordväst är en mindre dunge/naturområde. 

 

 

Mindre naturområde mot nordväst. 
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BESKRIVNING AV FÖRSLAG 
 

Exploateringsområdet omfattar utöver fd Folketshustomten även en villatomt med befintlig byggnad 

samt del av det mindre naturområdet nordväst om fd Folkets hus. 

 

 

Exploateringsområdet enligt förlslag inför planbesked. 

 

 

Förslag med inritad kompletterande bebyggelse. 
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Förslaget omfattar: 

 

• Komplettering med två större byggnadsvolymer. 

• Komplementsbyggnader. 

• Återetablering av trappa för acces till framsidan Fd Folkets hus samt till ”torgyta” mellan 

befintlig och blivande byggnader. 

• Etablering av parkeringar i anslutning till byggnaderna. Parkering delvis i P-hus under nya 

byggnader. 

 

Tillkommande bostadshus varierar mellan 4 våningar och 8 våningar. 
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Volymstudie av befintlig bebyggelse och ny bebyggelse enligt förslag. 

 

 

Lika ovan. 
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Åttavåningsbyggnad i tegel enligt förslag. 

 

Förutsättning för förslaget är rivning av ett befintligt bostadshus.  

 

Byggnad till änster på bilden kommer beöva rivas för att förslaget skall kunna vara genomförbart 
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Befintlig byggnad kommer behöva rivas för att förslag skall kunna vara genomförbart. 

 

 

Lika ovan. 
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ANTIKVARISK BEDÖMNING 
 

Nybyggnationen kommer omgärda den befintliga 30-talsbyggnaden som ursprungligen inrymde Fol-

kets hus och som idag inrymmer bostäder samt kontor. 

Befintlig byggnad är i närtid ombyggd och underhållen och har en starkt bevarad prägel av 30-tals-

funktionalism. 

Den befintliga byggnaden kommer få en central placering enligt förslag och kommer omgärdas av två 

byggnadsgrupperingar som omfattas av en högre byggnad på 8 våningar samt en lägre byggnad på 4 

våningar. Nya byggnader kommer innehålla bostäder. Parkering kommer till stor del placeras under 

mark, under en av byggnadsgrupperingarna. 

Min bedömning är att förutsättning för att göra komplettering med ny byggnation är förhållandevis 

god då det finns gynnsamma möjlighet att ge den befintliga byggnaden en central placering i områ-

det. Hade denna möjlighet inte funnits bedöms förutsättningarna som betydligt sämre och ev olämp-

lig då den befintliga byggnaden inte skulle haft möjlighet att ”hävda” sin särställning i området i relat-

ion till nya byggnader i större volymer. 

Min bedömning är att det utifrån förslaget finns goda möjligheter att bevara fd Folket hus långsiktigt 

genom skyddsbestämmelser i ny detaljplan. Min bedömning är att den befintliga byggnadens kultur-

historiska värde inte kommer påverkas negativt i enlighet med förslaget förutsatt att ny bebyggelse 

utförs med hög arkitektonisk och materialmässig kvalitet och att fd Folketshus får en central position 

i det blivande bostadsområdet i enlighet med förslag. 

Illustration med ny byggnad utförd med tegelfasad bedöms som ett bra kompletterande fasad-

material, bättre än att t e x alla byggnaderna utförs i puts. Fd Folketshus kan med fördel  få behålla 

sin exklusivitet med stark karaktär som putsad 30-talsbyggnad.  

Påverkan på villaområdet i övrigt kommer vara att man för in större byggnadsvolymer samt att man 

river ett befintligt hus.  

Byggnaden som enligt förslaget kommer rivas är inte detaljinventerat men utifrån en okulär, utvän-

dig bedömning bedöms byggnaden ha ett begränsat kulturhistoriskt värde. 

Avseende de större byggnadsvolymerna i relation till befintlig villabbeyggelse kommer tillägg enligt 

förslaget få en placering i utkanten av området vilket bedöms som positivt. Ny bebyggelse i enlighet 

med förslaget bedöms ha en liten negativ konsekvens för det befintliga villaområdets kulturhistoriska 

värde. 

En positiv konsekvens av förslaget är att entré till området återetableras till fd Folkets hus framsida. 

 

Göteborg 2021-12-04 

 
Martin Lindholm 
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INLEDNING  
 

Objekt:   Före detta Mölnlycke Folkets hus 

Fastighetsbeteckning: Hönekulla 1:24 

Gatuadress:   Furuhällsvägen 1 

Antikvariskt sakkunnig:  Josefine Bengtsson, Lindholm Restaurering AB 

 

Mölnlycke Folkets hus uppfördes 1937 i tydlig funktionalism, ritad av arkitekt 

Rudolf Hall. Byggnaden är upptagen i Härryda kommuns kulturmiljöprogram 

och utpekas i Västra Götalandsregionens inventering av modernistisk 

arkitektur. Som särskilt kulturhistoriskt värdefull omfattas byggnaden av 

förvanskningsförbud enligt PBL, utöver det generella varsamhetskravet.  

Fastighetsägaren Mölnlycke Fastighets AB har ansökt om planbesked för 

uppförande av ny bostadsbebyggelse i anslutning till före detta Folketshus-

byggnaden.  

Som en del av ansökan om planbesked har Lindholm Restaurering AB fått i 

uppdrag att ta fram en kulturmiljöanalys av Mölnlycke före detta Folkets hus. 

Kulturmiljöanalysen ska omfatta såväl nulägesbeskrivning av kulturmiljön som 

bedömning avseende möjlig nybyggnad på fastigheten. Nulägesbeskrivningen 

syftar till att precisera kulturmiljöns kulturhistoriska och upplevelsemässiga 

värden. De identifierade värdena ligger till grund formulering av antikvariska 

riktlinjer för bevarande och utveckling av miljön, innefattande en 

känslighets/tålighetsanalys. Utifrån detta underlag bedöms möjligheten till 

nybyggnad på och i nära anslutning till fastigheten utifrån ett antikvariskt 

perspektiv.   

.  

 

Innehåll 
 

Denna kulturmiljöanalys innehåller följande: 

 

- Genomgång av gällande lagstiftning och kulturhistorisk klassificering 

- Bebyggelsehistorisk beskrivning 

- Nulägesbeskrivning med kulturhistorisk karakterisering  

- Kulturhistoriskt värdebeskrivning med redogörelse av värdefulla siktlinjer 

- Formulering av antikvariska riktlinjer för bevarande och utveckling, med 

avseende på eventuell nybyggnad på och i nära anslutning till den aktuella 

fastigheten. Analys av vilka delar av kulturmiljön som är viktiga att bevara och 

vilka som tål förändring 

-  Bedömning avseende möjlighet till nybyggnad på fastigheten  

 

Material och metod 

Denna kulturmiljöanalys är gjord med utgångspunkt i Riksantikvarieämbetets 

plattform för kulturhistorisk värdering och urval (2014) som beskriver ett 

förhållningssätt till hur värderings- och urvalsfrågor rörande kulturarv och 

kulturmiljö kan hanteras. Utifrån metoden har miljöns kulturhistoriska värden 

identifierats med utgångspunkt från arkivstudier och en inventering av 

området. Olika företeelser samt deras beståndsdelar och karaktärsdrag 

betraktas som resultat av tidigare händelser och utvecklingsförlopp. 

Egenskaperna kan bedömas med avseende på hur viktiga och tydliga de är 

som återspeglande uttryck för olika händelseförlopp, tidsperioder och 

platser, verksamheter och synsätt mm. Analysen utgör ett underlag för 

bedömning av bebyggelsemiljöns tålighet respektive känslighet för olika 

former av förändringar. 
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Avgränsning  
 

Kulturmiljöanalysen omfattar fastigheten Hönekulla 1:24. Nulägesbeskrivning 

med karaktärisering omfattar endast dokumentation av exteriören. Den 

närmsta omgivningen har inventerats översiktligt för att placera miljön i sitt 

historiska och miljömässiga sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fastigheten Hönekulla 1:24 markerad. Bildkälla: Eniro  Exploateringsområdet med röd markering enligt förslag inför planbesked, 

kompletterad med vit markering för den aktuella fastigheten. 

Bildkälla: Arkitektbyrån Design, 2021-09-27.  
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GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH  

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING 

 

Kulturmiljöplan för Härryda kommun 

 
Före detta Folkets Hus i Mölnlycke ingår i Härryda kommuns kulturmiljöplan 

Kulturmiljöer i Härryda kommun, som var underlag till Härryda kommuns 

översiktsplan 2012. Kulturmiljöplanen togs fram av Bohusläns museum och 

antogs av kommunfullmäktige 18 juni 2012. 

 

Före detta Folkets hus i Mölnlycke beskrivs enligt följande: 

”Minne från arbetarrörelsen vid Mölnlyckes industrier 

Beskrivning  

 

På en höjd på södra sidan om Mölndalsåns dalgång i utkanten av Mölnlycke 

samhälle ligger Mölnlycke Folkets Hus. Genom sitt läge i dalgången verkar 

den som en direkt motpol till före detta disponentbostaden Wendelsberg. 

