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Se planalternativ kapitel 4

Se planalternativ kapitel 4

Flerbostadshus: 
Högt och tätt 4-7 vån

Kompletterande flerbostad-
shus och stadsradhus: Tätt 
både lågt och högt 3-5 vån

Viktiga rum/siktlinjer
Bebyggs inte

Flerbostadshus: Högt och tätt  
5-9 vån

Möjlighet att få en gång- och 
cykelkoppling över spåren i sam-
band med utbyggnad av ny järnväg. 
Förtätning i slänten mot Högadal 
och väster om Benarebyvägen 

Hästhagen

Mölnlycke fabriker
Detaljplan för 600 bostäder

Idrottsvägen 
Detaljplan för 250 
bostäder

3.
2.

3.

3.

3.

1.

1.

1.

1.

Djupedal

Hönekulla by

Allén

Högadal

Säteriet

Centralvägen

FÖRTÄTN I NG S PR I NCI PE R
1) Huvudriktningar för förtätning. Förbättra gator, 
stråk och kopplingar parallellt med utbyggnad. 
2) Få ökad tydlighet mellan offentliga och priva-
ta zoner i den befintliga bebyggelse i centrum. 
Förtätning genom påbyggnad och in-fills.
3) I strategiskt viktiga lägen har vissa områden 
på lång sikt stor potential till ökad täthet.

UTKAST 171121
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Stadsbyggnadsstudie 
för Mölnlycke centrum

FE B R UAR I 2018

Mötas i 
Mölnlycke

 Æ Bakgrund

Mölnlycke växer
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad och 
förtätning med bostäder, verksamheter och service. Inte 
minst när den nya järnvägen Götalandsbanan i framtiden 
byggs ut mellan Göteborg och Borås med stationsläge, 
pendeltågstrafik och kvartstrafik. Stadsbilden kommer 
att förändras och det kommer ställas stora krav på en väl 
utbyggd infrastruktur. 

Förutsättningar
Översiktsplan ÖP 2012 anger en fortsatt utveckling av 
Mölnlycke centrum, där förtätning ses särskilt positivt inom 
en 600 meters zon från Mölnlycketerminalen. Kommunens 
Grönplan poängterar bland annat utveckling av parken 
kring Massetjärn till stadspark och en upprustning av 
Mölndalsån genom Mölnlycke. En naturvårdsplan med 
redovisade naturvärden finns för kommunen. 

Stadsbyggnadsstudien
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av 
Mölnlyckes centrala delar har en stads byggnadsstudie på 
strategisk nivå tagits fram, med särskilt fokus på attraktiv 
stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Syftet med 
studien är att ta fram en stadsbyggnadsidé eller in riktning 
för Mölnlycke centrum. Studien innehåller strategier för 
utvecklingen och förslag till övergripande planstruktur. På 
grund av osäkerheter kring den framtida utbyggnaden av 
järn vägen redovisas två olika förslag på strukturer - en där 
järnvägen är överdäckad och en där järnvägen ligger kvar i 
befintligt höjdläge. 

Nu ska stadsbyggnadsstudien fördjupas och utvärderas, 
där en ekosystemtjänstanalys för Mölnlycke är en av 
utredningarna. Stadsbyggnadsstudien har ledstjärnan 
”Mötas i Möln lycke” och redovisar förslag på övergripande 
strategier för Mölnlyckes framtida utveckling som kan 
stödja ett livskraftigt centrum och locka till möten. För en 
hållbar utveckling av städer och tätorter är det viktigt att 
samspela med och utveckla naturens ekosystemtjänster, 
som ger människan nyttor vi ofta tar för givna eller 
inte uppmärksammar. En av strategierna i stadsbygg-
nadsstudien är också ”Rika livsmiljöer - för alla åldrar och 
system för växter och djur”. I dia loger med medborgare 
och politik lyfts betydelsen av grönskan i Mölnlycke och 
vikten av att bevara det gröna Mölnlycke även i framtida 
centrumutveckling. Därmed är det relevant att ta fram 
en analys som klargör de ekosystemtjänster som finns 
i Mölnlycke, vad som behöver stärkas eller tillskapas, 
samt rekommendationer inför framtida utveckling. Både 
inventering av nuläge, behov och utvärdering av de två 
planförslagen ingår.

Rapporten av stadsbyggnadsstudien

Förtätningsprinciper, utdrag ur stadsbyggnadsstudien
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Underlag
Denna analys bygger på befintliga utredningar och styrdo-
kument i Mölnlycke. Arbetet började med en workshop till-
sammans med tjänstemän från Härryda kommun med oli-
ka och relevanta kompetenser för att samla information och 
kunskap.

Följande dokument har används som underlag i denna ana-
lys:
- Ekologiska stråk och Friluftsstråk i Härryda kommun, 
Melica 2018.
- Social konsekvensanalys för Mölnlycke centrum, White 
Arkitekter, oktober 2018
- Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, Länsstyrelsen 
Västra Götalands län. 2017
- Grön infrastruktur - regional handlingsplan för Västra 
Götalands län, remissversion april 2018.
- Ytavrinningskartering av Mölnlycke, Landvetter, Härryda, 
Hällingsjö, Hindås och Rävlanda, Sweco. 2016-12-15
- Cykelkarta Mölnlycke, Härryda kommun, 2018
- ÖP12_Markanvändning, Härryda kommun. 2012-06-18
- Grön plan, Härryda kommun. 2012-06-18
- GIS skikt naturvård, Härryda kommun
- Dagvattenpolicy, Härryda kommun, 2002
https://www.harryda.se/byggaboochmiljo/vatteno-
chavlopp/dagvatten/dagvattenpolicy.4.124fd5f-
4139f22e498f80008049.html

Syfte
Värdering av ekosystemtjänster är ett viktigt redskap för att 
kunna prioritera vilka tjänster som är viktiga att stärka, ut-
veckla eller skapa på en viss plats. Exempel på ekosystem-
tjänster är fågelkvitter, surrande bin, dofter av blommande 
buskar, parker för picknick eller slingrande promenadstigar. 
Men de är inte bara för njutning. Samhället har också andra 
behov av ekosystemen. 

Naturen i staden har stor betydelse för framtiden. De kom-
mande klimatförändringarna kommer att ställa stora krav 
på naturen som buffrande system. Infiltrerande marker 
som kan ta hand om regn och infiltrera ner till grundvattnet, 
samt växtlighet som håller kvar jorden vid extrema regn-
väder. Vid värmeböljor ger träd och gröna tak svalka. Eko-
systemens biologiska mångfald är nödvändig för att skapa 
motståndskraftiga städer. Den gröna infrastrukturen är lika 
viktig som den gråa.

Uppdrag
Uppdraget avser framtagande av en ekosystemtjänstanalys 
för Mölnlycke centrum. Utredningen ska klargöra de 
ekosystemtjänster som finns i Mölnlycke, vad som behöver 
stärkas eller skapas, samt rekommendationer inför framtida 
centrumutveckling. Utredningen omfattar både inventering 
av nuläge och utvärdering av de två planförslagen som 
ingår i stadsbyggnadsstudien. 

Området
Analysen fokuserar på Mölnlycke centrum. Det aktuel-
la området för denna analys sträcker sig från Rådasjön i 
väst till Landvettersjön i öst, från Solsten i norr till Djupe-
dalsängsvägen i söder. Vissa ekosystemtjänster fungerar 
endast i större nätverk. I dessa fall har vi bedömt det nöd-
vändigt att utöka analysområdet.

 Æ Syfte och uppdrag

Aktuellt område för ekosystemtjänstanalysen.
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Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, 
regionalt åtgärdsprogram.

Västra Götaland står inför stora utmaningar för att uppnå 
Sveriges miljömål och de globala målen. Ett regionalt 
åtgärdsprogram har tagits fram för att vägleda och stödja 
prioriteringar samt stimulera till ökad samverkan i det lokala 
och regionala miljöarbetet. 

Det regionala åtgärdsprogrammet för ett hållbart Västra 
Götaland fokuserar på fyra utmaningar:
- Minskad klimatpåverkan och ren luft
- Hållbar användning av vattenmiljöer
- Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
- God boendemiljö och hållbar konsumtion

Inom varje utmaning finns åtgärder för lokala och regionala 
aktörer i Västra Götaland för att nå de regionala miljömålen.  
Kommunerna, Västra Götalandsregionen, universitet
och högskolor, näringsliv, markägare, ideella 
organisationer, Skogsstyrelsen, Trafikverket och 
Länsstyrelsen är några viktiga aktörer för genomförandet.

Flera åtgärder grundar sig på lagkrav medan andra 
åtgärder till större del är frivilliga. Under programmets 
period stödjer Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen arbetet genom att bidra till samverkan, 
följa upp åtgärderna och sprida goda exempel.

+ 5 regionala åtgärder inom:

Åtgärdsprogram för havsmiljön
2015-2020

+ 25 regionala åtgärder inom:

Åtgärdsprogram för Västerhavets och 
Södra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021

+ åtgärder inom 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
FOKUSOMRÅDE 1. Hållbara transporter
FOKUSOMRÅDE 2.  Klimatsmart och hälsosam mat
FOKUSOMRÅDE 3.  Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 
FOKUSOMRÅDE 4.  Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
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HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER

KL1. Minska exponeringen för höga halter av partiklar från vägtrafik i tätorter
KL2. Minska utsläppen av bensapyren och partiklar från småskalig vedeldning
KL3. Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
KL4. Minska utsläppen av lösningsmedel från hushåll
KL5. Minska exponeringen för höga halter kvävedioxid i stadsluften

Åtgärder som berör miljömålen
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft 
• Giftfri miljö
• God bebyggd miljö

Åtgärder som berör miljömålen
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning

• Levande sjöar och  
vattendrag 

• Grundvatten av god 
kvalitet

• Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

• Ett rikt växt- och djurliv

V1. Skydda värdefulla sjöar och vattendrag 
V2. Skapa och bevara ekologiska kantzoner
V3. Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning
V4. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)
V5. Genomföra regionalt program för efterbehandling av förorenade områden
V6. Genomföra kommunal kust- och havsplanering 
V7. Samverka i framtagandet av havsplan för Västerhavet
V8. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen
V9. Bedriva fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten
V10. Ta fram och genomföra fiskevårds- och fiskförvaltningsplaner 
V11. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk
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SO1. Förbättra skötseln av strandängar 
och rikkärr
SO2. Upprätta ett nätverk för skötsel av 
blöta strandängar och rikkärr 
SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden
SO4. Skydda värdefulla skogsområden 
SO5. Förbättra miljöhänsynen vid 
skogsbruksåtgärder genom målbilder  
SO6. Utveckla miljöhänsynen i skogsbru-
ket genom åtgärdsgruppen Levande 
skogar 
SO7. Minska skadorna på forn- och 
kulturlämningar i skogsbruket
SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk 
SO9. Samverka för att bevara jordbruks-
mark
SO10. Bedriva miljörådgivning i lantbruket

SO11. Främja natur- och kulturvärden i 
odlingslandskapet
SO12. Utveckla dialogverktyg om 
markanvändning
SO13. Ta fram lokalt underlag för att nå 
målen för betesmarker
SO14. Främja ekologisk produktion
SO15. Bevara och planera för skyddsvärda 
träd 
SO16. Använda GIS-baserade naturvårds-
databaser och naturvårdsplaner i fysisk 
planering
SO17. Skapa blomrika miljöer för 
pollinerare
SO18. Bevara och stärka grön infrastruktur 
i hela landskapet 
SO19. Genomföra åtgärdsprogram för 
hotade arter
SO20. Motverka spridningen av invasiva 
främmande arter

Åtgärder som berör miljömålen
• Giftfri miljö 
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap 
• Ett rikt växt- och djurliv 

Åtgärder som berör miljömålen
• Giftfri miljö 
• God bebyggd miljö 
samt övergripande arbete med hållbar utveckling.

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden
BK2. Undersöka formerna för och initiera nätverk eller annat projekt, med 
syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter
BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola samt vårdlokaler och 
andra boenden
BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering
BK5. Sanera förorenade områden för att bygga bostäder
BK6. Delta i projekt Giftfri vardag
BK7. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion
BK8. Utbilda och lära för hållbar utveckling
BK9. Sprida miljö- och naturinformation till nyanlända
BK10. Främja miljömålsarbete inom föreningslivet

HÅLLBART BRUK ANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSK AP

GOD BOENDEMILJÖ & HÅLLBAR KONSUMTION

KL =  Minskad klimatpåverkan & ren luft
V =  Hållbar användning av vatten miljöer
SO =  Hållbart brukande av skog & odlings landskap
BK =  God boende miljö & hållbar konsumtion 

GLOBALA MÅL GLOBALA MÅL 

Regionalt åtgärdsprogram: Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.

 Æ Kontext

Flera av de åtgärder som ingår i programmet är direkt 
kopplade till ekosystemtjänster. Genom att aktivt jobba 
med ekosystemtjäntser kan Mölnlycke bidra till att uppnå 
de lokala, regionala och globala hållbarhetsmålen. 

Programmet innehåller 46 nya åtgärder som aktörerna 
åtar sig att arbeta med. För att skapa en helhet har även 
åtgärder från följande planer och program integrerats som 
täcker upp viktiga åtgärdsområden:
• Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
• Åtgärdsprogram för havsmiljön 2015-2021
• Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns 
vattendistrikt 2016-2021
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Ekologiska stråk och friluftsstråk i Härryda kommun

Analysen av friluftsstråk och grönstråk i Härryda kommun 
användes som utgångspunkten i ekosystemtjänstanalysen 
för att att sätta Mölnlycke centrum i sin kontext och identi-
fiera viktiga stråk som sträcker sig genom kommunen. 

Rapporten omfattar en analys med karta för viktiga 
friluftsstråk och grönstråk både inom kommunen och 
mellan Härryda kommun och andra kommuner. Analysen 
syftar till att få en översikt över var i kommunen det finns 
viktiga stråk och gröna samband att värna. Tanken är att 
kartan i framtiden ska kunna utgöra underlag i en framtida 
ÖP.

Analysen utgår från befintliga underlag såsom 
naturvårdsplan, naturdatabas, Artportalen, förstudie till 
friluftsplan samt kartor som utvisar motionsanläggningar, 
vandringsleder, ridstigar med mera. Rapporten har arbetats 
fram med hjälp av befintliga underlag och fälterfarenheter, 
utan nya fältinventeringar. 

Det pågår också ett arbete för en regional handlingsplan 
för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 
Remissversionen från april 2018 är övergripande och 
ställningstaganden utifrån rapporten bedöms snarare ske i 
översiktsplanearbete än i denna rapport.

41. Starkt påverkad del av Mölndalsån, som ändå hyser både värdefulla 

våtmarksmiljöer och har stor betydelse för spridning av vatten- och 

våtmarksorganismer.

Utdrag ur rapporten Ekologiska stråk och friluftsstråk i Härryda kommun
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2. Metod för ekosystemtjänsanalys

 Æ Ekosystemtjänster i  urban miljö

 Æ Ekosystemtjänster kategorier

 Æ Arbetssätt
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 Æ Ekosystemtjänster i  urban miljö

utjämnar temperaturextremer

binder koldioxid

dagvattenrening

minskar buller

luftrening

ngpollinering

het att odla i stadsmiljömöjlighe

kap och medvetenhetkunska

eationrekre

minskad stressnivåmin

social interaktion

gröna takgg akanagrögröggrö

kolonilotterererniloookoloni

park

Illustration som visar hur gröna element i staden producerar ekosystemtjänster som kommer människan till godo.

”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till  

Ekosystemtjänster är ett social-ekologiskt begrepp (Folke 
och Berkes, 1998). Det betyder att det handlar om  
människan och naturen i samspel. När vi pratar om 
ekosystemtjänster betraktar vi människan som en del av 
naturen som både skapar och nyttjar ekosystemtjänster.

Vissa ekosystemtjänster såsom pollinering, vattenrening 
och rekreationsmiljöer är tydliga och konkreta. Jordmåns-
bildning, syreproduktion och livsmiljöer för olika arter är 
andra viktiga ekosystemtjänster som vi kanske inte tänker 
på till vardags.

Urbana ekosystemtjänster är de ekosystemtjänster som 

som mer betydelsefulla i tätbebyggda områden för att 
vår fysiska miljö ska vara bra att leva i. Det handlar till 
exempel om rening av vatten, beskuggning från träd, 
grönskande rekreationsområden och lekplatser för barn. 
Även mer indirekt viktiga tjänster som jordmånsbildning 

Begreppet ekosystemtjänster används 
ibland synonymt med prislap-
par på naturen. Men ekosys-
temtjänster är ett bra sätt att 
upptäcka mångfunktionaliteten i 
ekosystemen. Det betyder att med 
”ekosystemtjänstglasögon” kan nya 
funktioner av grönskan upptäckas och som 
är viktiga att säkra. På så sätt kan ekosystemen bidra med 
lösningar på olika utmaningar i stadsplaneringen.

8    

Ekosystemtjänster
Naturvårdsverket definierar begreppet ekosystemtjänster 
som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 
människors välbefinnande. Ekosystemtjänster är ett social-
ekologiskt begrepp då det handlar om människan och 
naturen i samspel. 

Urbana ekosystemtjänster
Urbana ekosystemtjänster är de ekosystemtjänster som
finns i urbana miljöer. Vissa ekosystemtjänster upplevs
som mer betydelsefulla i tätbebyggda områden för att
vår fysiska miljö ska vara bra att leva i. Det handlar till
exempel om rening av vatten, beskuggning från träd, 
dricksvatten, grönskande rekreationsområden och 
lekplatser för barn. Även mer indirekt viktiga tjänster som 
jordmånsbildning och livsmiljö för arter finns i urbana 
områden.

Ekosystemtjänstanalys
En analys av ekosystemtjänster utgör en viktig del av 
planprocessen då värdet av tjänsterna synliggörs. 
Detta möjliggör att effektiva beslut om områden 
som bör bevaras, områden som ska exploateras och 
kompensationsåtgärder kan tas. Även om 
ekosystemtjänsterna inte värderas monetärt, 
så bidrar en ekosystemtjänstanalys med ett 
bättre underlag för beslutsfattare då analysen 
belyser värden av ekosystemtjänster som 
tidigare inte specifikt synliggjorts. Analysen 
kan därför bistå i utvecklingen av en hållbar 
stadsutveckling.

Utdrag ur rapporten Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning, C/O City
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1.3 Staden och ekosystemen

Illustration av stadsnaturens samhällsvinster.

Växter reducerar smog 
och marknära ozon

Biomassa binder CO2

Gröna tak och väggar 
skyddar mot UV-strålning

Grönområden ökar 
omgivande fastighets-

värden

Lövverk minskar buller

Vatten och växter 
reducerar och reglerar 
temperaturen i staden

Växtlighet fångar upp 
näringsutsläpp

Växtlighet ger oss färre 
översvämningar, samt 

värmer och svalkar 
byggnader

Växtlighet minskar 
stress och ökar 

välmående
Urban natur stärker 

omgivande ekosystem

Städer är och har alltid varit beroende av ekosystemens 

invånare än vad dess omland kan försörja. Den begräns-
 

År 2050 förväntas 70 % av världens människor bo i städer. 
I staden är platsen begränsad, intressena starka och be-
hoven många. Stadsplanering är alltid ett kompromiss- 
arbete.

De gröna frågorna lyfts allt mer genom en ökad insikt om 
-

nande, bättre koncentration, minskad stress, lägre sjuktal 
samt förbättrad effekt av fysisk träning. Ekosystem ger 
också värden genom luft- och vattenrening, skadedjurs-
bekämpning och klimatreglering.

Ekosystemtjänsternas reglerande funktion har ofta visat 
sig vara överlägsna motsvarande tekniska lösningar 
(TMR, 2013). I och med klimatförändringarna kan stora 
städer drabbas hårt av översvämningar och värmeböljor 
(IPCC, 2014) med mycket stora kostnader för samhället. 
Investeringar som stärker grönstrukturen ger därför stora 
samhällsekonomiska besparingar. 

10    

Utdrag ur rapporten Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning, C/O City



14  E KO SYS T E M TJ Ä N S TA N A LYS  M Ö LN LYC K E  C E N T R U M 

Stödjande
De stödjande ekosystemtjänsterna levererar sällan 
direkta tjänster till samhället utan utgör istället grunden 
för de övriga tre grupperna av ekosystemtjänster. 
Biologisk mångfald, livsmiljöer eller ekologiska samband 
är inte tjänster i sig, men utan dem kan många av de 
växt- och djurarter som levererar reglerande eller 
kulturella tjänster inte överleva.

Reglerande
De reglerande tjänsterna visar på naturens förmåga 
att reglera och mildra oönskade effekter i vår miljö. De 
oönskade effekterna kan komma både från samhället 
och från naturen. Det har visat sig att naturliga strukturer 
och processer kan vara nog så effektiva och lönsamma  
som motsvarande tekniska lösning. Ovanpå det ger de 
naturliga lösningarna ofta ett flertal extratjänster, vilket 
sällan är fallet med tekniska lösningar. 

 Æ Ekosystemtjänster kategorier

Habitat - livsmiljöer för vilda djur, 
fåglar och insekter. 

Upprätthållande av markens bördighet- 
ekosystemens förmåga att t.ex. frigöra 
näringsämnen och tillföra organiskt 
material i marken. 

Biologisk mångfald - den stora variation 
som krävs för att göra ekosystemens både 
robusta och anpassningsbara.

Ekologiskt samspel - sambanden mellan 
olika arter, funktioner och nivåer som 
krävs för att ekosystemen ska kunna 
fungera. 

Luftkvalitet - rening av luft till exempel 
genom ventilation och infångning och 
nedbrytning av luftföroreningar.

Vattenrening - filtrering och nedbrytning 
av föroreningar.

Bullerreglering - dämpning av ljudnivån i 
t.ex. ett gaturum.

Klimatanpassning - reglering av 
temperatur och luftfuktighet, lokalt och 
globalt. 

Skydd mot extremt väder - 
översvämningar och värmeböljor.

Pollinering - avgörande för produktion av 
frukt, grönsaker och nötter. 
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Kulturella
De kulturella tjänsterna förbättrar hälsa och 
välbefinnande. Naturen har en stor förmåga att få oss att 
må bättre, stressa av och tillfriskna fortare, såväl fysiskt 
som mentalt. Genom att vistas i naturen lär vi oss hur 
naturliga processer fungerar och hur viktigt det är att 
vara på funktioner som matproduktion, pollinering och 
vattenrening. När miljöerna varieras får vi olika intryck 
under vår utevistelse och mångfalden i våra gröna 
utemiljöer berikar upplevelsen. 

Försörjande
De försörjande tjänsterna är de materiella nyttor som 
ekosystemet levererar och gör det möjlighet för oss att 
leva på vår planet. 

Hälsa - förbättrad fysisk och mental hälsa 
genom vistelse i naturen.

Sinnlig upplevelse - lövsus, blomdoft och 
fågelsång, bland annat. 

Sociala interaktioner - naturens förmåga 
att skapa platser för möten och sociala 
aktiviteter. 

Matproduktion - framförallt odling av frukt 
och grönsaker.

Färskvatten - skapandet av grund- och 
utvatten för dricksvatten.

Material t.ex. trä till byggmaterial, 
djurfoder.

Energi - biomassa.

Symbolik och andlighet - naturens 
betydelse för olika religioner och kultur. 

Naturpedagogik - förståelse för naturen 
och ekosystemens betydelse och behov. 



Den komplexa staden - en sammanlänkning av biologiska, ekonomiska och sociala nätverk.

Ekologiskt nätverk

Ekonomiskt nätverk

Socialt nätverk

Vad?
Denna vägledning syftar till att bidra till att ekosystemtjänster integreras i stadsplaneringen genom 
att tydliggöra hur de kan komma in i planprocessen. Genom att utgöra en länk mellan forskning om 
ekosystemtjänster och planprocessens olika steg är ambitionen att inspirera stadsplanerare och andra 
verksamma inom planprocessen. 

Varför?
Städer är fantastiska. Ett myller av människor som samlas på en plats för att leva och verka tillsammans. 
Mer än 50 % av jordens befolkning bor i städer, och andelen växer snabbt. Men även stadsbor är helt 
beroende av naturen, som ger bland annat mat, rent vatten, syre och lagom temperatur. Naturen i  
staden är livsviktig, levande infrastruktur. Att planera för ekosystemtjänster är ett sätt att bygga städer 
som kan hantera ökande förändringar och det är ett arbete som pågår i städer världen runt. 

Hur?
Vägledningen beskriver ekosystemtjänster, och föreslår en arbetsprocess för att integrera ekosystem-
tjänster. Planprocessens olika steg beskrivs avseende på hur ekosystemtjänster kan bidra i respektive 
steg. Slutligen listas också goda exempel från olika kommuner och aktörer som kan inspirera och 
vägleda. 

...men
Denna vägledning är inte en slutprodukt utan ett  
första steg. Arbetsprocessen behöver testas och  
kompletteras allt eftersom. Det sker saker och tas  
beslut som påverkar vad som fungerar och inte.  
Riksdagen beslutade i juni 2014 om en ny strategi  
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  
Stoppet mot kommunala särkrav påverkar området 
men det är oklart hur. Många kommuner integrerar 
ekosystemtjänster i planeringen redan idag och kan 
förhoppningsvis bidra med ytterligare erfarenheter. 

Alla förslag till utveckling, komplettering och  
förbättring av denna skrift tas tacksamt emot: 

ekosystemtjanster@white.se

1. Inledning
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Utdrag ur rapporten Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning, C/O City
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 Æ Arbetssätt

Identifiera
Första steget innebär en identifiering både av befintliga 
ekosystemtjänster i nuläget men också av framtida 
potential och utveckling.