Mölnlycke samhälle var från mitten av 1800-talet ett brukssamhälle, 

uppbyggt kring textilindustrin. Detta gav underlag för en tidig facklig och 

politisk verksamhet bland arbetarna och ledde bland annat till tillkomsten av 

ett Folkets Hus redan 1906. Initiativtagare till projektet var möbelsnickarna i 

Hulebäcks fabrik och byggnaden uppfördes av arbetarna själva. Den 

ursprungliga Folkets Hus-byggnaden brann ner 1936, och en ny uppfördes i 

den gamlas ställe två år senare. Den nya byggnaden bekostades av insamlade 

medel från såväl folkrörelser, däribland nykterhetsföreningen, 

idrottsföreningen, socialdemokratiska och kommunistiska föreningarna, som  

 
1 Kulturmiljöer i Härryda kommun, 2012 

 

 

 

 

enskilda, däribland bussbolaget samt Mölnlycke AB. Den nya byggnaden 

uppfördes i en stram, funktionalistisk stil enligt ritningar av 

göteborgsarkitekten Rudolf Hall. Karaktäristiska drag är den lådformiga 

byggnadskroppen, det platta taket och de asymmetriskt placerade 

fönsteröppningarna. 

 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden 

Byggnaden är med sin tradition som Folkets Hus en viktig symbolbyggnad i 

Mölnlycke med sin tradition som bruksort. Byggnaden är med sitt formspråk 

och sin välbevarade exteriör ett mycket fint och välbevarat exempel på en 

utpräglad funkisarkitektur.  

 

Rekommendationer 

Byggnaden bör bevaras, och eventuella förändringar bör utformas med 

hänsyn till såväl dess ursprungliga funktion som dess tidsprägel”.1 
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Moderna monument 

 

Moderna Monument är ett delprojekt i projektet Moderna Västra Götaland 

som initierades av museiorganisationer och Länsstyrelsen i Västra Götaland, 

2008. Syftet var att stärka berättelsen om 1900-talets kulturarv genom ett 

planerings-/kunskapsunderlag för moderna monument/byggnadsminnen 

uppförda mellan åren 1929–1979. I skriften Moderna monument – från 

vardagligt till storlaget. Bebyggelse i Västra Götaland 1930–1980 visas 

exempel på några av de mest representativa och välbevarade byggnaderna 

från epoken. Samtliga av byggnaderna uppfyller kriteriet ”särskilt 

kulturhistoriskt värdefull från kulturhistorisk synpunkt” enligt plan- och 

bygglagen. Målsättningen är att Länets/regionens mest betydelsefulla 1900-

talsbyggnader uppmärksammas och förutsättningarna för ett bevarande av 

dessa förväntas bli förbättrade genom klassificeringen. Före detta Folkets hus 

i Mölnlycke är utpekat i denna handling som ett gott exempel på 1930-talet 

avskalade modernism.  

 

För ett begränsat urval av anläggningarna genomförs fördjupade utredningar. 

Länsstyrelsen fattar därefter beslut om s k anmälningsplikt (listning) enligt 

KML 3:6 för dessa moderna monument. Mölnlycke folkets hus omfattas inte 

av denna anmälningsplikt.2  

  

 

  

 
2 Carlsson, 2016 

Mölnlycke Folkets hus är utpekat i 
byggnadsinventeringen Moderna Monument.  
Källa: Carlsson, 2016.  
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Gällande plan 
 

Gällande är Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av 

Hönekulla omfattande Nya Benarebyvägen mm vilken vann laga kraft 1983-

05-31. Planen möjliggjorde bland annat anläggningen av Nya Benarebyvägen. 

Den nya vägen planlades i en sträckning som löper snävt förbi Folkets hus, 

vars fastighet förminskades åt norr i samband med åtgärden. Planen anger 

användning C – samlingslokaler, för Folkets hus. Högsta våningsantal är två 

våningar med tillkommande suterrängvåning där terrängen så medger. 

Tomten är i övrigt prickmarkerad, dvs får inte bebyggas. 

 

Plan och bygglagen 

 
Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk utformas på ett sätt som 

är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur och 

kulturvärdena på platsen. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 

varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 

 

2 kap. Allmänna och enskilda intressen 

 

6 §   Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 

byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till    

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan, 

/…/ 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende 

byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska 

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska 

göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 

tillvaratas. Lag (2014:477). 

 

Genom bestämmelser i en detaljplan har en kommun långtgående 

möjligheter att skydda ett områdes kulturvärden och att ange hur ett område 

kan utvecklas och förändras utan att kulturvärdena skadas. I arbetet med att 

ta fram en detaljplan ska det tydliggöras vilka kulturvärden området har och 

hur de påverkas av den föreslagna förändringen. 
Utsnitt av gällande plankarta med aktuell byggnad markerad. För hela 
den nya tomtens utbredning i övrigt anges prickad mark.  
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Förvanskningsförbud och varsamhetskrav  

 

Särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer skall Plan- och 

bygglagen lag skyddas från förvanskning. Förvanskningsförbudet gäller såväl 

exteriör som interiör (PBL 8:13). Vid underhåll skall åtgärderna anpassas till 

byggnadens kulturhistoriska värden (PBL 8:14) och ändringar skall utföras 

varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag (PBL 8:17).  

Undantag får göras från de krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper 

som anges i PBL 8 kap. 4 § med hänsyn till byggnadens förutsättningar samt 

bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning. (PBL 8 kap. 7 §) 

Förbud mot förvanskning 

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

Första stycket ska tillämpas också på  

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 7§, 

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en 

detaljplan eller i områdesbestämmelser, 

3. allmänna platser, och 

4. bebyggelseområden. 

 

 

Underhåll och varsamhet 

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess 

utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 

Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets 

värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda 

värdena bevaras. 

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska 

hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335). 

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt 

så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara 

byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

konstnärliga värden. 
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HISTORIK 
 

Nuvarande Mölnlycke var ett av de tidigt uppodlade områdena längs 

Mölndalsån. Under 1600- och 1700-talet lydde de flesta gårdar i Råda socken 

under storgodset Råda Säteri. Gårdarna, inklusive säteriet, köptes upp av 

förmögna Göteborgare under 1700- och 1800-talet.  

I och med industrialiseringen utvecklades virkeshandeln och 

trädgårdshandeln, men det var textilindustrin som fick störst betydelse för 

socknen. Mölnlycke Väfveri AB grundades 1849 och textilindustrin kom att 

dominera samhället i 100 år framöver.  

Bolaget byggde arbetarbostäder åt sina anställda i anslutning till 

fabriksområdet. När järnvägen mellan Borås och Göteborg kom till 1894 

uppfördes fyra flerbostadshus – ”Nybyggena” - söder om stationen. 

Mölnlycke gamla centrum växte fram runt järnvägsstationen mellan 

fabriksområdet och platsen där Folkets hus kom att byggas. Vid sekelskiftet 

1900 började egnahem dyka upp vid Hönekulla söder om centrum. Samtidigt 

tillkom Högadalsskolan, Folkets hus och Missionskyrkan. Under krigsåren 

ökade Mölnlycke sin tillverkning och med det ökade behovet av anställda och 

bostäder. År 1944 och 1947 byggdes hyreshus i två etapper om totalt tio 

flerbostadshus i Soläng i centrala delarna. Nybyggena och den gamla 

Högadalsskolan finns idag inte kvar, men Soläng rustades upp och är numera 

bostadsrättsförening.  

Under 1950-talet var inflyttningen stor och Mölnlycke växte till en förort till 

Göteborg. Centrum flyttades från det trånga området vid järnvägsstationen 

till andra sidan Mölndalsån, strax norr om dagens läge. Från 1960-talet 

tillkom flera stora bostadsområden runtom de centrala delar. I nutid har 

Mölnlycke en stor andel villabebyggelse, men i tätortens centrala delar finns 

inslag av lite högre bebyggelse. Själva centrumkärnan har flyttats några 

hundra meter närmare ån. I Hönekulla by har förtätning skett på senare år, 

med flera högre hus. 

  

Mölnlycke gamla centrum på ett flygfotografi från 2017. Ortens gamla centrum 
är lokaliserat kring järnvägsstationen och avgränsas i söder av Benarebyvägens 
sträckning (anlagd på 1980-talet) Folkets hus är markerat. Till höger i bild tar 
Hönekulla by vid. Källa: Råda hembygdsförening, 2017 

Flygfoto över Mölnlycke 
2017, med för Mölnlycke 
gamla centrum markerat. 
Nuvarande centrum ligger 
till vänster i bild 
Källa: Råda 
hembygdsförening, 2017 
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Byggnadshistorisk översiktskarta över Mölnlycke gamla centrum 

på 1930–40 och 50-talen. Folkets hus nr. 9  

Källa: Råda hembygdsförening, 2017 

 

Mölnlycke gamla centrum på flygfoto från 1960-talet, vy från öster. Till höger om Folkets 

hus ses Solängs parallellställda lamellhus. Till vänster i bild Djupedals ängs villaområde.  