Bedöma
Steget två innebär en värdering- och bedömningsprocess 
för att klargöra vilka ekosystemtjänster som behöver 
skyddas, tillskapas, stärkas eller eventuellt kompenseras. 

Verkställa
Bedömningen och värderingen leder fram till svar som 
måste implementeras i planhandlingar och sedan vidare i 
avtal och genomförande. För att verkställandet ska lyckas 
krävs tydliga riktlinjer i planeringens olika instrument och 
dokument, samt en tydlig idé om förvaltning. 

 - Var finns störande buller, nu och i framtiden? 
 - Var finns det/går det att anlägga träd/buskage eller grönområden som visuellt kan minska negativa 

upplevelsen av buller? 
 - Hur stor andel av de trafikerade vägarna omges av grönyta resp. hårdgjord yta?

Underlag: Luftföroreningskartor eller -beräkningar (finns i vissa 
kommuner), vindriktning/vindros (SMHI), Miljökvalitetsnormer 
(MKN) för luft, trafikberäkningar.

Tips! Lövträd är effektivast på att fånga partiklar under som-
marhalvåret, men barrträd skyddar året om. En kombination är 
bäst! Träd på fel ställen (t.ex. i belastade, slutna gaturum) kan 
blockera vinden så att föroreningar stannar kvar i marknivå.

Underlag: Bullerkartor, bullersimuleringar eller mätningar. 
Boverkets bullerriktlinjer. 
Arbetsverktyg: Intervjuer (hur upplevs miljön?).

Tips! Även relativt lite grönska minskar negativ upplevelse av 
buller. Tillräckligt stora/täta grönområden ger även mätbar 
minskning. Mjuk mark och gröna fasader absorberar buller. 
Bullervallar i kombination med grönska är ett bra sätt att 
minska upplevelsen av buller.

LUFTKVALITETS- 
FÖRBÄTTRING

BULLERREGLERING

DAGVATTEN- 
HANTERING

 - Har kommunen kombinerade eller separata system för dagvatten resp. avloppsvatten? 
 - Var finns goda lokala förutsättningar för att omhänderta dagvatten lokalt? Andel infiltrerbar mark? 
 - Kan dagvattnet ledas till en damm/våtmark? Behöver fler dammar/våtmarker anläggas? 
 - Finns träd som ska avverkas? 

 - Hur påverkas kommunen av framtida klimatförändringar? Identifiera områden som är känsliga för  
extrema regn, stormar, värmeböljor och havsnivåhöjningar. Bedöm vilka konsekvenser det kan  
medföra. 

 - Hur mycket jordbruksmark finns i kommunen och hur stor andel av den är ekologisk? 
 - Hur mycket lämpliga habitat finns för vildbin, humlor m.fl. pollinatörer (både för boplats och födosök)? 

Finns kända förekomster? Hur är de spridda över kommunen/området?
 - Finns lämpliga platser för bikupor? 

Underlag: Dagvattenutredningar, SGU (jordartskartor), topogra-
fiska kartor, Dagvattenguiden. 

Tips! Skelettjord i trädplanteringar eller raingardens är effektiva 
sätt att öka andelen infiltrerbar mark. Gröna tak har stor för-
måga att ta upp och fördröja dagvatten, särskilt om de har lite 
större jorddjup. Tänk på att ett träd kan ta upp stora mängder 
vatten om dagen.

Underlag: Klimatrapporter (IPCC), regionala/lokala handlings-
planer för klimatanpassning, lokalklimatanalyser, värmestudier, 
topografiska kartor.

Tips! Träd i täta stadsmiljöer kan ha mycket stor betydelse för 
att minska värmestressen, både via skugga och via transpiration 
av vatten. Grönytor samt gröna väggar och tak har också bety-
delse. Inflitrationsbenägen mark minskar översvämningsrisken.

Underlag: Inventeringar av insekter/bin, space-syntaxanalyser/
konnektivitetsanalyser för pollinatörer, naturvärdesinventering-
ar, jordbruksstatistik (SJV).

Tips! Många av pollinatörerna har särskilda krav på boendemil-
jö, t.ex. särskilda värdväxter eller sandigt material. Olika pollina-
törer flyger olika långt och måste därför ha olika förutsättningar. 
Ju fler olika pollinatörer desto större mångfald av växter och 
desto bättre skörderesultat.

IDENTIFIERA

SKYDD MOT 
EXTREMT VÄDER & 
KLIMATREGLERING

POLLINERING

3.3 Reglerande ekosystemtjänster

 - Finns problem med höga halter luftföroreningar i området/kommunen? Vad är källan till problemet?
 - Finns det träd/buskage eller grönområden som kan fungera som en skyddande skärm mellan bebyg-

gelse och väg eller andra källor till förorening? 
 - Vilken är den förhärskande vindriktningen? Kan den obehindrat föra bort luftföroreningar från källan? 

Träd på fel ställen kan blockera vinden så att föroreningar stannar kvar i marknivå. Slutna gaturum vid 
hårt trafikerade vägar är ofta extra utsatta.
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* Tänk på att kompensera!

skapa skydda stärka skippa*

skapa skydda stärka skippa*

skapa skydda stärka skippa*

skapa skydda stärka skippa*

skapa skydda stärka skippa*

ÖP:

DP:

 - Identifiera bullerkällor och bullerutveckling samt konflikt med utvecklingsområden  
långsiktigt.

 - Skriv in i DP att marklov krävs för fällande av träd eller buskage nära väg. 
 - Ange hur stor del av parkeringsytan som ska utgöras av plantering, dvs träd och buskar.
 - Ange hur stor del av markytan intill vägar som ska vara grön och infiltrationsbenägen.
 - Arbeta aktivt med grön bullerreducering med arkitekt och landskapsarkitekt. Kan  

grönska anläggas på fasader eller innergårdar så att bullerstörningen minskar? 
Dialog med markägaren om bulleråtgärder, t.ex. trädplantering.

ÖP: 

DP:

 - Peka ut problemområden där hänsyn krävs. Samverka med miljöförvaltningen eller 
luftvårdsförbund.

 - Befintlig trädskärm kan skyddas genom krav på marklov för fällande av träd nära väg.
 - Finns förutsättningar för att använda trädskärm som skydd längs en väg kan det skrivas 

in som en egenskapsbestämmelse eller överenskommas i dialog med markägaren. 
Finns andra skäl (t.ex. trafiksäkerhet) som gör att man inte vill ha trädskärm intill väg?

 - Skyddsplantering bestående av träd och buskar skall finnas. 
 - Samverka med trafikkontoret. Undvika träd och buskar i täta gaturum där folk vistas. 

ÖP:

DP:

 - Inventera kommunen för att säkerställa en god fördelning och skydd av lämpliga  
habitat.

 - Egenskapsbestämmelser i plan, överenskommelse med byggherrar och förvaltare.
 - Samarbete med parkförvaltningen för att trygga långsiktig skötsel.

ÖP:
DP:

 - Peka ut lämpliga ytor för dagvattenvåtmarker.
 - Identifiera områden på allmän platsmark där våtmark kan anläggas. Ange i plankarta.
 - Förmå/diskutera med fastighetsägare om åtgärder för lokal dagvattenhantering, 

genomsläpplig yta och gröna tak.
 - Tidig samverkan med de tekniska förvaltningarna.
 - Kan grönytefaktor eller liknande redskap tillämpas?

ÖP:

DP:

 - Peka ut riskområden som identifierats med långsiktiga skyddszoner.
 - Beskriv gröna skyddsåtgärder. Grönområden i städerna svalkar och minskar  

översvämningar. 
 - Ge egenskapsbestämmelser om mark och vegetation som är viktig för att minska över 

värme på allmän plats, t.ex. träd får inte fällas, vegetation och markskikt får ej tas bort.  
Dessa måste följas med krav på marklov som en administrativ bestämmelse. 

 - Kräv/kom överens om åtgärder med exploatörer i samband med markanvisning/ 
exploateringsavtal. Exempel på krav: grönytefaktor, nyplantering av träd för skugga  
eller vindskydd, andel av markytan som ska vara infiltrationsbenägen.

BEDÖMA VERKSTÄLLA
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3. Analys och rekommendationer
 Æ Vårt sätt att arbeta

 Æ Stödjande ekosystemtjänster

 Æ Reglerande ekosystemtjänster

 Æ Kulturella ekosystemtjänster

 Æ Försörjande ekosystemtjänster
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 Æ Vårt sätt att arbeta

Överlag har Mölnlycke en mycket bra grund med fungeran-
de ekosystemtjänster. Orten har starka grönstrukturer, hög 
urban biodiversitet med intressanta arter, ett välfungeran-
de vattensystem etc. Därför ligger fokus i denna analys på 
hur dessa höga värden kan bibehållas i samband med att 
centrum förtätas- vilka strukturer behöver bevaras, stärkas 
eller skapas för att kompensera förluster när urbanisering 
och förtätning tillkommer och när fler ytor bebyggs. 

I denna analysstudie har vi använt oss av olika arbetsme-
toder för insamling av information som har sammanställts i 
kartor, texter och bilder. Varje ekosystemtjänst presenteras 
på liknande sätt för att underlätta läsförståelsen.

Vi har använt följande arbetsmetoder:

- Insamling av information från tidigare utredningar
Relevant information från tidigare utredningar och befintlig 
data är sammanställt i kartor vilka har kompletterats med 
ny information från t.ex. fältbesök och experter samt bear-
betats grafiskt för att öka läsbarheten. På sidan 7 finns en 
översikt av de tidigare utredningar som använts.

- Workshop med tjänstepersoner
I början av projektet hölls en workshop med tjänsteper-
soner med olika expertområden inom kommunen. Under 
denna bearbetades samtliga ekosystemtjänster genom en 
analys av styrkor och svagheter för varje ekosystemtjänst, 
tillsammans med markeringar på karta och diskussioner 
om vilka ekosystemtjänst som var relevanta i Mölnlycke 
och på vilket sätt.

- Fältundersökning
För fältobservationer spenderades en dag i Mölnlycke. En 
ekolog, en miljöspecialist och en landskapsarkitekt stu-
derade området ur olika perspektiv och antecknade sina 
respektive observationer och intryck.

- Insamling av data från institutioner och organisa-
tioner samt internt nätverk med experter. 
För att komplettera analysarbetet samlades även informa-
tion från några olika nätkällor t.ex. från Artportalen. Samtal 
hölls även med experter inom konsultföretaget, t.ex. en 
naturgeograf.

- Välja relevanta ekosystemtjänster
Vissa ekosytemtjänster är inte lika relevanta i denna studie 
som andra. Därför tar studien inte upp ”Upphållande av 
markens bördighet” och ”Energi”, då dessa inte hade 
någon relevans för området som utreddes. 

Platsbesök
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 Æ Stödjande ekosystemtjänster
 Biologisk mångfald 

 

Biologisk mångfald kan beskrivas som 
den variation av levnadsmiljöer och deras 
samband som krävs för att ekosystemet 
ska bli robust och anpassningsbart, så 
att ekosystemet kan fortsätta att leverera 
ekosystemtjänster. Här redovisas biologisk 
mångfald som ett resultatet av  ”Habitat” 
och ”Ekologiskt samspel”, samt kända 
naturvärden. 
 
- Hög biologisk mångfald finns främst 
i Rådasjöns naturreservat som utgör 
skyddat område. Höga värden finns också i 
Wendelsbergs friluftsområde. Mölndalsån 
förbinder dessa två områden och ger ett 
sammanhållet område med höga biologiska 
värden.
För att bibehålla dessa höga värden krävs 
det strategier som syftar till att omhänderta 
och utveckla dessa över tid. Ändamålsenlig 
skötsel är av vikt för att bibehålla de 
värden som beskrivs. Förslagsvis bör en 
grönstrategi tas fram som talar om hur 
grönstrukturen bör utvecklas på sikt. 
 
- Medelhög biologisk mångfald bedöms 
finnas i områdena mellan Rådasjöns 
naturreservat och Wendelsberg, samt 
området strax söder om Mölnlycke 
stationsområde. Dessa områden uppvisar 

REKOMMENDATIONER

- Skydda områden med hög biologisk mångfald och 

hantera dessa som en helhet. Utveckla strategier för 

att på sikt omhänderta områden med höga biologiska 

värden.

- Utveckla stationsområdet mot större biologisk 

mångfald vid ev. omvandling. Åtgärder för detta bör 

utredas för att erhålla största möjliga nytta.

skapa skydda stärka skippa
Massetjärn är ett område med hög biologisk 

mångfald

Platser i centrumkärnan med medelhög 

biologisk mångfald.

en större uppbrutenhet i grönstrukturen, 
men spelar en viktig roll som tillflyktsort/
tillfälliga levnadsmiljöer/bufferzon för 
flertalet organismgrupper.
Att föra dialog med villaägarna om hur de 
kan bidra för att öka värdena i sin egen 
trädgård kan bidra till att områdena i sin 
helhet får större betydelse för biologisk 
mångfald. Riktade insatser för att informera 
villaägare om deras roll i sammanhanget 
kan på sikt öka de biologiska värdena i 
dessa områden.

- Låg biologisk mångfald bedöms finnas i 
stationsområdet. Området har dock stor 
potential att utvecklas mot högre mångfald 
vid en eventuell omvandling.
Samtidigt finns det arter så som bl.a. 
duvhök och tornseglare som trivs i relativt 
hårdgjorda urbana miljöer och som till och 
med nyttjar dem som livsmiljöer. För såda-
na arter kan området förslagsvis förstärkas 
t.ex. genom anordnande av boholkar för 
tornseglare.



2 3 A N A LYS  O C H  R E KO M M E N DAT I O N E R

Skogsmark

Rekommendationer

Nulägesanalys

Begravningsplats 

Öppen mark

Idrottsplats

Vatten

Skyddvärda träd

Solitärträd eller allé

Område med låg biologisk mångfald

Gräns naturreservat

Våtmark

Område med medel biologisk mångfald

Skydda

Stärka

Skapa

Skippa

Hög biologisk mångfald

Medelhög biologisk mångfald

Medelhög biologisk mångfald

Låg biologisk mångfald. Bör utvecklas 
mot högre biologisk mångfald.

Hög biologisk mångfald
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Habitat

Skogslandskapet
Skogslandskapet hör till ett av våra 
vanligaste och största ekosystem och 
utgör hem för en stor mångfald av arter. Ett 
skogslandskap med lång kontinuitet hyser 
ofta ett flertal viktiga ekologiska element 
som inte hittas på annat håll. Många 
naturvårdsarter och rödlistade arter är 
knutna till skogslandskapet.
 
- Kartan visar sannolika levnadsmiljöer för 
skogslevande arter. I detta landskap har 
såväl faktiska skogsområden och mindre 
skogspartier (faktiska hemvistområden) 
liksom villaträdgårdar (bufferområden) 
tagits med. En del arter är strikt knutna 
till de större skogsområdena som främst 
finns strax utanför tätorten, medan 
andra har anpassat sig till det uppbrutna 
skogslandskapet.

- Artgrupper som är knutna till 
skogslandskapet är bl.a. skogsfåglar (t.ex. 
kattuggla, duvhök och hackspett), storvilt 
(t.ex. älg och rådjur) småvilt (t.ex. hare, 
ekorre, igelkott), kräldjur (t.ex. skogsödla), 
groddjur, fladdermöss, insekter, svampar 
m.m.

REKOMMENDATIONER

- Bibehåll de större skogsområdena och 

stärk sambanden mellan dem och de mindre 

skogspartierna

- Låt områden med mindre värden idag utvecklas mot 

högre värden på sikt.

-Låt fallna träd ligga kvar om de inte utgör fara så kan 

dessa utvecklas till död ved

skapa skydda stärka skippa............................

............................

- Rådasjöns naturreservat uppvisar stora 
värden i sitt eklandskap med inslag av 
gamla ekar, hassel och annat ädellöv samt 
en hel del död ved.
Wendelsbergs friluftsområde visar likaså 
stora värden med sina dammar, sin bok- 
och ekskog samt inslag av död ved. Spår 
av hackspett finns på flera håll här.
Wolffs kulle har med sitt inslag av ek 
och tall samt blåbärsbackar möjlighet att 
på sikt få höga naturvärden. Även detta 
område uppvisar inslag av död ved och 
en hel del geologiskt intressanta fenomen 
så som jätteflyttblock och förkastnings-
branter. 
Även delar av Hulebäcken uppvisar stora 
värden med sitt skogslika utseende. Här 
finns inslag av såväl död ved, tickor och 
ett rikt fågelliv. Särskilt tätt buskage i de 
mindre skogspartierna är omtyckta av 
småfågel.

- Till skillnad från andra ekosystem så som 
vattenlandskapet, där t.ex. en groddamm 
kan anläggas och skapa mervärden 
inom bara ett par enstaka år, så växer 
skogslandskapets värden fram över lång 
tid - upp till flera hundra år. Det är viktigt 
att förvalta skogslandskapet efter detta 
tidsperspektiv för att kunna omhänderta 
och skapa nya värden över tid. 

Eklandskap i Rådasjöns naturreservat

Död ved är ett viktigt habitat för insekter
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Skogsmark

Trädgårdar

Vatten

Olika skogsarter som fåglar, rådjur, 
groddjur och gnagarer

översiktligt samband inom kommunen

Skydda

Stärka

Skapa

Skippa

Rekommendationer

Nulägesanalys

föreslaget lokalt samband
för skogssambandet

Större skogsområden finns främst strax utanför 
Mölnlycke och sträcker sig in mot tätorten och 
bryts upp i allt mindre skogspartier.

Förstärkning av spridningsväg föreslås

Förstärkning av spridningsväg föreslås

Större skogsområden finns främst 
strax utanför Mölnlycke och sträcker 
sig in mot tätorten och bryts upp i 
allt mindre skogspartier.
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Habitat

Pollinatörslandskapet 
Pollinatörer bidrar med den viktiga 
ekosystemtjänsten pollination. Pollinatörer 
utgör tillsammans med annat insektsliv 
och de livsmiljöer som dessa kräver också 
en biologisk mångfald i sig. Insekter är en 
viktig födokälla för många organismer och 
således byggsten i flera andra ekosystem.  

Det krävs en variation av växtarter i 
planering av områden, då olika pollinatörer 
föredrar olika växtarter. Det behöver även 
finnas kontinuerligt blomning under hela 
säsongen, där olika arters blomningstid 
överlappar varandra från vår till höst.

Kartan visar sannolika levnadsmiljöer 
för pollinatörer och annat insektsliv, så 
som bin och humlor, fjärilar, skalbaggar 
och trollsländor. Miljöerna utgörs dels av 
villaträdgårdar, öppna naturytor, vattennära 
miljöer och urbana miljöer. 
 
- Det finns flera områden som i stor 
utsträckning hyser insekts- och 
pollinatörsvänlig flora, så som klöver, 
käringtand, fackelblomster, näckrosor, 
lind, lönn, ljung mm. På flertalet platser har 
humlor, bin, fjärilar och trollsländor hittats 
under inventeringen.

REKOMMENDATIONER

- Utnyttja rondeller, refuger, samt vägkanter till att bli 

insekts- och pollinatörsvänliga

- Utveckla sandiga miljöer i solexponerade, torra 

lägen för bin

- Utveckla fin ängsmark på någon av de större öppna 

gräsmarkerna, t.ex. invid kyrkogården

- Skapa planteringar som blommar över hela 

säsongen

skapa skydda skippa............................

............................

- De urbana miljöerna så som järnvägen, 
flertalet rondeller, vägrefuger och vägkanter 
består i stor utsträckning av torrängar 
och ruderatmarker med inslag av bl.a. 
käringtand som utgör föda för bin. 

-Trädplanterade gator, alléer och 
blomplanteringar på torg kan fungera 
som goda navigeringsvägar genom den 
bebyggda miljön och mellan ytor med stora 
matresurser. 
 
- De vattennära områdena som 
utgörs av Wendelsbergsdammarna, 
Massetjärn, Hulebäckens sträckning 
samt rondelldammarna i södra Mölnlycke 
hyser både pollinatörsvänlig flora så som 
fackelblomster, vitplister och näckrosor och 
utgör livsmiljö för t.ex. trollsländor.

- De öppna markerna invid Råda kyrko-
gård/Råda församling, består till stor del 
av torrängar dominerade av käringtand och 
klöver. Dessa skulle kunna utvecklas mot 
fin ängsmark om rätt skötsel sätts in (slåtter 
eller bete).

- De skogsnära områdena, och särskilt de 
med sydvända bryn, hyser ofta en pollina-
törsgynannde flora så som ljung. Sådana 

Käringtand gillas av bin

Bi på vitplister vid Massetjärn stärka

bryn återfinns t.ex. i skogsstråket som löper 
förbi förskolan Djupedal och Djupedalssko-
lan strax utanför tätorten.

- Sandiga miljöer är ovanligare inslag i den 
urbana miljön. Miljöerna tenderar att se trå-
kiga ut, men bär ofta med sig stora värden 
för t.ex. sandlevande bin. Vid cykelparken 
vid Wolffs kulle förekommer en del sandiga 
miljöer i öppen solexponerad miljö. 
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Öppen mark

Trädgårdar

Vatten

Pollineringsarter

Förbindelse

Skydda

Stärka

Skapa

Skippa

Rekommendationer

Nulägesanalys

Kyrkogården och de öppna gräsytorna invid 
kyrkogården hyser vissa värden för insektsliv och 
pollinatörer. Partier med käringtand gillas av bin. 
Med minskad gräsklippning kan värdena öka.

Refuger, rondeller och vägkanter samt 
järnvägsspåren uppvisar rik blomning 
och hög aktivitet av bin och fjärilar.

Wendelsbergsområdet, Mas-
setjärn samt rondellen i södra 
Mölnlycke med närliggande öppna 
marker uppvisar rik blomning och 
hög aktivitet av bin, fjärilar och 
trollsländor. Särskilt de öppna 
ytorna runt Massetjärn kan utveck-
las för att stärka insektslivet.

Refuger, rondeller och vägkanter som 
bör utvecklas särskilt med hänsyn till 
insektsliv och pollinatörer.

Sandig miljö vid Wolffs kulle (cykelpark)
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Habitat

Vattenlandskapet
Vattenlandskapet är sannolikt vårt 
viktigaste ekosystem då alla organismer 
och därmed ekosystem är beroende av det 
på ett eller ett annat sätt. Alla organismer 
har dock inte vatten som sin huvudsakliga 
livsmiljö. 

- Kartan redovisar sannolika levnadsmiljöer 
för särskilt två utvalda naturvårdsartgrupper 
som helt eller delvis är beroende av 
vatten- och våtmarksmiljöer - groddjur och 
fladdermöss. Utöver dessa artgrupper 
nyttjas dessa miljöer även av fåglar (särskilt 
sjöfåglar, vadare, och rovfåglar), kräldjur 
(vanlig snok), insekter m.m.

- Groddjur är beroende av grunda, solbe-
lysta dammar som värms upp snabbt och 
håller vatten under hela säsongen, från 
tidig vår till sen sommar. Därtill nyttjar grod-
djuren skogsområden och skogsbryn som 
övervintringsområden (bl.a. i partier med 
död ved och steniga partier med gömslen) 
samt öppna naturytor som jaktmarker. 
För att bibehålla groddjur på sikt behöver 
samtliga habitat säkerställas i närheten av 
varandra. I Wendelsbergs friluftsområde 
hittar man t.ex. samtliga tre habitat: skogs- 
pollinatör- och vattenlandskapet. 

REKOMMENDATIONER

- Utred groddjurens  och fladdermössens 

verkningsområden för att säkerställa deras fortsatta 

överlevnad på sikt

- Skapa groddammar i strategiska lägen och 

säkerställ övervintringsmiljöer i närheten av dessa, 

t.ex. i form utav död ved och stenhögar

skapa skydda skippa............................

............................

En förutsättning för att groddjur ska klara 
sig bra gäller att deras fortplantningsområ-
den (dammar) är fiskfria. I Massetjärn och 
Mölndalsån samt Hulebäcken finns fisk, 
vilket gör groddjurens nyttjande av dessa 
vatten begränsat.

- Fladdermöss nyttjar snarlika livsmiljö-
er, med öppna vatten och naturytor som 
jaktmarker och ädellövskog med håliga träd 
och grottor som boplatser. Fladdermöss 
har också anpassat sig till vissa urbana 
miljöer, så som husvindar och friggebodar 
som boplatser. Det är viktigt att fladder-
mössens och andra nattlevande djurs jakt-
marker är mörka på natten och inte belysta 
dygnet runt.

- Båda artgrupper kan även nyttja vil-
laträdgårdar som ofta uppvisar öppna 
naturytor och ibland även dammar, och 
spelar därmed en viktig roll i artgruppernas 
överlevnad. 

- I Mölndalsån bedrivs kräftfiske varje år 
och fångsterna är betydande. Öring från 
Rådasjön går upp i Mölndalsån och vill 
vandra vidare förbi dämmet vid Mölnlycke 
fabriker. Även Hulebäcken hyser öring med 
lekområden längre uppströms.