Notera vägens gamla sträckning med större avstånd från Folkets hus än nuvarande.  

Källa: Råda hembygdsförening, 2017 

Mölnlycke gamla centrum  
 

I Råda hembygdsförenings skrift om Mölnlycke gamla centrum (2017) tas 

läsaren med på en byggnadshistorisk rundtur så som centrum såg ut på 

1930–40 och 1950-talen. För rundturen tillhandahålls en översiktskarta med 

alla betydelsefulla byggnader markerade (se höger). Kartan visar på att 

affärerna fanns lokaliserade kring järnvägsstationen nr. 22 och busstationen 

nr. 31. Öster om affärscentrum låg arbetarbostäderna ”nybyggena” (nr, 16–

20) och Soläng (nr 8) och ytterligare längre österut låg skolan (nr. 11). Folkets 

hus (nr. 9) nåddes från stationen via centrumbyggnader (nr 1–7) och förbi 

Soläng på vägens gamla sträckning (röd markering). 
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Historiskt flygfoto taget 1955–1967. Folkets hus markerat. 

Mölnlycke gamla centrum låg beläget norr om Folkets hus. 

Fabriksområdet ligger längst upp i högra hörnet i bild.  

Källa: Eniro 

 

Flygfoto över Mölnlycke idag. Folkets hus markerat. 

Bebyggelse har växt fram västerut, där nya centrum utvecklats 

från 1950-talet och framåt. Källa: Eniro 
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Styrelsen år 1953–54 framför en bakgrund föreställande Gamla 

Folkets hus, med vy från vägen från gamla centrum och kröken 

österut. Källa: Mölnlycke Folkets hus arkiv 

Avsöndringskarta 1905. 7/108 mantal avsöndrades från stamhemmanet 

Hönekulla. Den gamla Folkets husbyggnaden är markerad. Den blå linjen visar 

en bäckfåra. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv 

Situationsplan för uppförandet av det nya Folkets hus. Nybyggnadsritning 1936.  

Tomtens storlek och byggnadens placering på tomten är densamma som 1905.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mölnlycke Folkets hus  
 

Föreningen Mölnlycke Folkets Hus grundades 1903 och påbörjade samma år   

uppförandet av en byggnad träbyggnad i samma läge som befintlig byggnad 

står på idag. Det gamla Folkets hus stod färdigt 1905. År 1936 brann 

byggnaden ner till grunden. Redan dagen efter den tragiska händelsen togs 

beslut om återuppbyggnad.  
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Äldre fotografi som visar Folkets hus nordöstra och nordvästra fasad och det 

entréområde som anlades vid byggnadens uppförande. 

 

Fotografi från taklagsfesten vid uppförandet av det nya Folkets hus.   

När den nya samlingslokalen skulle uppföras önskades dels en större och mer 

modern byggnad, dels ett mer centralt läge nära järnvägsstationen. Eftersom 

det visade sig svårt att hitta en lämplig tomt så behölls det befintliga läget. 

Det nya Folkets hus stod färdigt att invigas redan nyårsafton 1937. 

 

Nya Folkets hus   

 

Den nya och nuvarande Folkets Husbyggnaden ritades av arkitekten Rudolf 

Hall. Ett axplock av Halls andra byggnader omfattar bland annat ett 

apotekshus i Ed (1934), flerbostadshusen Alkvettern, Göteborg (1939), 

flerbostadshus i kvarteret Kulingen i Göteborg (1959), Bosebo kyrka (1962) 

och Smålandsstenars kyrka (1963).    

Folkets hus i Mölnlycke uppfördes som en vinkelformad byggnad i suterräng 

med tre våningar åt öster och två våningar och källare åt väster. Stommen 

utgjordes av betonghålsten som putsades ut- och invändigt. Utformningen 

var tidig funktionalism där samlingslokalen tydliggjordes i fasaden med höga 

fönsterpartier. Huvudentrén vette mot nordöst. Här fanns en mjuk sluttning 

som terrasserades och försågs med trappa och entréväg, vilka försvann i med 

bygget av Benarebyvägen på 1980-talet.  

Folkets Hus var mötesplatsen med stort M i 40- och 50-talets Mölnlycke med 

biograf, dansställe, revyuppsättningar, konserter och möten. Biografen - 

Mölnlycke Bio - drevs fram till och med 1946 av Ekonomiska föreningen Kino 

Upa under Rune Engelbrektssons regi. Engelbrektsson drev även tre biografer 

i Göteborg utöver biografen Mölnlycke. År 1947 köpte Folkets hus upp 

föreningen Kino och drev biografen vidare. Perioden 40-tal och 50-tal var en 

gyllene period för biografen, men i och med förbättrade kommunikationer 

mellan Mölnlycke och Göteborg kom en snabb nedgång i besökarantal.  Den 

sista filmen visades på Mölnlycke Bio 1964. 
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Fasad mot nordväst  

Ovan. Den nordvästra fasaden vette mot 

Mölnlycke gamla centrum. 

Utöver samlingslokalens höga fönsterpartier 

gjordes fasaden sluten, bortsett 

maskinrummets enluftsfönster. Byggnadens 

funktion blev därigenom mycket tydlig 

T.v. Både huvudentré och entré till kontor och 

vaktmästarbostad placerades mot nordöst. 

Skillnaden mellan publik entré och 

personalentré tydliggjordes genom att den 

senare utformades mer otillgänglig med trappa 

ett halvt plan upp medan den förra utformades 

för att vara mer välkomnande med den 

svängda balkongen och stora glaspartier. 

Enligt tidens ideal ritades taket för att 

uppfattas som en flack skiva 
Fasad mot nordöst.  

Nybyggnadsritningar 1936. 
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Fasad mot sydöst 

Fasad mot sydväst 

Nybyggnadsritningar 1936. 

Ovan. Den sydöstra fasaden har höga fönster-

partier och en centralt placerad alternativ 

entré mot samlingssalen. Gavelfasaden mot 

kontor och vaktmästarbostad har regelbundet 

och luftigt placerade låga tvåluftsfönster. 

T.v. Gavelfasaden mot sydväst har endast 

fönster i källaren. Därovan, bakom den slutna 

fasaden, fanns ligger samlingssalens scen. 

Även här blev funktionen tydlig. 

Fasaden mot kontor och vaktmästarbostad har 

mot sydväst endast enluftsfönster, mot WC och 

kapprum.  
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Längdsektion. Från vänster ses terrassen mot personalentrén samt sektion av vestibulen med vy mot 

trapphuset i kontorsdelen. Större delen av byggnaden upptas av samlingssalen med scen.  

Tvärsektion med vy mot scenen.   

Källarplan /suterrängvåning mot öster. 

I markplan mot öster förlades 

huvudentré med vestibul, garderob och 

toaletter. I personaldelen 

(byggnadsvinkel mot sydöst) inreddes på 

detta plan styrelserum och expedition. 

Under den upphöjda scenen inrymdes 

bibliotek och läsrum.  

Nybyggnadsritningar 1936. 
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Plan 1 tr.  omfattade till större del den 

övre vestibulen med utgång till balkong 

samt den stora salen med scen.  

I persondelen inredde på detta plan 

vaktmästarbostaden. 

 

Plan 2 tr. inreddes med en liten salong 

ovan vestibulen samt ett litet 

serveringskök. Ett maskinrum fanns i 

anslutning till salens övre del.  I 

personaldelen fanns ytterligare rum för 

expeditionen.  
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funktionalism 
 

Funktionalism, till vardags kallat ”Funkis”, fick sitt genombrott i Sverige i 

samband med Stockholmsutställningen 1930 där stilen presenterades med 

enkla former, släta ytor och avsaknad av utsmyckning. Funktionalismen blev 

Sveriges variant av den modernistiska stilströmning som rådde på 

kontinenten och i Nordamerika. Bebyggelse från 1930 betecknas generellt 

som ”modern bebyggelse”.  

 

Funktionalism och stadsplanering 

 

Den modernistiska arkitekturen representerade något nytt och kom att bli 

starkt förknippad med byggandet av den svenska välfärdsstaten med 

kollektiva satsningar och en mer social bostadssyn. Sverige hade vid tiden den 

lägsta bostadsstandarden i Europa, vilket tillsammans med hög arbetslöshet 

ledde till svåra levnadsförhållande och låga födelsetal. Bättre villkor för 

familjerna stod högt på den politiska dagordningen och nu skulle teknik och 

ekonomi styras så att de höjde kvaliteten i byggande och miljö för den stora 

allmänheten. Kollektiva anordningar framhölls. Man ville ge gestalt åt det 

gemensamma. 

På ett flygfoto från mitten av 1900-talet kan markplaneringen på tomten 

urskiljas. Fotografiet visar på hårdgjorda ytor och uppväxta träd öster om 

byggnadskroppen, medan västra tomten präglas av ren vegetation. I 

byggnadens vinkel mot söder ses en hårdgjord yta längs fasaden fram 

källarentrén. Markeringar visar på dåtida vägdragningar kring byggnaden. 

Källa: Eniro.  
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Av ekonomiska skäl skulle högre hus byggas istället för låga villor. Man 

önskade ändå skapa ljusa och luftiga bostäder och områden och frångick 

stadens slutna kvarter. Flerbostadshus i form av fristående, parallellt lagda 

lamellhus i tre eller fyra våningar blev den vanligaste lösningen i ambitioner 

att skapa ljusa lägenheter med omgivande grönytor. ”Grönska och omväxling 

i stadsbilden”, ”en stad i park, ej parker i staden” blev tidens paroller. 

Lamellhusen byggdes smala för att lägenheterna skulle fyllas med ljus från två 

håll och placerades med hänsyn till väderstrecken. Även så kallade tjockhus i 

fyra åtta våningar uppfördes, liksom punkthus som kom som en ny hustyp. 

 

 

 

 

 

 

Punkthusen fick oftast en mer rektangulär än kvadratisk form och försågs 

med burspråk och tillhörande utskjutande balkonger för maximalt solinsläpp. 

I slutet av 30-talet uppföres grupper av höga punkthus, ofta i åtta våningar, i 

innerstadens utkanter. 

Lamellhus, som smalhus eller tjockhus, alternativ punkthus planerades som 

sammanhängande områden med små variationer mellan husen. Samordning 

skedde med gemensam takfotshöjd och lika utformade flacka tak.  

Arkitekturen skapades av samspel mellan huskropp, fönsteröppningar, 

burspråk, balkonger och takskiva. 

Ovan: Områden med smalhus växte fram på tidigare obebyggd mark utanför stadskärnorna. Husen 

byggdes i tre våningar med källare och placerades parallellt eller i vinkel i den ofta kuperade terrängen. 

Husen anpassades till naturmarken och nivåskillnader överbryggades med varierade sockelhöjder.  

 

T.v. Fritt liggande punkthus, placerade fritt i naturen blev en ny typ av byggnad. De första uppfördes i 3–

4 våningar men snart ökade hushöjden. För att lägenheterna skulle få goda ljusförhållandet förseddes 

fasaderna med burspråk och utskjutande balkonger i soliga väderstreck. Källa: Björk, 2016 
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För första gången byggdes flerbostadshus utanför stenstaden och den skarpa 

skillnaden mellan stad och land upphävdes. Utbyggnaden i Traneberg 

startade 1934 och i Hammarbyhöjden 1935. Arkitekter som Bocander & 

Cronvall, Hagstrand och Lindberg, Archibald Frid, Albin Stark, Björn Hedvall, 

Paul Hedqvist och Sture Fröhlén är exempel på svenska arkitekter som ritade i 

tidig funktionalistisk stil.  

Nybyggnationer anpassades efter terrängen, vilket gjorde att bergknallar och 

växtlighet ofta kunde sparas. De öppna gårdarna mellan husen saknade 

markerade gränser och växer ihop med omgivande grönska. 

Bostadsområdena skildes åt av gröna stråk och bands samman med gatunät. 

Grönskan och terrängen utgör kvaliteter som ofta hotas vid förtätning med 

fler hus eller tillbyggnader. 

Även inom staden byggdes det. Ofta för att ersätta hus som revs i befintliga 

kvarter. Slätputsade fasader och enkla fönster utan spröjs karaktäriserade 

gatumiljön. En indragen översta våning – kungsvåning - var vanlig. De många 

balkongerna blev en ny företeelse i gatubilden. Balkongerna utformades med 

omsorg och varierades i nya former, ofta i kombination med burspråk 

 

Byggnadernas gestaltning 
 

Funktionalisterna menade att varje byggnad skulle utformas utifrån sin 

funktion. Tidig funktionalism kännetecknas av att husen komponerades som 

geometriska ytor och volymer utifrån en strävan att genom former uttrycka 

funktion och konstruktion. Detta innebar att fönster kunde placeras 

asymmetriskt i fasaden utifrån behovet av ljus inomhus, vilket tidigare hade 

betraktats som nästintill omöjligt av såväl tekniska som estetiska skäl. Ny 

teknik med stommar i armerad betong medförde att husens väggar inte 

längre behövde vara bärande, vilket bland annat öppnade upp för stora 

glasade partier över hörn. Bakom de moderna idéerna låg också en vilja att ta 

avstånd från äldre tiders regeltyngda stilarkitektur 

 

 

 

 

 

Fritt liggande lamellhus i 

grupp uppfördes i 

innerstadens utkanter. Den 

friliggande placeringen 

bröt mot det traditionella 

sättet att bygga i slutna 

kvarter. Hela områden 

samordnades avseende 

byggnadernas utformning. 

Ofta var det takfotshöjd 

och takutformning som var 

den största gemensamma 

nämnaren inom områdena. 

Källa: Björk, 2016 
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Volymverkan 

Funkisbyggnader från 1930-talet karakteriseras av en enkel och rak 

grundform med tydliga volymer placerade för att åstadkomma maximalt 

ljusinsläpp. Husen fick ingen uttalad fram- eller baksida och är lika intressant 

att betrakta från alla håll. Taken gjorde ofta platta eller lätt sluttande och var 

inte avsedd att dominera intrycket. Likaså nedtonades takfot och sockel för 

att betona byggnadens ytor och volymer. Geometriska former som kuben, 

rektangeln och skivan kombinerades effektfullt. Horisontalitet och liggande 

former dominerade fasaduppbyggnaden, vilket underströks med 

fönsterband, långa balkonger och obruten fasadyta. Inslag av vertikala 

partier, i form av uppglasad trapphus och hisschakt, visade på funktion med 

gav också visuell effekt. Svävande partier med utstickande skivor, 

byggnadsdelar upphöjda på pelare och indragna partier gav en eftersträvad 

lätthet.  

 

Fasaduppbyggnad 

Till skillnad från klassicerande arkitektur eftersträvades inte symmetri utan 

snarare asymmetri, dock hela tiden med en medveten balansering av 

volymerna för att uppnå en estetisk helhet. Effekterna gjordes starka men 

sparsmakade och blev därmed känsliga för förändringar. 

 

Fönster 

Fönstren avspeglade husets planlösning och bildade i exteriören 

sammanhängande ytor och linjer i form av fönsterband eller stora 

perspektivfönster utan markerade fönsteromfattningar och utan spröjs.  

Stora fönster placerades asymmetriskt i fasad, ofta mot ett solbelyst läge. 

Utöver de stora fönsterpartierna utgjordes grundfönstret av glest och 

regelbundet placerade tvåluftsfönster.  

 

 

 

 

 

 

Inåtgående tvåluftsfönstren med mötande båge var den vanligaste 

fönstertypen / Tre- och fyrluftsfönster samt perspektivfönster förekom ofta i 

hemmens samlingsrum och betonade byggnadens horisontalitet /Fönster 

över hörn gav effektfulla kostraser till slutna murytan/ Fönster som vertikala 

ljusslitsar användes ofta för att få dagsljus i trapphusen.  

Källa: Björk, 2016 
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Fönstren avspeglade husets planlösning och bildade i exteriören 

sammanhängande ytor och linjer i form av fönsterband eller stora 

perspektivfönster utan markerade fönsteromfattningar och utan spröjs.  

Stora fönster placerades asymmetriskt i fasad, ofta mot ett solbelyst läge. 

Utöver de stora fönsterpartierna utgjordes grundfönstret av glest och 

regelbundet placerade tvåluftsfönster.  

Fönstren sattes antingen i liv med fasaden för att betona den hela ytan, 

indragna för att markera skarpt utskurna hål eller som burspråk för att bidra 

till volymverkan. Fönster över hörn och hörnbalkonger löste upp byggnadens 

tyngd och utgjorde skulpturala element. 

 

Balkonger 

Balkonger var kanske 1930-talets mest karaktäristiska tillskott både som 

funktion och som formskapande element. Balkongerna gjordes med smäckert 

smide och släta, täta fronter i svagt korrugerad plåt för att ge ett luftig intryck 

och samtidigt bli del i volymkompositionen. Balkongerna fick ofta en svängd 

form och placerades, liksom fönster, ofta asymmetriskt i fasaden och vid 

byggnadens hörn eller i anslutning till burspråk och risaliter. 

 

Material 

Ljusputsade murytor förknippas ofta med funktionalismen, men även 

oputsade tegelfasader förekom. Ytterväggen murades på traditionellt sätt 

med ett tåligt hårdbränt tegel i förband. Samma fasadmaterial – puts eller 

tegel- användes i samlade grupper med flera byggnader och även i hela 

stadsdelar. Kalkbruk och kalkfärger var vanligast. Det var arkitektonisk 

utformning som stod för det nya, medan material och metoder fortfarande 

var traditionella. Varma ljusa toner men även mättade ockragula toner eller 

kyligare nyanser i grått och grönt var vanliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även om putsade fasade 

var absolut vanligast 

förekom även fasader i 

gult eller rött tegel.  