Massetjärn  utgör livsmiljö för såväl fågel, fisk, groddjur och fladdermöss

Dammarna i Wendelsberg hyser groddjur och 

utgör sannolika jaktområden för fladdermöss stärka
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Trädgårdar

Vatten

Skogsmark våt

Skydda

Stärka

Skapa

Skippa

Rekommendationer

Nulägesanalys

Öppen mark torr/våt

Förbindelse för vattenarter som öring

Förbindelse för vattenrelaterade arter
som fladdermus, groddjur och fåglar

Massetjärn och Mölndalsåns förlängning mot Rådasjön 
erbjuder såväl fortplantningsmiljöer för groddjur som 
jakthabitat för fladdermöss. Även öppna naturytor så 
som ängar och gräsmattor runt dessa områden funge-
rar som jaktmarker för de båda artgrupperna.

Wendelsberg hyser fina groddjursdammar inom vilka 
den särskilt skyddade arten större vattensalamander 
fortplantar sig. Här förekommer även observationer på 
fladdermöss.

Hulebäcken är ett påverkat, igenväxt vattendrag som 
har potential att utvecklas som groddjurs- och fladder-
mushabitat.

Rondelldammarna hyser groddjur. 
Området bör kunna förstärkas 
ytterligare för dessa.
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Ekologiskt samspel kan beskrivas som 
sambanden mellan olika arter, funktioner 
och nivåer som gör att ekosystemen 
fungerar. Här hålls fokus på att identifiera 
de viktigaste spridningsvägarna för 
ett flertal arter genom tätorten till det 
omgivande landskapet samt att identifiera 
viktiga lokala spridningsvägar. 
 
- Rådasjöns naturreservat, Wendelsberg 
och Djupedalsområdet (de mörkgröna 
områdena i kartan) bedöms utgöra 
kärnområden för spridning. Inom dessa 
områden kan såväl arter med hög 
spridningsförmåga (t.ex. vissa fåglar och 
småvilt) respektive låg spridningsförmåga 
(t.ex. insekter och mindre däggdjur) 
sannolikt sprida sig med god framgång. 
Områdenas funktion som kärnområde för 
spridning bör skyddas.

- Centrumbebyggelsen (det ljusgröna 
området på kartan) bedöms utgöra ett 
område där viss spridning kan ske, och 
då framför allt av arter med en högre 
spridningsförmåga.

 Ekologiskt samspel

REKOMMENDATIONER

- Förstärkning av spridningsvägar mellan de större 

sammanhängande livsmiljöerna bör prioriteras och 

utredas vidare.

- Satsa på anpassad och riktad utformning för 

strategiska arters möjlighet till spridning.

- Utred konsekvenserna för breddning av 

järnvägsspåret utifrån ett spridningsperspektiv.

skapa skydda stärka skippa

- Stationsområdet (det grå området på 
kartan) bedöms utgöra ett område där 
spridning är ytterst begränsad och där 
enbart de med hög spridningsförmåga 
kan nyttja området för spridning, t.ex. större 
fåglar.  
 
- Strategiska lokala samband som är 
särskilt viktiga illustreras med de gröna 
strecken i kartan och kan sannolikt nyttjas 
av vissa organismgrupper redan idag (t.ex. 
insekter och fåglar) då dessa uppvisar en 
viss grad av växtlighet. Lokala kopplingar 
i form av trädalléer och planteringar i 
gata (t.ex. refuger och rondeller), torg 
och parkeringar kan fungera som goda 
spridningsvägar mellan livsmiljöer om de 
ges rätt utformning. En förstärkning av 
hur dessa lokala samband kan stärkas 
bör utredas vidare och ställas i relation till 
vilka artgrupper som är i behov en ökad 
spridning.

- Barriärer i centrum (de röda strecken i 
kartan) utgörs av större vägar, järnväg samt 
en brant. Olika organismer reagerar olika 
på olika typer av barriärer. Dessa framhålls 
därför här som generella barriärer. Barriä-
rernas effekt på spridning bör om möjligt 
utredas för att rätt åtgärder ska kunna 
sättas in för att minska deras påverkan.

............................

Död ved och hassel i Rådasjöns naturreservat

Murgröna på trädstam
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kärnområden för spridning

område med viss spridning

område med begränsad spridning

generella barriärer

Särskilt viktiga samband

Skydda

Stärka

Skapa

Skippa

Rekommendationer

Nulägesanalys

Rådasjöns naturreservat med närområde samt 
Wendelsberg med omnejd utgör sammanhängande 
kärnområden för spridning. Inom dessa miljöer verkar 
sannolikt en mångfald av arter inom kommunen. 
Mölndalsån och Massetjärn kopplar ihop dessa 
områden. Områdena bör hanteras som helhet och 
skyddas alternativ utvecklas med stor försiktighet.

Befintliga lokala spridningsstråk in-
klusive knutpunkter som bör stärkas.

Större, trafikerad väg utgör barriär för vissa 
organismgrupper, t.ex. mindre däggdjur 
och groddjur. Barriäreffekten kan avhjälpas 
med över/-undergångar på strategiska 
platser.

Branten utgör barriär för vissa organismgrupper, t.ex. 
vissa mindre rörliga däggdjur och groddjur.

Järnvägsspåret kan liksom de större vägarna utgöra 
barriär för flertalet organismgrupper. Såväl mindre 
däggdjur och groddjur som fåglar och vilt påverkas av 
järnvägens genomskärning i landskapet. Samtidigt kan 
sannolikt andra organismgrupper så som insekter och 
pollinatörer nyttja järnvägsspåret för föda och sprid-
ning, då järnvägen kan rymma växter och flygvägar för 
pollinatörer.

Stationsområdet utgör som helhet ett område med 
begränsad möjlighet till spridning med anledning av 
hårdgöringsgraden. Inom detta område finns även järn-
väg och större vägar, som i sig är barriärer.

Högadal och Hönekulla fungerar 
sannolikt väl som spridningsområ-
de till det omgivande landskapet 
och uppvisar flera mindre områden 
med höga naturvärden.
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 Æ Reglerande ekosystemtjänster
 Luftkvalitet ,  bullerreglering och klimatanpassning

Grönska och porösa markmaterial kan 
reducera ljudnivå. Växterna hjälper till att 
syresätta och filtrera luften. Filtrering är när 
luft filtreras genom ett lövverk och partiklar/
föroreningar fastnar och tas upp av bladen. 
Ekosystem kan också hjälpa till med att 
reglera temperatur och luftfuktighet lokalt.  

- Ytor med ett skikt grönska, d.v.s. 
gräsmatta, har ett visst värde för 
bullerreglering, luftrening och 
mikroklimatreglering. Dessa ytor finns 
i centrum, runt Massetjärn och vid 
kyrkogården.

- Ytor med två skikt grönska, d.v.s. 
gräsmatta och fältskikt, buskage eller 
träd har ett bra värde för bullerreglering, 
luftrening och mikroklimatreglering. Dessa 
ytor finns främst i villaområdena. 

- Ytor med tre skikt grönska, d.v.s. 
gräsmatta, fältskikt, buskage eller träd 
har mycket bra värde för bullerreglering, 
luftrening och mikroklimatreglering. Dessa 
ytor finns främst i gröna områden , t.ex. 
Wendelsberg, Wolffs kulle, Djupedal och 
Hönekulla.

REKOMMENDATIONER

- Grönskan längs med centrala och högt 

trafikerade vägar kan stärkas, särskilt Säterivägen, 

Biblioteksgatan, Allén, Hönekullavägen och 

Benarebyvägen. En kombination av lövträd och 

barrträd är rekommenderade för att effektivt fånga 

upp partiklar och minska buller året om. 

- Träd och/eller buskage kan anläggas längs med 

järnvägens banvall för att minska bullerupplevelsen. 
- Träd bör införas vid parkeringen vid Biblioteksgatan, 

Råda Torg, området runt om Ekdalaskolan och 

stationsområdet för att minska risken för värmeöar. 

skapa skydda stärka skippa

Täta träd längs med Säterivägen som skyddar 

mot buller

Täta träd längs 

med Hulebäcken 

som skuggar 

Hulebäcks-

gymnasiet 

- Mölnlycke har i det stora hela flera 
kvalitativa grönområden. Grönskan är 
dock glesare i den centrala delen. Här är 
luftföroreningar och störande buller en 
stor utmaning på grund av högt trafikerade 
vägar och järnvägen. 
 
- Längs med Säterivägen vid rondellen i 
västra centrum finns en tät rad med träd. 
Detta är ett bra exempel hur grönskan 
kan användas som bullerskydd och för att 
förbättra luftkvalitén.

- Centrala delen av Mölnlycke är 
mer sårbar för värmeöar på grund av 
hårdgjorda markbeläggningar vilket lagrar 
och reflekterar värmen. Parkeringen vid 
Biblioteksgatan, Råda Torg, området runt 
om Ekdalaskolan och stationsområdet 
saknar träd som hjälper till att skapa skugga 
och reglera temperaturen.

- I vissa centrala områden, till exempel 
Centralvägen finns träd som skuggar. 
Dessa bör bevaras och skyddas.  

Områdena längs med banvallen kan 

kompletteras med mer buskage och träd
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Huvudväg

Stärka

Skapa

Skydda

Skippa

Stärka med nya träd eller buskage

Tillskapa träd eller buskage

Järnväg

Nivå 3 - gräsmatta+ träd+ buskage 
eller fältskikt

Nivå 1- gräsmatta

Nivå 2- gräsmatta + fältskikt, bus-
kage eller träd

Värde för buller, luftrening och mikrokli-
matreglering

Hårdgjorda ytor

Byggnad med offentlig funktion (t.ex. 
butik) och bostad för äldre

Byggnad med samhällsfunktion

Nulägesanalys

Rekommendationer

Skydda befintliga träd
 och gröna områden

Stärka med träd eller bus-
kage längs med vägen.

Skydda befintliga träd 
längs med ån.

Stärka med nya träd eller buskage.

Skydda befintliga träd

Införa träd eller buskage i 
gröna ytor som bidrar till 
temperaturreglering och 
hantering av dagvatten

Plantera träd vid torg för att skapa skugga 
och bidra till temperaturreglering.

Införa träd eller buskage 
längs med järnvägen
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 Vattenrening

Ekosystem kan utnyttjas för rening 
av dagvatten  och grundvatten på ett 
kostnadseffektivt sätt. Dagvatten renas och 
filtreras genom markens ekosystem. Detta 
kan ske i vattendrag, men också genom 
att vatten rinner över och genom marken. 
Grundvatten fylls på genom att regn- och 
dagvatten infiltreras och långsamt silas ner 
genom marken. 

- Massetjärn och Mölndalsån klassas som 
måttlig ekologisk status och ej god kemisk 
status enligt VISS (Vatteninformation 
Sverige). Detta på grund av höga halter 
av kvicksilver och försurningsproblematik. 
Åtgärder finns planerade, och några 
är redan genomförda, för att förbättra 
vattenkvalitén. Massetjärn och Mölndalsån 
är ett viktigt ekosystem för människor, miljö 
och djur. Det är därför viktigt att planera 
för åtgärder som förbättrar vattenkvalitén, 
t.ex. genom askåterföring som är en metod 
för att motverka markförsurning. Se VISS  
hemsida för mer information 
(viss.lansstyrelsen.se).

- Sista sträckan av Hulebäcken rinner 
i centrala Mölnlycke tills den mynnar i 
Mölndalsån.  Bäcken har mestadels en 
naturlig fåra med en meandrande form 

REKOMMENDATIONER

- Genomför åtgärder för att förbättra vattenkvalitén 

i Massetjärn och Mölndalsån, t.ex. genom 

askåterföring.  

- Skydda Hulebäckens fåra vid eventuell 

framtid utveckling, t.ex genom att bevara åns 

hydromorforlogiska form och utbredning i 

landskapet.  
- Använd grönytor längs med vägar för att rena vatten 

genom tex. biofilter eller svackdiken.

- Inför gröna ytor och/eller dagvattenlösningar för 

vattenrening i urbana miljöer där det finns mycket 

hårdgjorda ytor. 

- Vid framtida utveckling ska öppna 

dagvattenlösningar väljas i första hand för 

dagvattenhantering.

skapa skydda stärka skippa
Damm för rening och fördröjning av 

dagvatten vid Benarebyvägen

och långsamt flöde som hjälper till med 
vattenrening och infiltrering. 

- Bilar och andra fordon släpper ut 
partiklar och andra miljögifter som 
förorenar dagvattnet. Risk för förorening 
av dagvatten är stor i omgivningen av högt 
trafikerade vägar, såsom Säterivägen och 
Allén. Parkeringsytorna innebär också 
en utmaning vad gäller vattenrening. 
Dagvattnet kan renas med hjälp av biofilter, 
sedimentationsdammar eller liknande 
dagvattenanläggningar som utnyttjar 
grönska för rening av vatten. Ett bra 
exempel på en fördröjningsanläggning som 
kan rena vattnet finns vid Benarebyvägen. 

- Stor risk för förorening av dagvatten finns 
också i de centrala delarna av Mölnlycke, 
på grund av en kombination av stor andel av 
hårdgjorda markbeläggningar och biltrafik. 

- Rådasjön utgör vattenskyddsområde och 
vattenkvalitén ska därför skyddas. 