Källa: Björk, 2016 

Fr. v:  Fritt liggande balkonger som dominerar arkitekturen, Balkonger 

i anslutning till burspråk/ Balkonger över hörn. Källa: Björk, 2016 

Page 214 of 1219



23 
 

Mindre hus kläddes ofta med träpanel målad med linoljefärg i ljus kulör. 

Balkonger, taksprång och fönster haft ofta en kulör nära fasaden medan 

fönsterkarmarna kunde ha en avvikande färg. Även markiser i avvikande kulör 

förekom ofta. 

 

 

Entréer  

Entréerna utformades enligt funktionalistiska principer med gedigna material 

i stål eller trä och generösa glaspartier. För maximalt ljusinsläpp till 

trapphusen gjordes ofta även sidoljus. Inga utsmyckningar förekom, utan 

porten i sig var tillräcklig och markerades endast med en svagt utskjutande 

omfattning eller ett skärmtak. De annars släta fasaderna gjorde att den enkla 

utformningen var nog för att entréerna ändå skulle framträda tydligt. 

Trekantiga portarmaturer i glas med gatunummer var vanligt förekommande. 

 

 

 
Källor lokalhistoria:  

Bebyggelseutveckling Mölnlycke, ÖP 2012 Översiktsplan, Gatenheim 1984, 

Årsskrift. (2017). Råda hembygdsförening, 2017 Mölnlycke Folkets hus arkiv 

Källor om funktionalism: 

Björk, 2016. Rudberg, 1992 

  

  
Från v. I småhusområdena försågs huslängorna ofta med 

två eller tre trapphus med likadan enkla och välgjorda 

entréer. Portarna var enkeldörrar i ek med glasad partier 

och et greppvänligt handtag i trä eller rostfritt stål. Porten 

omgavs med omfattning i natursten. Ett plåtklätt enkelt 

skärmtak placerades ovanför. I högre hus gjordes 

entrépartierna större med både överljus och sidoljus. I 

innerstaden utformades entrépartierna ofta med rostfritt 

stål. Uttrycksfulla gatunummer i tidens typsnitt sattes 

ibland upp i anslutning till entrén. DE flesta entréer försågs 

med en ny kombination av portarmatur och gatunummer. 

Källa: Björk, 2016 
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NULÄGESBESKRIVNING  

MED KARAKTERISERING 

 
Folkets hus i sin omgivning 
 

Folkets hus ligger på toppen av en höjd med brant sluttande terräng vid 

nordvästra tomtgränsen och mjukare sluttande terräng mot nordöst. Det 

höga läget gör att byggnadens fasad mot nordväst och lite av fasad mot 

nordöst kan ses från många lägen nerifrån samhället, i synnerhet när träden 

är avlövade.  

 

 

 

 

  
Vy från tågperrongen.   Vy från norra sidan av Massetjärnen. Den gamla centrumkärnan ligger 

mellan Massetjärnen och Folket hus.  

Vy från rondellen vid Kulturhuset.  
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Den hårt trafikerade Nya Benarebyvägen löper i en båge nedanför precis norr 

om fastighetsgränsen. Trafikanter på väg i uppförsbacken från centrum mot 

sydöst har hela tiden sikt mot Folkets hus nordvästra fasad vid backens krön, 

vilket avlöser denna vägsträcknings slutna vyer med bullerplank mot den 

nyligen förtätade Hönekulla by i söder och Mölnlycke gamla centrum i norr. 

Innan Nya Benarebyvägen anlades möttes trafikanter på färd från Mölnlycke 

gamla centrum av samma fasad – denna gång sedd från Solängsvägen. 

Byggnadens storlek, dess solitära status och tydliga placering i sin omgivning 

signalerar att det rör sig om en betydelsefull byggnad och väcker intresse 

kring anläggningens roll i Mölnlyckes historia. Den nordvästra fasadens höga 

fönsterpartierna mot samlingssalen ger ledtrådar om att det rör sig om en 

mötesplats.  

Väl uppe på krönet öppnar sig landskapet i kuperad grästäckt terräng i 

närmsta anslutning till Nya Benarebyvägen och bortom det ansluter 

villamattorna med varierad bebyggelse från tidigt 1900-tal och framåt med 

tillhörande väl uppväxta trädgårdar. Härifrån, vid trafikanters ankomst från 

andra hållet (mot centrum från sydöst) syns den nordöstra fasaden på Folkets 

hus. Till skillnad från den något slutna fasaden mot nordväst öppnar sig den 

nordöstra för besökaren med ursprunglig huvudentré och stora glaspartier 

med balkonger. Den sluttning med trappa som ursprungligen fanns upp till 

entrén är till stora delar försvunnen och ersatt med en hög gjuten avsats mot 

Nya Benarebyvägen. 

  

Vyer från Benarebyvägen i riktning från nya centrum mot sydöst. Folkets 

hus ligger hela tiden i fonden vid backens krön.  
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Vy mot Folkets hus från Nya Benarebyvägen, i höjd med gamla vägdragningens kurva från Mölnlycke gamla centrum och vidare österut.   

Vy nedifrån Nya Benarebyvägen mot nordöstra och nordvästra fasaden. Den gjutna väggen är samtida med Nya Benarebyvägen. Här fanns 

innan ett entréområde i en mjuk sluttning upp mot Folkets hus.  
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Vy mot Folkets hus nordöstra fasad och Nya Benarebyvägens 

sträckning mot nya centrumkärnan.   

En gång- och cykelväg har ersatt ett parti av den äldre vägsträckningens öster om 

Folkets hus.    

Vy mot Folkets hus sydöstra och nordöstra fasad, sedd från Nya Benarebyvägen    
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När större delen av det ursprungliga entréområdet 

försvann i samband med anläggandet av Nya 

Benarebyvägen försvann också något av 

läsbarheten av Folket husbyggnadens ursprungliga 

användning som samlingslokal. Idag finns ingen 

anlagd access till byggnaden från nordöst. 

  

Den väg som tidigare löpte från den gamla 

huvudvägen från centrum och som löpte förbi 

Folkets hus entréområde är idag en 

återvändsgata utan koppling till Nya 

Benarebyvägen. 
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Villaområdet Djupedals äng, direkt söder om Folkets hus, planlades från 1956 

och har idag en varierad villabebyggelse med friliggande villor i relativt stora 

trädgårdar. 

 

Furuhällsvägen har en förgrening med infartsväg mot Folkets hus. Vägen har 

nyligen breddats och försetts med parkeringsfickor. Vänster om dessa syns en 

kuperad terräng och en imponerad stor tall.  

Byggnaden och den aktuella tomten 

 

I och med att förbindelsevägen mot nordöst försvann vid anläggandet av Nya 

Benarebyvägen nås tomten idag söderifrån från Furuhällsvägen. Vägen leder 

vidare in mot villaområdet Djupedals äng men förgrenar sig också in på den 

aktuella tomten. Furuhällsvägens fortsättning in på tomten är asfalterad och 

svagt uppförslutande. Nya parkeringsfickor har nyligen anlagts längs 

infartsträckan.   
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Söder om byggnaden finns en stor grusplan, med parkeringsmöjligheter.  Tomten längs nordvästra fasaden utgörs av en plan gräsbelag passage. 

Vid den ursprungliga entrén är marken belagd med gatsten.  

Byggnaden ligger i tomtens norra del. Nybyggnadsritningar har visat på ett 

visst plangörande av den kuperade terrängen gjordes i samband med 

uppförandet, men i tidens anda så uppfördes byggnaden även med viss 

terränganpassning, med suterrängvåning mot öster. Sedan uppförandet har 

den plangjorda ytan runt om byggnaden utvidgats. Idag finns en utökad 

grusbelagd gårdsplan mot syd/sydost som övergår till entréplan med gatsten 

framför den ursprungliga entrén i nordost. Resterna av tomten nordväst om 

byggnaden består av en plan gräsmatta i ett stråk längs byggnadens 

nordvästra fasad. Ett Gunnebostaket avgränsar mot det tvära stupet ner mot 

Benarebyvägen  

Väster om tomtens planare ytor finns en kuperad naturtomt med stora 

uppväxta träd samt förekomst av sten i dagen. En stor tall i linje med 

byggnadens vinkel åt söder utmärker sig särskilt bland växtligheten. En äldre 

stenmur löper tvärs genom det nordvästra partiet av tomten. Från höjden i 

nordväst bjuds utsikt mot Mölnlycke centrum.  
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Kuperad naturtomt på tomtens västra del  

Rester av en äldre stenmur Resterna från stenmuren löper vidare mot sluttningen i nordväst 
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Den nordöstra fasaden utgör en av byggnadens två frontfasader. Den 

nordöstra fasadens uppbyggnad präglas av tidstypisk asymmetri. 

Byggnadens gestaltning 
 

Före detta Folkets husbyggnaden har en tydlig, tidstypisk geometrisk 

volymverkan med två låga block placerade i vinkel. Sockeln hålls låg och taket 

flackt så att de ljusa, putsade fasaderna får dominera. Byggnadens 

horisontalitet förstärks av att förekommande fönster- glas- och entrépartier 

är sammankopplade till vertikala inslag som är glest placerade med stora 

fasadytor dem emellan.  

Den nordöstra och nordvästra fasaden särskilt starka uttryck visar tydligt hur 

de utformats som byggnadens ursprungliga fronter. Den nordöstra fasaden 

har asymmetriskt placerade fönster, dörrar och balkonger i enlighet med den 

tidiga funktionalismens ideal. De invändiga funktionerna är tidstypiskt synliga 

i exteriören: Breda pardörrar och trapphuset med vertikalt fönsterband visar 

på ursprungliga mottagnings- och kommunikationsytor. Den publika entrén 

ligger förlagd i markplan och personalentrén till kontor och vaktmästarbostad 

något mer otillgänglig ett halvt plan upp. Den svängda balkongen mot den 

publika vestibulen (senare kompletterad med en ovanliggande balkong med 

lika utformning) för tankar till folkvimmel och tillställningar.  

Balkongen (balkongerna) svänger runt hörnet till fasaden mot nordväst, som 

även den redovisar den invändiga funktionen med fyra vertikala fönsterband, 

centralt placerade i fasaden, som vetter mot byggnadens samlingssal i två 

våningars höjd.  Liksom den nordöstra fasaden har även den nordvästra 

fasaden ett medvetet kraftigt fasaduttryck, som visar på kopplingen till 

Mölnlycke gamla centrum varemot fasaden vetter.  

Byggnadens fasader mot söder upplevs som mer intima. I vinkeln mot sydöst 

finns de ursprungligen sekundära entréerna: den alternativa entrén direkt 

mot byggnadens samlingssal som placerats i anslutning till den mittersta av 

tre vertikala fönsterband, samt en källarentré vid byggnadens västra gavel. 

Byggnadens gavlar – mot sydöst och sydväst – har en lågmäld utformning 

med symmetriskt placerade fönster med generös fasadyta dem emellan.  

De lågmälda tvåluftsfönstren på sydöstra gaveln visar på ursprungliga 

sidofunktioner med kontor och vaktmästarbostad.  

 

  

Den nordvästra fasadens ursprungliga fönster med vertikala fönsterband visar 

på den invändiga funktionen, med samlingssal, enligt funkisens ideal.  
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Byggnadens gestalt är i allt väsentligt välbevarad. Under 2020–21 

genomfördes en omfattande upprustning och ombyggnad i samband med 

inredning av kontor och även bostäder. Vid ombyggnaden tillkom bland annat 

en balkong och större glaspartier ovan den ursprungliga svängda balkongen 

mot nordöst samt ett mindre antal tvåluftsfönster mot nordväst och sydväst. 

Byggnadsdelar som balkongräcken, entrépartier och fönster byttes ut i 

samband med åtgärden.  

 

 

 

 

 

 

  

Fasaden mot nordöst har bevarad 

utformning kompletterad 2020–21 med en 

balkong ovan den ursprungliga, med lika 

utformning. De ursprungliga 

tvålufsfönstren på översta våningen 

byggdes samtidigt om till glaspartier lika 

de ursprungliga på våningen under. 

Portarna till den ursprungliga huvudentrén 

och personalentrén har nya dörrpartier i 

glas och ek (2020–21), Den senare 

upptagna enkeldörren intill den 

ursprungliga publika entrén ersattes då 

med ett fast glasparti. Ursprungliga 

fönster och fönsterdörrar i trä är utbytta 

till aluminium/trä. Ursprungliga 

smidesräcken vid terrass och balkong är 

utbytta smidesräcken. 
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Fasader mot nordväst och sydväst har 

bevarad utformning kompletterad med en 

fönsteraxel med tvåluftsfönster på 

respektive fasad.  Den nya fönsteraxeln 

mot sydväst placerades centralt på gaveln. 

Den nya fönsteraxeln mot nordväst utgick 

från maskinrummets enluftsfönster (som 

då ersattes) 

 

  

  

Ny fönsteraxel i linje 

med maskinrummets 

tidigare enluftsfönster 

Ny fönsteraxel placerad i 

samklang med fasadens 

symmetriska utformning 

Page 226 of 1219



35 
 

Fasader mot sydöst med den ursprungliga 

kontors- och bostadsdelens gavelfasad till 

högre i bild. De höga vertikala 

fönsterpartierna vetter mot samlingssalen, 

med den ursprungliga alternativa entrén 

placerad i det mittersta fönsterbandet.  

De låga, regelbundet placerade 

tvåluftsfönstren på gaveln har ett mer 

lågmält uttryck som visar på de 

ursprungliga invändiga sidofunktionerna 

med kontor och vaktmästarbostad.  

 

Samma fasader, nu med vy från sydväst, 

vilket synliggör de ursprungliga 

enluftsfönster mot WC och kapprum vid 

kontor och vaktmästarbostad. 
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Ursprunglig gjuten trappa införlivad 

med terrass. Plansteg i skiffer 

Utbytt trappa i skiffer vid den 

alternativ publika entrén mot sydost. 

Låg terrass mot nordöst. Putsade sidor lika fasas med 

sockelparti avfärgad i mörkare kulör.  

Byggnadsdelar, material och detaljer 
 

Sockel 

Låg sockel, avfärgad i gråbrun kulör. 

 

Trappor  

Ursprunglig, gjuten trappa med plansteg i skiffer införlivad med terrass mot 

nordöst. 

Nyligen ersatt trappa i skiffer mot alternativ entré mot samlingssal (sydöst) 

Ursprunglig gjuten källartrappa (sydöst). 

Generellt nya räcken och handledare i smide.  

 

 

 

 

Fasad 

Finkornig spritputs. Avfärgad i varmvit kulör. 

 

Terrass 

Mindre terrass i en halv plans höjd vid den ursprungliga personalentrén mot 

nordöst. Tydligt geometrisk volym, understödd av att trappan är införlivad i 

volymen. Terrassens sidor är lika fasad. Runt terrassen löper ett senare 

smidesräcke. 
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Takfot i trä med 

synliga taktassar.   

Vertikala fönsterpartier. Här (på fasad mot nordväst) ursprungliga 

överkantshängda enluftsfönster i liggande format.  

Takfot 

Utskjutande takfot i trä, målad i kulör lika fasad. Synliga taktassar infästa mot 

takfris med tre rader liggande panel. Originalutförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak 

Flack, valmat sadeltak avtäckt med papp. 

Enstaka låga skorstenar och huvar. 

 

Fönster 

Bevarad fönstersättning med kompletteringar bestående av två fönsteraxlar 

med tvåluftsfönster (fasad mot nordväst och sydväst).  

Ursprunglig indelning är sidohängda, utåtgående tvåluftsfönster samt 

vertikala fönsterband med liggande, överkantshängda utåtgående 

enluftsfönster. 

Ursprungliga fönster i trä i vertikala fönsterband mot nordväst. 

Övriga fönster utbytta till i trä/aluminium (lika kompletterade fönster) 

Utbytta fönster åtföljer till största del ursprunglig indelning (bortsett från 

vertikala fönsterpartier åt sydöst där endast den nedersta luften är 

öppningsbar) 

Fönstren är monterade något indragna från fasad vilket ger en liten putsad 

smyg (smygen är plåtinklädd på vertikala fönsterband mot sydöst) 
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Låga tvåluftsfönster utgör byggnadens - och den tidiga 

funktionalismens - basfönster   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balkonger 

Ursprunglig bred balkong med svängt parti kring byggnadens hörn.  

kompletterad 2020–21 med ovanpåliggande balkong med lika 

utformning. I samband med kompletteringen renoverades den 

ursprungliga. Båda balkonger har idag utbytta räcken i smide.   

Breda, svängda balkonger varav den undre är ett ursprungligt inslag. 
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Entréer 

Ursprunglig placering. Dörröppning vid ursprunglig publik entré togs åter upp 

2020–21 (och den senare intilliggande enkeldörren ersattes då med ett fast 

glasparti.) 

Dörrpartierna har antingen en indragen placering i fasaden eller placering i liv 

med fasad. Kring personalentrén en utkragad putsad omfattning 

Platta skärmtak ovan huvudentréer och källarentré i originalutförande, vilka 

bidrar till byggnadens tidstypisk geometrisk uppbyggnad. Avtäckning i 

galvaniserad plåt enligt ursprungligt utförande.  

Utbytta entrépartier i glas och ek. Tät källardörr i trä. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Dörrparti vid ursprunglig personalingång 

med omfattning och skärmtak i 

originalutförande. Utbytta dubbla 

enkeldörrar med stora glasningar 

Källarnedgång med skärmtak i 

originalutförande. Senare tät 

dörr i trä, med indragen 

placering.  

Den ursprungliga huvudentrén murades igen med togs åter upp 

2020–21 och försågs med en pardörr i ek och glas. Den senare 

enkeldörren bredvid byttes till ett fast glasparti i ek (till vänster i 

bild).   
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KULTURHISTORISK VÄRDEBESKRIVNING 
 

Mölnlycke Folkets hus uttrycker ortens historia och framväxt som 

industrisamhälle med en aktiv arbetarrörelse. Byggnaden är i sig ett 

representativt exempel på tidig funktionalism med välexponerat läge på en 

höjd, synlig från såväl Mölnlycke gamla centrum som från vägen mellan nya 

centrum och ortens sydostliga delar. Byggnadens statsbildsmässiga värde är 

avsevärt.  