Hulebäckens fåra med långsamt rinnande 

flöde med möjlighet för infiltrering och rening
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Ytvatten

Storlek tillrinnande yta: 0,5-1 ha

Ytavrinningsväg, 

Storlek tillrinnande yta: 1-20 ha

Höjdkurva 1m

Storlek tillrinnande yta: <20 ha

Rekommendationer

Nulägesanalys

Stärka

Skapa

Skydda

Skippa

Skydda

Omvandla grönytor till 
biofilter/svackdike

Införa grönytor och öppna 
dagvattensystem som 
bidrar till vattenrening

Förbättring av Massetjärns 
vattenkvalité. 
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Dagvatten kan reduceras genom infiltration 
ner i marken, upptagning av växter samt att 
magasin fylls på i växtbädden. Dessutom 
kan dagvattnet fördröjas i ekosystemen  
och på så sätt minskar riskerna för 
översvämningar, erosion, föroreningar och 
andra skador som orsakas av vatten.

- Mölndalsån är recipient till den största 
delen dagvatten inom området, vilket ökar 
risken för översvämningar. Mölndalsåns 
strandzoner bör gestaltas för att ge plats 
för vatten och hantera översvämningar. 
Området där Mölndalsåns mynnar i 
Rådasjön, (vanligtvis kallad ”sumpskogen”) 
är ett område med stor betydelse för 
hantering av översvämningar. Området 
bör bevaras. Längs Säterivägen planeras 
anlägging av dagvattendammar att för att 
öka beredskapen.

- I Mölnlycke centrum finns några 
lågpunkter och instängda områden 
där dagvatten kan samlas och leda till 
översvämningar, se kartan s. 37. Dessutom 
har några riskområden identifieras utifrån 
historiska händelser, där sannolikheten för 
översvämningar är störst i samband med 
extrema skyfall.

Skydd mot extremt väder

REKOMMENDATIONER

- Anlägg fördröjningsytor nära källan, t.ex. i 

Djupedalsäng och Hönekulla. 

- Prioritera öppna dagvattensystem för avledning av 

dagvatten genom grönytor. 

- Planera för multifunktionella grönytor som kan 

översvämmas tillfälligt för hantering av skyfall.

- Bevara befintliga gröna områden längs med 

Mölndalsån.

skapa skydda stärka skippa

Översvämningsbar yta vid Hulebäcken som 

tillfälligt kan hantera stora flöden vid extremt 

väder.

- Strandzonen längs med Hulebäcken 
är  en viktig yta för hantering av stora 
vattenflöden vid kraftiga regn. 

- Relativt stora nivåskillnader med branta 
slänter och hårdgjorda ytor i Mölnlyckes 
centrum leder till stora flöden som kan vara 
problematiska vid vissa samhällsfunktioner 
t.ex. Hulebäcksgymnasiet, eller för 
infrastruktur, t.ex.  undergången vid 
Benarebyvägen.  

- Hårdgjorda ytor vid centrum 
ökar mängden och hastigheten på 
avrinningsflödet. Ett öppet dagvattensystem 
med fördröjningsytor (tillfälliga eller 
permanenta) kan öka dagvattensystemets 
resiliens och minska översvämningsrisken 
i centrum. Svackdiken är ett bra exempel 
på en lösning som kan hantera stora 
vattenflöden vid ett kraftigt regn. Öppna 
dagvattenlösningar rekommenderas 
särskilt i avrinningsvägar genom centrum 
mot Mölndalsån.  Dessa åtgärder följer 
riktlinjerna i dagvattenpolicyn för Härryda 
kommun. Det övergripande målet för 
dagvattenhanteringen är att i första hand 
tillämpa LOD (lokalt omhändertagande av 
dagvatten) och att avleda dagvatten i öppna 
system med lokal fördröjning och rening.

Dike i villaområde för dagvattenhantering

- Att anlägga fördröjningsytor nära källan 
är en bra strategi för att minska stora 
vattenflöden i låga område med risk 
för översvämningar. Ett bra exempel är 
fördröjningsdammen vid rondellen vid 
Benarebyvägen, vilket undviker snabba 
flöden att rinna ner till Mölndalsån.  
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Ytvatten

Riskområde

Lågpunkter

Storlek tillrinnande yta: 0,5-1 ha
Ytavrinningsväg, 

Storlek tillrinnande yta: 1-20 ha

Höjdkurva 1m

Storlek tillrinnande yta: <20 ha

Rekommendationer

Nulägesanalys

Stärka

Skapa

Skydda

Skippa

Öppet dagvattensystem Wolffs 
kulle- Mölndalsån. Översväm-
ningsbar yta/ fördröjningsmaga-
sin vid Centralvägen

Viktigt område för 
skyfallshantering

Viktigt område för 
skyfallshantering

Införa gröna ytor för avledning 
och fördröjning av dagvatten Införa fördröjning

Införa fördröjningsyta

Skapa en multifunktionell 
yta som kan översvämmas

Översvämningsbara 
torgytor/ parkering

Skapa en multifunktionell yta 
som kan översvämmas

Bäckens omgivande mark kan öppnas 
upp för bättre skyfallshantering
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En väl fungerande pollinering behövs 
för att växter ska producera frön, frukter, 
grönsaker och bär. Växter kan vara vind-, 
insekts- eller vattenpollinerade. De växter 
som är insektspollinerade är mest utsatta 
för störningar eftersom de är beroende av 
andra organismer som bland annat bin och 
fjärilar. Pollinatörer rör sig inom en radie på 
ca 300 m för humlor max. 3 km för bin.

- En viktigt resurs för pollinering finns i 
den stora andel trädgårdar som finns inom 
Mölnlycke centrum. Det rekommenderas 
att bevara denna typ av hustypologi i 
möjligaste mån i centrala områden.
 
- Befintliga blomlådor i offentliga miljöer 
är en stor tillgång till pollinering. Det 
rekommenderas att plantera blommor och 
växter som bidrar till pollinering. 

- Öppna ytor med äng möjliggör för vilda 
blommor som också bidrar till pollinering. 

- Centrala området kring stationen 
domineras av hårdgjorda ytor utan 
vegetation. En komplettering med blommor 
och växter som bidrar till pollinering skulle 
förstärka kopplingen mellan båda sidor av 
järnvägen. 

Pollinering

REKOMMENDATIONER

-  Privata trädgårdar bidrar till pollinering. Bevara 

denna typologi om möjligt. 

- Bevara och komplettera med blomlådor i centrum.

- Inför pollinerande växter i stationsområdet för att 

stärka kopplingen mellan båda sidor av järnvägen. 

Gäller riskzonerna och omgivningarna kring 

stationen. 

skapa skydda stärka skippa

Bin vid dammen i Wendelbergsparken

Bin vid Massetjärn

Plantering i Allén som bidrar till pollinering.

Blomlådor på Biblioteksgatan som bidrar till 

pollinering i centrum.
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Skogsmark

Begravningsplats 

Trädgårdar

Öppen mark

Vatten

Solitärträd eller allé

Riskzon spårområdet

Våtmark

Rekommendationer

Nulägesanalys

Stärka

Skapa

Skydda

Skippa

Komplettera med blommor och 
växter som bidrar till pollinering 
för att koppla båda sidorna av 
järnvägen.  

Förstärk med pollinerade växter.

Wendelsberg är ett viktigt 
området för pollinering.

Privata trädgårdar 
bidrar till pollinering.

Befintliga öppna gröna 
områden och perennplante-
ringar bör bevaras. Handelsträdgården är en 

viktig aktör med många 
pollinerande växter.
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 Æ Kulturella ekosystemtjänster
 Hälsa

När det kommer till ”Hälsa” inom 
ekosystemtjänster är det mycket viktigt 
med säkra, vackra och bekväma färdvägar 
genom orten, anpassade till brukarna. 
Exempel är bilfria vägar där barn kan cykla 
på egen hand och vägar utan hinder för 
äldre människor. Denna typ av vägar bör 
korsa övrig trafik på ett så smidigt och 
enkelt sätt som möjligt och avbrytas så lite 
som möjligt. Organiserade och spontana 
aktivitetsytor för boll-lek, utegym etc. bör 
även finnas längs denna typ av vägar. 

- Befintliga aktivitetsytor är väl 
sammankopplade med gröna och blå 
strukturer. 

- Det finns en fin variation av olika 
aktiviteter som kan förhöjas ytterligare med 
vattenaktiviteter.

- Ny gestaltning runt Massetjärn skapar 
möjligheter att uppgradera och samman-
koppla området med spontana aktiviteter i 
centrum.

- I ‘Ekologiska stråk och Friluftsstråk i Här-
ryda kommun’ finns markerade vandrings-
stigar och förslag på en ny koppling mellan 
Wendelsberg och Rådasjön. I tillägg har 
stigen längs Hulebäcken identifierats som 

REKOMMENDATIONER

- Utveckla ”Hälsans stig” till ett nätverk, inklusive 

Mölndalsån, Wendelbergspark samt Hönekulla och 

dess aktivitetsområde.

- Se till att alla grannskap har tillgång till spontana 

aktiviteter av god kvalitet.

- Utveckla vattenaktiviteter vid Rådasjöns, med 

hänsyn till vattenskyddsområde och naturreservat.

Fin och fungerande basketplan och cykelväg 

nära Furuhällsskolan. skapa skydda skippa

ett intressant stråk. Genom en komplett 
översyn över samtliga stigar kan nya identi-
fieras och skapas.

- Bra att det finns en ”Hälsans stig” som 
får människor att upptäcka nya platser. 
Stigen fokuserar idag mest på att binda 
samman urbana element såsom torg, affärer 
etc. i centrum med området vid Rådasjön. 
Här finns möjlighet att addera stigar som 
fokuserar på landskapet i Mölnlycke cen-
trum och kopplingar till området söder om 
järnvägen. Skapa ”Hälsans nätverk” med 
små, spontana aktivitetsområden från norr 
till söder.

Stig längs Hulebäcken fungerar bra för träning och promenader, 

skyddad från trafik, delvis skuggig och varierad.

stärka
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Skydda

Stärka

Skapa

Skippa

Befintliga vandringsstigar

Elljusspår

500 m

Gång- och cykelväg

Cykling i blandtrafik

Bra sport/aktivitetsområde 
utomhus/inomhus
Lägre kvalitet på sport/aktivitetsområde

Hälsans stig

Rekommendationer

Nulägesanalys

Möjlig utveckling av 
vattensport

Bra exempel på alternativa aktivitetsom-
råden men behövs åtgärder för att folk 
ska hitta hit

Stigar i naturen, bra för 
löpning etc.

Bra exempel på en välfungerande spontan aktivitetsy-
ta, skyddad och synlig på samma gång.

Lägre kvalitet på spontana aktivitetsytor: 
oskyddat utegym med få redskap.

Hälsan stig fungerar som en “trigger”, med möj-
lighet att skapa ett nätverk som sammankopplar 
områdena på båda sidor av järnvägen.
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Sinnlig upplevelse handlar främst om 
hur nära man är naturen  och vad man 
kan se och höra när man t.ex. är hemma 
eller i skolan. En studie visar att bara två 
områden i centrum ligger mer än 300 
meter från grönområden! Det betyder 
att Mölnlycke har väldigt bra grund för 
denna ekosystemtjänst. Genom att göra 
Mölndalsån till ett tillgängligt grönområde 
kommer även dessa två försvinna. Men lika 
viktigt är att tänka på hur det är att röra sig 
i staden.

Område mer än 300m från grönområde

Grönområde större än 1 ha

Sinnlig upplevelse

skapa skydda skippa

Utsikt över Rådasjön

REKOMMENDATIONER

- Gör landskapet synligt genom utsiktsplatser på 

både norra och södra sidan av järnvägen.

- Skapa olika siktlinjer och utsiktspunkter 

över Mölnlyckes stadslandskap inklusive 

huvudbyggnaden Wendelsberg.

- Identifiera de platser där vattnets porlande blir en 

sinnlig upplevelse i staden och skydda dem mot ökat 

buller

Utsikt över Massetjärn med fabriken

Källa: GIS-analys, Härryda kommun.

Område mer än 300m från grönområde

Grönområde större än 1 ha

Vattnet i Hulebäcken kan bidra med ett 

trevligt porlande.

- Grönområden i Mölnlycke centrum bör ha 
tydliga entréer så att de blir mer synliga. 

- Dalgången med det sluttande landskapet 
är väldigt vackert men inte så synligt. 
Genom nya utsiktsplatser skapas överblick 
och visuell koppling mellan norra och södra 
sidan av järnvägen.

- På några få platser kan man höra vattnet 
som porlar där vatten rinner över stenar och 
när trafikbuller inte överröstar porlet.

stärka
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Utvecklingspotential utsiktspunkt

Intressanta utsiktspunkter

Intressanta platser med ljud

Trevlig promenad

Utvecklingspotenital ljud

Skydda

Stärka

Skapa

Skippa

Rekommendationer

Nulägesanalys

Potentiell siktlinje

Stärka utsikten över Rådasjön och 
utveckla det genom en promenadslinga 
inklusive en strandpromenad.