Mölnlycke Folkets hus har en mycket välbevarad ursprunglig karaktär, där 

senare kompletteringar tydligt utgått från originalet. Större delar av den 

kuperade naturtomten finns bevarad mot söder och väster. Mot norr har 

förändringar skett. Dragningen av Nya Benarebyvägen precis norr om 

byggnaden har medfört att den mjuka sluttning med trappa och gångväg som 

ledde upp till huvudentrén mot nordöst har försvunnit. Folkets hus nås 

numera från infartsvägen till villaområdet, söder om byggnaden. Förståelsen 

för byggnadens ursprungliga funktion som publik samlingslokal har tagit 

betydande skada i och med denna avsaknad av tydlig, och välkomnande, 

access till den ursprungliga huvudentrén.  

 

Värdebärande karaktärsdrag 
 

Följande befintliga egenskaper har stor betydelse för byggnadens och 

kulturmiljöns kulturhistoriska värde: 

 

För byggnaden i sin omgivning 

 

• Byggnadens exponerade läge på en höjd, synlig från såväl gamla som 

nya Mölnlycke centrum. Bevarade siktlinjer sedda från äldre 

vägdragningar i Mölnlycke gamla centrum och från Nya 

Benarebyvägen (särskilt värdefulla siktlinjer redovisas nedan).  

 

• Byggnadens solitära status och monumentalitet i sin omgivning. 

 

• Byggnadens välbevarade ursprungliga karaktär med bevarad 

byggnadsvolym och bevarad fasaduppbyggnad med fönster, dörrar 

och balkonger placerade och utformade enligt den tidiga 

funktionalismens ideal. 

 

• Nordvästra och nordöstra fasadens tydliga arkitektur som 

byggnadens fronter mot ortens centrala delar. 

 

På den aktuella tomten  

 

• Tidstypisk orörd naturtomt med kuperad terräng, sten i dagen och 

uppväxta träd. Rester från en äldre stenmur som ett spår från det 

agrara landskap som tidigare präglade trakten. Tidstypiskt otydlig 

gräns mellan tomt och omgivande natur (partier utan inhägnader vid 

tomtgräns). Högrest tall vars placering gör att trädet samverkar 

arkitektoniskt med byggnadens vinkel och antydan till gårdsbildning 

åt söder. 

 

• Byggnadens indragna placering på tomten (något rubbad av att 

Benarebyvägen korsar den ursprungliga tomten)   

 

• Byggnadens terränganpassning med suterrängvåning mot öster. 

Nivåskillnader överbryggade med varierad sockelhöjd. 

 

• Utblickar från höjden mot Mölnlycke gamla centrum, med samtida 

arbetarbostäder i Soläng och bortom dem fabriksområdet. 
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I byggnadens gestaltning  

Fokus exteriör 

• Byggnadens volymverkan och fasaduppbyggnad med tydlig 

horisontalitet. Ett utsträckt fasadintryck som åstadkommits genom 

gles placering av vertikala inslag av fönster/dörrpartier med generösa 

väggytor dem emellan. 

 

• Ursprunglig utformning med flackt valmat tak, låg sockel, putsad 

fasad i stora sammanhängande ytor i ljus kulör, takfot i trä med 

synliga taktassar, vertikala fönsterband, låga sidohängda 

tvåluftsfönster, glasade entréportar i trä, terrass, svängd balkong, 

trappor i skiffer, luftiga smidesräcken. 

 

• Avläsbarhet av byggnadens invändiga funktioner, fördelade på sin 

respektive fasad (-sektion): 

- Höga vertikala fönsterband i två våningars höjd vid salens långsidor, 

på fasad mot nordväst och sydost.  

- Mottagnings- och kommunikationsytor på fasad mot nordost 

- Kombinationen av ursprunglig publik huvudentré med glasade 

dörrar i markplan och den ovanpåliggande balkongen som välkomnar 

och för tankarna till folkvimmel och festliga tillställningar. 

- Något mindre tillgänglig access till den intilliggande ursprungliga 

personalentrén från terrass ett halvt plan upp (utgör en egen 

fasadsektion) Högt vertikal fönsterband vid trapphuset i anslutning 

till personalentrén.   

- Gavelfasader med enkla tvåluftsfönster mot utrymmen med 

ursprungliga sidofunktioner som kontor och vaktmästarbostad, samt 

mot källare under scenen.  

 

• Byggnadens ena frontfasad: Fasad mot nordöst, där de ursprungliga 

huvudentréerna låg och som utformats med tidstypisk asymmetrisk 

fasaduppbyggnad. Däribland den svängda balkongen över hörnet 

mot… 

 

• …Byggnadens andra frontfasad: Fasad mot nordväst, där 

samlingssalens (och byggnadens) ursprungliga funktion redovisas 

som tydligast genom en kraftfull samverkan av central placerade 

höga, vertikala fönsterband flankerade av slutna fasadytor.  

 

• Ändringar/kompletteringar utformade med tydlig utgångspunkt i 

originalutförandet och i måttfull omfattning. 
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Byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde, som är omistligt 

för förståelsen och upplevelsen av kulturmiljön 

Skogsområde (kuperad terräng, sten i dagen och uppväxta träd). 

Tidstypiskt otydlig gräns mellan tomt och omgivande natur (partier 

utan inhägnader vid tomtgräns)  

Fragment av stenmur. En rest från det agrara landskap som tidigare 

präglade trakten.   

Högrest tall vars placering gör att trädet samverkar arkitektoniskt 

med byggnadens vinkel och antydan till gårdsbildning åt söder  

Rester av entréområde vid ursprungliga huvudentréer, idag belagt 

med gatsten. 

 

De kulturhistoriskt värdebärande inslagen (färgmarkerade) är lokaliserade i norra 

delen av fastigheten. Se teckenförklaringar till höger  

Sammanfattande illustration av fastighetens kulturhistoriskt  

värdebärande inslag 
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Värdefulla siktlinjer mot Folkets 

hus är numrerade 1–4 och beskrivs 

närmare nedan. Den vita 

prickmarkeringen visar på 

principen att byggnadens fria läge 

erbjuder god överblick av 

fasaderna från ett nära avstånd, 

vilket är ett värde i sig. Den 

orangea sträckmarkeringen 

indikerar möjliga vyer mot 

byggnaden från ett större avstånd 

vid flera lägen nerifrån samhället. 

 

Värdefulla siktlinjer  
 

Folkets husbyggnadens funktionalistiska utformning bjuder på omväxlande vyer av 

arkitekturen runt om hela byggnaden. Byggnadens fritt liggande placering möjliggör 

en god överblick över fasaderna från ett närmare avstånd, vilket är ett värde i sig. 

(den genom Nya Benarebyvägen, förminskade norra delen av trädgården har dock 

medfört att en god överblick av nordöstra och nordvästra fasaden numera nås först 

nedifrån vägen). Illustration nedan anger möjliga vyer och värdefulla siktlinjer mot 

byggnaden. Byggnadens höga placering medför att den nordvästra fasaden och 

delar av den nordöstra är synliga på ett större avstånd från flera lägen nere i 

samhället och från Mölnlycke Fabriker. 

 

  

1. 
2. 

3. 
4. 
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Vy från Benarebyvägen i höjd med den gamla vägdragningens 

kurva från Mölnlycke gamla centrum och vidare österut. Från 

denna punkt presenterade sig byggnaden vid anfart från 

gamla centrumkärnan. 

Vy mot nordöstra fasaden, sedd från fortsättningen av den gamla 

vägen (idag en gång- och cykelbana). Denna fasad med byggnadens 

huvudentréer vetta mot östra delen av Mölnlycke gamla centrum  

Vy från Benarebyvägens fortsättning österut. Från det här läget 

presenterar sig nordöstra fasaden tillsammans med södra fasaden 

och ett av de vertikala fönsterpartierna där, vilket ger en 

sammanfattande intryck av byggnadens volym och gestaltning.  

   

  

1. 

2. 3. 

Det höga läget gör att byggnadens nordvästra fasad och delar av nordöstra 

kan ses från flertalet lägen nere i samhället (i synnerhet när träden är 

avlövade). Här ses vyer från rondellen vid Kulturhuset (tv.) samt norra sidan av 

Massetjärnen (t.h.) Nordvästra fasaden innefattas av siktlinje 1.  
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Vy från anfarten in mot tomten från Furuhällsvägen. Den stora 

tallen samverkar arkitektoniskt med byggnadens vinkel och 

antydan till gårdsbildning mot söder.   