Trafik stör å-rummet

Öppna historiska vyer igen.

Utsikt över Massetjärn visar Mölnlyckes 
stadslandskap.

Enkla utsiktsplatser lockar 
människor, visar upp landskapet och 
sammankopplar norr och söder.

Skydd från trafikbuller och nya små dammar 
förstärker auditiva upplevelser.
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Medan fokus för ”Hälsa” inom 
ekosystemtjänster är att skapa färdvägar 
för alla målgrupper, handlar ”Sociala 
interaktioner” om kopplingarna mellan 
dessa färdvägar och möten mellan grupper 
av människor. Det handlar om platserna 
där människor träffar varandra och där 
Mölnlyckes identitet skapas.

- Lättillgängliga aktivitetsområden och 
lekplatser med goda kopplingar till gång- 
och cykelvägar kan fungera som bra 
mötesplatser som stärker den sociala 
sammanhållningen. Ett nätverk med 
aktivitetsområden och lekplatser som täcker 
in alla barns aktivitetradier borde sträcka sig  
över hela Mölnlycke. 

- Varje åldersgrupp har sin egen rörelseradie 
och det är tydligt att hela Mölnlycke inte 
utnyttjas. Även i områden med stora 
trädgårdar behövs mötesplatser där barn 
själva kan gå och träffa vänner samt där 
föräldrar kan ses.

- Centrumkärnan har ett fint system med 
torg och gator där olika atmosfär råder.

- Det finns en stor möjlighet att skapa 

 Sociala interaktioner

Barnens miljöark vid Råda rum.

Fin lekplats, sluten men välkomnande, 

vid Säteriet.Mötesplatser i centrumkärnan.

Skräp och förfall bör undvikas. skapa skydda skippa

REKOMMENDATIONER

- Skapa ett heltäckande nätverk av kvalitativa 

lekplatser.

- Sammankoppla befintliga mötesplatser i centrum 

med en ny park vid Mölndalsån.

- Håll mötesplatser rena och välskötta.

en ny stadspark längs Mölndalsån som 
sammanlänkar befintliga mötesplatser, 
stärker kopplingen till Rådasjön och förhöjer 
Mölnlyckes gröna identitet. 

- Var medvetna om nedskräpning och förfall 
som har starkt negativa effekter. 

- Genom att kombinera olika funktioner på 
smarta och attraktiva sätt kan flera värden 
skapas på samma plats. När 1+1=3 
skapas större mångfald och mer levande 
mötesplatser där olika målgrupper kan 
mötas.

stärka
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Lekplats med hög kvalitet

Idrottsplats med hög kvalitet

Idrottsplats med lägre kvalitet

Mötesplats utomhus

Byggnad som mötesplats

Aktivitetsradie
0-6 år 100m
6-12 år 400m 

Lekplats med lägre kvalitet

Mötesplats utomhus med 
stor utvecklingspotential

Trafik som barriär 

Skydda

Stärka

Skapa

Skippa

Rekommendationer

Nulägesanalys

En ny park kan sammankoppla 
befintliga mötesplatser.

Större vägar med motortrafik fung-
erar som barriärer.

En fin plats att välkomna gäster till 
Mölnlycke.

Nedgången yta som behöver 
stärkas

Potential att utveckla ny entré till 
centrum över vattnet.

Väldigt bra kombination av 
kyrka, restaurang och lekplats.

Platser för ungdomar med potential 
för större mångfald genom en ny 
utsiktsplats.

Lekplatser och aktivitetsom-
råden med lägre kvalité.

Avsaknad av lekplatser och 
andra enklare mötesplatser.

Ett nytt landmärke skapar möjlighet att koppla 
ihop södra och norra sidan av järnvägen.

Förgården till gymnasiumet är en del av 
staden, relaterad till busstationen.
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Naturpedagogik

Med ”Naturpedagogik” tänker vi ofta på 
barn, vilket är bra då vi aldrig kan börja för 
tidigt att lära barn om naturen. Men vi får 
inte glömma bort vuxna och tonåringar!

- Det finns två platser där man aktivt kan 
lära sig om naturen; Barnens naturstig 
i Wendelsbergsparken och Råda rums 
miljöark. Dessa är väl utformade och värda 
att bevara och underhålla.

- Båda platserna fokuserar på barn, men 
det vore intressant att inkludera ytterligare 
målgrupper när man skapar nya platser där 
man kan lära sig om naturen.

- Hitta olika sätt att utbilda och informera. 
Skyltar är ett sätt, men det finns fler sätt att 
synliggöra och undervisa på. En promenad 
genom vassen mot vattnet ger t.ex. mycket 
undermedveten information.

- Ett roligt sätt att lära sig om naturen är att 
odla eller samla sin egen mat. Urban odling, 
fruktträd längs gator eller restauranger med 
egna odlingar av grönsaker och örter är 
exempel på detta.

Uppleva vattnet från nära håll.

Lämningar från istiden.

skapa skydda skippa

REKOMMENDATIONER

- Informera om naturen genom att synliggöra den: 

utsiktsplatser framhäver kuperad terräng, slingrande 

stigar visar olika zoner i ett ekosystem etc.

Barnens naturstig: 

Information och interaktion

Barnens naturstig: 

Natur synliggörs med skulpturer.

stärka
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Utvecklingspotential utsiktspunkt

Naturstig

Naturlekplats

Synliga lämningar från istiden

Skydda

Stärka

Skapa

Skippa

Komplettera befintlig stig

Rekommendationer

Nulägesanalys

Använd och utveckla potentialen 
för urban odling.

Denna plats visar tydligt lämningar 
från istiden och är högt belägen. 
Möjlighet att informera om landska-
pets bildning och former.

En ny stig runt Massetjärn skulle 
kunna korsa olika zoner av ekosys-
tem och skapa nya siktlinjer.

Skydda, underhåll och utveckla 
Barnens naturstig.

Naturlekplats med möjlighet 
att interagera med djur.

Synliggör dalgången med det sluttande land- 
skapet tillsammans med vattnet i samma vy.
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Inom temat symbolik och andlighet tittar 
vi på platser och element i (det urbana) 
landskapet som har stor mening eller 
potential för kultur eller religion.

- Landskapet längs Mölndalsån med kullar,  
bostadsområden och fabriker är idylliskt 
och kan uppmärksammas mer. Genom att 
synliggöra och tillgängliggöra det ytterligare, 
göra det mer attraktivt, skapas anledning för 
människor att röra sig dit och uppehålla sig 
där.

- Bevara de historiska värdena genom att 
underhålla och utveckla dem.

- I Mölnlycke finns tre huvudsakliga platser 
med kulturell eller religiös betydelse: 
 - Centrum med funktioner såsom  
 Kommunhus, Kulturhus och   
 mötesplatser.
 - Ängen framför Wendelsbergs  
 huvudbyggnad där midsommar  
 och Valborg firas. 
 - Rådarum med Rådakyrkan och  
 kyrkogården där livets stora frågor  
 är fint sammankopplade i staden  
 och i det dagliga livet. 

 Symbolik och andlighet

Barn som leker på kyrkogård.

Glass och trappa, perfekt kombination

Midsommarfirande på området mellan 

Wendelsbergsparken och Massetjärn.

Wendelsbergs historiska huvudbyggnad. skapa skydda skippa

REKOMMENDATIONER

- Mölndalsån är ursprunget för Mölnlycke, ge den 

dess välförtjänta uppmärksamhet.

- Bevara (historiska) siktlinjer.

- Bevara och utveckla smarta kombinationer av 

aktiviteter som skapar flera värden på samma plats.

stärka
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Område med höga kulturella värden

Område med utvecklingspotential för 
kulturella värden

Historisk siktlinje

Byggnad med stor kulturell eller 
religiös betydelse

Skydda

Stärka

Skapa

Skippa

Rekommendationer

Nulägesanalys

Område med höga 
värden där flera högtider i 
livet kan hållas.

Landskapet visar historia 
från istiden.

Centrum har några olika minnesvärda platser: 
trappan, kulturhuset och Kommunhuset

Mölndalsån har format landskapet och skapat Möln-
lycke ort med dess historia. Detta ursprung skulle 
kunna tydliggöras och utvecklas mer genom att ån får 
en mer central och tydlig plats i centrum.

Studentfirande varje år framför Hule-
bäcksgymnasiet.

Den historiska egendomen Wendelbergsparken har 
en del i Mölnlyckebornas vardagsliv.

Platsen för valborgs- och midsommarfirande på en 
historisk plats. Platsen behöver underhåll.

Möjlighet att addera en viktig målpunkt i 
det nya, tätare området.
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 Æ Försörjande ekosystemtjänster
 Matproduktion, Färskvatten och Material

De försörjande ekosystemtjänsterna är 
fysiska tjänster som är ett direkt resultat 
av naturens arbete, såsom matproduktion. 
Med hjälp av ekosystemen tillhandahålls 
också dricksvatten från sjöar, vattendrag 
och grundvatten. Dessutom produceras 
mycket av alla resurser vi använder av 
något ekosystem.

- Matproduktion i urbana miljöer blir allt 
vanligare. I Mölnlycke centrum finns goda 
förutsättningar till privat odling i pallkragar 
och växthus. Möjligheten för närodling ska 
beaktas i framtida utveckling. Dessutom 
finns trädbuskar och fruktträd både på 
allmän mark och i privata trädgårdar. 

- Rådasjön är en utav regionens viktigaste 
sjöar för dricksvatten. Vattenkvalitén bör 
därför skyddas. Dessutom är det viktigt att 
kontrollera och förbättra vattenkvalitén i 
Massetjärn och Mölndalsån, vilka är direkt 
kopplade till Rådasjön. 

- Ekosystem ger oss människor många 
resurser. I Mölnlycke centrum finns en 
handelsträdgård som erbjuder material 
för ekosystem i form av växter och andra 
trädgårdsprodukter. Butiken är ett exempel 
på resurser som naturen ger oss.  

Massetjärn

skapa skydda skippa

REKOMMENDATIONER

- Förbättra vattenkvalitén i Massetjärn och 

Mölndalsån.

- Möjliggör för närodling inom framtida 

centrumutveckling. 

stärka

Rådasjöns naturreservat och vattenskyddsområde.

Försörjande ekosystemtjänst i form av privat fruktodling.
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Skogsmark

Kyrkogård

Trädgårdar

Öppen mark

Idrottsplats

Vatten

Skyddvärda träd

Solitärträd eller allé

Våtmark

Skydda

Stärka

Skapa

Skippa

Rekommendationer

Nulägesanalys

Dricksvatten för Mölndals 
stad och reservvattentäkt 
för Göteborgs stad.

Kontroll av föroreningar i vattenflöden 
genom Massetjärn till Rådasjöns vatten-
skyddsområde är mycket viktigt.

Handelsträdgård är en lättillgänglig källa 
för nya planteringar i trädgården.
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4. Områdets fördjupning
 Æ Delområden

 Æ Centrum

 Æ Mölndalsån och Massetjärn

 Æ Hulebäcken

 Æ Wolffs kulle

 Æ Stationsområdet

 Æ Hönekulla
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Mölnlycke centrum
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Wolffs kulle Hulebäcken

Centrum

Stationsområdet

Hönekulla

Mölndalsån och 
Massetjärn

 Æ Delområden

Hitintills har vi tittat på varje ekosystemtjänst separat, 
men hur fungerar alla tillsammans? Stöttar och stärker 
de varandra eller är de varandras motpoler? För att 
svara på dessa frågor studerade vi närmare några olika 
delområden. På så sätt kunde vi komma fram till väsentliga 
rekommendationer som inkluderade samtliga, relevanta 
ekosystemtjänster med stadskärnans framtida förtätning i 
beräkningarna.

Områdena är utvalda av olika anledningar: Mölndalsån/
Massetjärn och Hulebäcken för deras vattensystem, 
Centrum, Stationsområdet och Hönekulla för deras urbana 
identitet och Wolffs kulle för dess upphöjda läge.

Delområden för fördjupning
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 Æ Centrum

Den framtida utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar 
kommer främst att drivas av önskan om förtätning. Centrum 
har redan några fungerande ekosystemtjänster men också 
flera nya möjligheter. Med en tillkommande förtätning fås 
störst vinster genom att kombinera olika ekosystemtjänster, 
främst i det offentliga rummet men även i nya byggnader.
Centrum är idag ett område med mycket hårdgjorda ytor 
och trafik, vilket är en utmaning gällande luftkvalitet, buller, 
vattenfördröjning, vattenrening samt mikroklimat. 

-Mer vegetation i flera skikt (träd eller buskage) längs med 
vägarna skulle bidra till minskat buller, förbättrad luftkvalité 
och mer reglerad temperatur.