  

4. 
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BEVARANDE OCH UTVECKLING 
 

Nybyggnad i känsliga kulturmiljöer kräver stor medvetenhet och varsamhet 

om de kvaliteter och kulturhistoriska värden som platsen har. Vid 

exploatering i en kulturmiljö är det viktigt att befintliga kvaliteter och 

kulturhistoriska värden tas till vara och säkerställs. Utvecklingen bör handla 

om att värna och bygga vidare på de särdrag och egenskaper som redan finns 

och att man använder den befintliga miljön som en inspirationskälla. 

Med utgångspunkt i de kvaliteter och kulturhistoriska värden som 

dokumenterats i denna handling formuleras nedan angivna antikvariska 

riktlinjer för bevarande och utveckling av kulturmiljön Mölnlycke Folkets hus, 

med avseende på eventuell nybyggnad på och i nära anslutning till 

fastigheten. En sammanfattande illustration visar på fastighetens 

känslighet/tålighet avseende värdefulla siktlinjer och möjligheter till 

nybyggnad. 

 

Antikvariska riktlinjer  
 

För byggnaden i sin omgivning 

 

Bevarande av siktlinjer mot byggnaden 

• Nybyggnad inom och i anslutning till kulturmiljön bör ske med hänsyn till 

siktlinjer 1–4 som redovisats i denna handling samt med hänsyn till vyer 

möjliga vyer mot byggnaden nerifrån samhället och Mölnlycke fabriker.  

Byggnadens medvetet genomförda orientering med frontfasader mot 

Mölnlycke gamla centrum (fasad mot nordväst och nordost) bör prioriteras, 

särskilt avseende vyer från det lite längre avståndet.  

I syfte att bevara Folkets husbyggnadens status som solitär, friliggande 

byggnad med god exponering och för att anknyta till de tidstypiska 

karaktärsdragen med luftighet och ”hus i park” bör siktlinjer mot den 

nordvästra fasaden samverka med ett parti av dess obebyggda omgivning 

väster om byggnaden.  

 

Bevarande av siktlinjer runtom byggnaden 

• Placering av nybyggnad bör värna möjligheten till god överblick av Folket 

husbyggnadens funktionalistiska fasadutformning på ett nära avstånd, vilket 

innebär att ett område runt om hela den befintliga byggnaden bör behållas 

obebyggt.    

 

Bevarande av byggnadens status 

• Placering och utformning av nya byggnadsvolymer bör värna Folkets 

husbyggnadens status i sin omgivning som solitär byggnad med monumental 

karaktär.  

 

För den aktuella tomten  

 

Bevarande av tidstypisk naturtomt  

• Vid nybyggnad bör den tidstypiska karaktären av naturtomt med kuperad 

mark, sten i dagen, uppväxta större träd och avsaknad av inhägnad vid 

tomtgräns bevaras i möjligaste mån.  

• Där förutsättningarna ges bör nya byggnader anpassas till befintlig kuperad 

terräng genom suterrängvåningar, likt befintligt. 
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Sammanfattande illustration över fastighetens känslighet/tålighet avseende 

värdefulla siktlinjer mot byggnaden och möjligheter till nybyggnad på tomten. 

Värdefull siktlinje mot byggnaden. 

Avgränsning för område som bör behållas obebyggt för att 

bibehålla god överblick av Folkets hus fasader från ett nära 

avstånd. 

Flertalet möjliga vyer mot byggnaden nerifrån samhället och 

Mölnlycke fabriker. 

Markyta med tidstypisk karaktär av naturtomt (kuperad mark, sten 

i dagen, uppväxta större träd och avsaknad av inhägnad vid 

tomtgräns) som bör bevaras i möjligaste mån  

Markyta där entréområde med en tydlig access till byggnadens 

ursprungliga huvudentré med fördel kan upprättas.  

Omarkerad markyta utanför siktlinjer som bedöms ha en större 

tålighet för ny bebyggelse, förutsatt att den även här utformas i 

samklang med befintlig kulturmiljö. 

 

Bevarande av tomtens arkitektoniska element 

 

• Den stora tallen som samverkar arkitektoniskt med byggnadens vinkel och 

antydan till gårdsbildning mot söder bör bevaras. 

 

Utveckling av tomtens arkitektoniska element  

 

• Ny markplanering bör utformas med utgångspunkt i tidstypiska kvaliteter 

vid Mölnlycke Folkets hus uppförande. 

 

Möjlig utveckling av entréområde 

 

När större delen av det ursprungliga entréområdet försvann i samband med 

anläggandet av Nya Benarebyvägen försvann också något av läsbarheten av 

Folket husbyggnadens ursprungliga användning som samlingslokal.  

• Vid utveckling av kulturmiljön tillvaratas med stor fördel möjligheten att 

återupprätta ett entréområde med tydlig access till byggnadens ursprungliga 

huvudentré. 

 

Placering av ny bebyggelse på tomten 

 

• Ny bebyggelse bör placeras med indraget läge på tomten, likt befintlig 

byggnad.  

 

Utformning av ny bebyggelse 

• Ny bebyggelse bör utformas i samklang med kulturmiljöns ursprungliga och 

välbevarade karaktär. Ny bebyggelse bör utföras med hög arkitektonisk och 

materialmässig kvalitet. 
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Drottninggatan 29  
411 14 GÖTEBORG  

 

TEL: 031-336 09 40  
E-POST: josefine@lindholm-restaurering.se  

HEMSIDA: www.lindholm-restaurering.se 

 

ANTIKVARISK KOMMENTAR 
 

Avseende möjlighet till nybyggnation 
 

Denna kulturmiljöanalys har tagits fram med bakgrund i föreliggande ansökan 

om planbesked för uppförande av ny bebyggelse i anslutning till före detta 

Mölnlycke Folkets hus. Det kulturhistoriska underlaget i denna handling har 

pekat ut Folkets hus med delar av tomten och ett antal siktlinjer som särskilt 

kulturhistoriskt värdefulla. En eventuell exploatering med nybyggnader på 

och i nära anslutning till den aktuella fastigheten bedöms som möjlig, 

förutsatt att dessa utpekade värden tas som utgångspunkt. Se antikvariska 

riktlinjer under rubriken ”Bevarande och utveckling”. 

 

Avseende bevarandet av Folkets husbyggnaden 
 

I samband med framtagandet av en detaljplan bör skyddsbestämmelser 

utformas för att befästa byggnadens särskilt höga kulturhistoriska värde och 

för att säkerställa ett långsiktigt bevarande av byggnaden. Vidare föreslås att 

specifika skyddsbestämmelser formuleras avseende ursprunglig 

byggnadsvolym, takutformning inklusive takfot, fasadmaterial, 

fönstersättning och - indelning, balkongens utformning samt placering av 

entréer.  

Varsamhetsbestämmelser bör utformas avseende byggnadens karaktär med 

hänseende till arkitektoniskt formspråk, proportioner, fasaduppbyggnad, 

material och materialbehandling. Vidare bör varsamhetsbestämmelse tillse 

att tillägg, ändringar och underhåll utförs med utgångspunkt i byggnadens 

originalkaraktär eller typiska karaktärsdrag för byggnadens uppförandetid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborg 2022-05-12 

 

Josefine Bengtsson, cert.sakkunnig KUL2 
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Bilaga: Arbetsbeskrivning Till Folkets hus Mölnlycke  
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www.trafikverket.se 
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Härryda kommun 
plan@harryda.se 
 

[Kopia till] 

Trafikverkets yttrande gällande begäran om planbesked 
avseende bostadskomplettering inom fastigheterna Hönekulla 
1:24, 1:147, 1:336, 1:907 och del av Hönekulla 2:1, Härryda 
kommun  

 

Ärende 

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande ovan rubricerat ärende. Kommunen håller 
nu på att pröva ansökan och önskar Trafikverkets synpunkter för att kunna arbeta in dem i 
sektorns ställningstagande i ärendet.   
  

 

Infrastruktur 

Området är delvis lokaliserat inom rangordnat korridoralternativ 1 för ny stambana mellan 
Göteborg och Stockholm, delen Göteborg-Borås. Den nya järnvägen är utpekad som riksintresse 
för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Se information i länken nedan för mer 
information om riksintresset för ny stambana, delen Göteborg – Borås:  
https://www.trafikverket.se/contentassets/53b7509bdc03471a881a24ce53552b5b/pm_fortydli
gande_riksintresse_goteborg-boras_20210916.pdf.  

 

Trafikverkets synpunkter  

Ny stambana, delen Göteborg-Borås 

Just nu pågår lokaliseringsutredning för ny stambana, delen Göteborg – Borås. I 

lokaliseringsutredningsskedet är det för tidigt för att kunna ge besked om var spårlinjen 

kommer att gå. Det finns många parametrar som avgör var spårlinjen kommer att gå, detta 

kommer att utredas i kommande järnvägsplan. Innan man har hunnit så långt går det dock inte 

att utesluta att en ny detaljplan på aktuell fastighet inte kan medföra påtaglig skada på 

riksintresset.  
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Sammantagen bedömning  

Trafikverket anser att planbesked inte ska beviljas på berörd fastighet innan man vet mer om 

hur det kan påverka riksintresset. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sarah Vo 

Samhällsplanerare  
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