- Ett öppet dikesystem i form av svackdiken och/eller 
biofilter skulle hjälpa till att förbättra dagvattenkvalitén 
och minska översvämningsrisken. Detta gäller framförallt 
Säterivägen, Biblioteksgatan och Allén.

- Spridningsmöjligheterna för växter och djur ökar ge-
nom att förstärka Allén mellan södra och norra delen och 
genom att förstärka sträckningen Kyrkvägen-Centralvä-
gen-Råda torg mellan östra och västra delen genom tillägg 
av fler vegetationsskikt.

- Möjligheter finns inte bara längs gatorna, utan även på 
torg och andra publika mötesplatser. Centrum har redan 
några viktiga mötesplatser. Vid en förtätning av centrum 
borde möjligheten att tillföra fler mötesplatser för de yngsta 
tas tillvara, såsom lekplatser och spontant lek där barn kan 
möta andra barn på egen hand.

Skapa ekosystemtjänster

Skydda ekosystemtjänster

Stärka ekosystemtjänster

Lekplats hög/låg kvalitet

Idrottsplats hög/låg kvalitet

Riskområde översvämning

Ny promenad stig

Huvudkörbana

Ytvattenavrinning

Förbindelse för pollinerande arter

Förbindelse för vattenarter som öring

Förbindelse för vattenrelaterade arter
som fladdermus, groddjur och flera fåglar
Förbindelse för skogsarter som rådjur, 
flera fåglar och ekorre

Cykel- och gångväg/blandtrafik

Hälsans stig

Buffer område

Utsikt/Intressanta platser med ljud

Stärka/skapa grönska

Skogsmark

Kyrkogård

Trädgårdar

Öppen mark

Vatten

Skyddvärda träd

Solitärträd eller allé

Gräns naturreservat

Rekommendationer

Nulägesanalys

Vid framtida utveckling kan öppna ytor såsom Råda torg 
utformas som multifunktionella ytor som kan översvämmas 
tillfälligt för att hantering av skyfall. 

- Befintliga perennplanteringar är mycket värdefulla för 
pollinering och bör skyddas. Välj även annuella arter som 
bina kan dra nytta av på bästa sätt under hela säsongen.

- Nya byggnader kan som sagt också skapa möjligheter 
att stärka vissa ekosystemtjänster. Även om kommunen 
inte äger marken, finns möjlighet att påverka. T.ex. genom 
att föreslå och uppmuntra till gröna tak, som är jättebra 
på att hantera dagvatten och erbjuda habitat för insekter 
och fåglar. Eller gröna väggar, som även i sin enklaste 
form skapar skydd och föda för fåglar, isolerar byggna-
den, skapar mikroklimat, reducerar trafikbuller och renar 
luftföroreningar.

Skapa ekosystemtjänster

Skydda ekosystemtjänster

Stärka ekosystemtjänster

Lekplats hög/låg kvalitet

Idrottsplats hög/låg kvalitet

Riskområde översvämning

Ny promenad stig

Huvudkörbana

Ytvattenavrinning

Förbindelse för pollinerande arter

Förbindelse för vattenarter som öring

Förbindelse för vattenrelaterade arter
som fladdermus, groddjur och flera fåglar
Förbindelse för skogsarter som rådjur, 
flera fåglar och ekorre

Cykel- och gångväg/blandtrafik

Hälsans stig

Buffer område

Utsikt/Intressanta platser med ljud

Stärka/skapa grönska

Skogsmark

Kyrkogård

Trädgårdar

Öppen mark

Vatten

Skyddvärda träd

Solitärträd eller allé

Gräns naturreservat

Rekommendationer

Nulägesanalys

Skapa ekosystemtjänster

Skydda ekosystemtjänster

Stärka ekosystemtjänster

Lekplats hög/låg kvalitet

Idrottsplats hög/låg kvalitet

Riskområde översvämning

Ny promenad stig

Huvudkörbana

Ytvattenavrinning

Förbindelse för pollinerande arter

Förbindelse för vattenarter som öring

Förbindelse för vattenrelaterade arter
som fladdermus, groddjur och flera fåglar
Förbindelse för skogsarter som rådjur, 
flera fåglar och ekorre

Cykel- och gångväg/blandtrafik

Hälsans stig

Buffer område

Utsikt/Intressanta platser med ljud

Stärka/skapa grönska

Skogsmark

Kyrkogård

Trädgårdar

Öppen mark

Vatten

Skyddvärda träd

Solitärträd eller allé

Gräns naturreservat

Rekommendationer

Nulägesanalys
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Biofilter i en urban gata för rening av dagvatten.

Källa: Sofia SvenssonExempel på liten lekmiljö i centrum.

Exempel på platser för ungdomar som också är en vattenbuffert. 

Källa: The New Economy

Torg med nedsänkta vegetationsytor för fördröjning av dagvatten

Källa: Thorbjörn Andersson
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 Æ Mölndalsån och Massetjärn

Mölndalsån är den stora anledningen till Mölnlyckes 
existens, men numera vänder sig centrum bort från ån och 
lämnar ån som en otydlig del av orten. Ån med omgivning 
har dock potential att bli en attraktiv del av stadskärnan.

- En ny park som sträcker sig längs ån från fabriken till 
Rådasjön skulle sammanbinda befintliga mötesplatser och 
medföra en uppdatering av befintliga, spontana aktivitets-
ytor. 

- Vid sjöarna kan nya gångstigar nära vattnet erbjuda fina, 
lugna promenader med vacker utsikt. Genom att göra vä-
gen slingrande kan man uppleva olika zonerna av ekosys-
tem, te.x. öppet vatten, strandkant och tät vegetation. Vid  
Rådasjön kan detta kombineras med förtöjningar för små 
båtar, vilket ger tydlig tillgänglighet till vattnet. 

- Massetjärn är förorenad av tidigare industrier. Traditio-
nella saneringsmetoder där de förorenade sedimenten 
transporteras till en annan plats är ofta mycket dyra och 
flyttar bara problemet till en annan plats. Men det finns 
sätt att sanera på plats, t.ex. genom masstabilisering eller 
plantering av renande växter.

- Gröna och öppna ytor i närheten av Massetjärn kan om-
vandlas till översvämningsbara ytor, vilket kan bidra till 
minskad översvämningsrisk i Mölnlycke centrum. Det dy-
namiska landskapet skapar nya habitat för vattenrelaterade 
arter och kan på samma gång bidra med att förstärka upp-
levelser av landskapselement genom t.ex. vattenlek. 

Flytande promenadstig som kan gå genom flera olika zoner av 

ekosystem. Källa: Reddit

- Strandzoner längs Mölndalsån är viktiga för översväm-
ningshantering. Strandzoner kan utvecklas för att ge mer 
plats åt vatten. Samtidigt bör befintlig vegetation och grö-
na ytor längs med ån bevaras. 

- Mölndalsån med hela sitt stora vattenrelaterade område 
kan fungera som en ekologisk länk som stödjer befintliga 
vattenrelaterade arter. Prioritera och bibehåll således 
gröna kopplingar mellan Massetjärn och Wendelsberg. 
Vandringsvägar för groddjur kan finnas mellan områdena. 

- Utveckla området mot en mer pollinatörsvänlig flora. Sätt 
in anpassad skötsel av öppna gräsytor istället för tradi-
tionell gräsmatteklippning på utvalda platser för att öka 
blomningen. Nyttja intilliggande vägrefuger och rondeller 
för pollinatörsanpassad flora.
t ryggrad genom centrum, möts stora trafik-artärer här. 
Skydda ån från störande trafik. Att införa träd eller buska-
ge längs med Säterivägen och Långenäsvägen kan bidra 
till bullerdämpning och luftrening. 

Översvämningspark

Källa: Nicolas Waltefaugle
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Brygga med förtöjningsmöjligheter, referens till Rådasjön. 

Källa: Let Ideas Complete.

Skapa ekosystemtjänster

Skydda ekosystemtjänster

Stärka ekosystemtjänster

Lekplats hög/låg kvalitet

Idrottsplats hög/låg kvalitet

Riskområde översvämning

Ny promenad stig

Huvudkörbana

Ytvattenavrinning

Förbindelse för pollinerande arter

Förbindelse för vattenarter som öring

Förbindelse för vattenrelaterade arter
som fladdermus, groddjur och flera fåglar
Förbindelse för skogsarter som rådjur, 
flera fåglar och ekorre

Cykel- och gångväg/blandtrafik

Hälsans stig

Buffer område

Utsikt/Intressanta platser med ljud

Stärka/skapa grönska

Skogsmark

Kyrkogård

Trädgårdar

Öppen mark

Vatten

Skyddvärda träd

Solitärträd eller allé

Gräns naturreservat

Rekommendationer

Nulägesanalys

Skapa ekosystemtjänster

Skydda ekosystemtjänster

Stärka ekosystemtjänster

Lekplats hög/låg kvalitet

Idrottsplats hög/låg kvalitet

Riskområde översvämning

Ny promenad stig

Huvudkörbana

Ytvattenavrinning

Förbindelse för pollinerande arter

Förbindelse för vattenarter som öring

Förbindelse för vattenrelaterade arter
som fladdermus, groddjur och flera fåglar
Förbindelse för skogsarter som rådjur, 
flera fåglar och ekorre

Cykel- och gångväg/blandtrafik

Hälsans stig

Buffer område

Utsikt/Intressanta platser med ljud

Stärka/skapa grönska

Skogsmark

Kyrkogård

Trädgårdar

Öppen mark

Vatten

Skyddvärda träd

Solitärträd eller allé

Gräns naturreservat

Rekommendationer

Nulägesanalys

Skapa ekosystemtjänster

Skydda ekosystemtjänster

Stärka ekosystemtjänster

Lekplats hög/låg kvalitet

Idrottsplats hög/låg kvalitet

Riskområde översvämning

Ny promenad stig

Huvudkörbana

Ytvattenavrinning

Förbindelse för pollinerande arter

Förbindelse för vattenarter som öring

Förbindelse för vattenrelaterade arter
som fladdermus, groddjur och flera fåglar
Förbindelse för skogsarter som rådjur, 
flera fåglar och ekorre

Cykel- och gångväg/blandtrafik

Hälsans stig

Buffer område

Utsikt/Intressanta platser med ljud

Stärka/skapa grönska

Skogsmark

Kyrkogård

Trädgårdar

Öppen mark

Vatten

Skyddvärda träd

Solitärträd eller allé

Gräns naturreservat

Rekommendationer

Nulägesanalys
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 Æ Hulebäcken

Även om vattenströmmen i Hulebäcken är ganska liten har 
den en stor betydelse som förbindelseväg mellan vattnet 
i Mölndalsån och sjöarna utanför Mölnlycke. Det är främst 
en förbindelseväg för olika fåglar och fisk, såsom öring. 
Men även människan kan hitta fina gång- och cykelstigar 
för motion och rekreation i skuggan längs bäcken.

- Den mer vilda delen i norr bör ges fri utveckling och förbli 
fortsatt vild och trollsk med ett högt ekologiskt värde. Här 
ses en mängd fåglar som trivs i den mer slutna miljön, t.ex. 
koltrast och gärdsmyg.

- De mellersta och södra delarna av Hulebäcken är 
för tillfället ganska dolda och undangömda, men kan 
utvecklas mot att likna den norra delen – med högre 
trädkronor som skuggar vattnet under under (viktigt 
ur ett biologiskt perspektiv) och ett glesare busk- och 
fältskikt längs vattendraget. Att röja undan sly och buskar 
och istället plantera träd längs med den mellersta och 
södra sträckningen skulle gynna flera ekosystemtjänster. 
Träd som skuggar vattendraget håller undan sly och 
vattenvegetation på sikt eftersom de tar allt solljus vilket 
hindrar att vattendraget växer igen och ökar möjligheten 
för porlande ljud. Öring kan också komma att trivas i dessa 
delar. Trädarter som är bra för pollinatörer, t.ex. sälj, bör 
prioriteras. Att öppna upp vegetationen vid övergångarna 
över Hulebäcken känns viktigt ur ett trygghets- och socialt 
perspektiv. De slyiga och buskiga partierna med gömslen 
för bl.a. råttor finns, vilka skulle lösas genom gallring. 

- Genom att addera fler dammar, mera stilla vatten, skapas 
platser i vattnet för fiskars reproduktion och fåglars vila 
och födointag. 

Olika arter växer i olika ljusförhållanden. 

- Inte bara vad ögat fångar är intressant! På vissa platser 
kan man höra bäcken porla. Små fördämningar och ni-
våskillnader i bäcken med t.ex. stenar skapar denna typ av 
trivsamma ljud. Dessa måste dock anpassas så att det inte 
stör öringen, d.v.s, endast ha mindre nivåskillnader som 
öringen kan ta sig upp för.
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 Wolffs kulle är ett slutet, grönt område i centrum, 
oexploaterat på grund av sitt läge på en höjd.

- Området har idag medelhöga biologiska värden med ek- 
och tallskog och blåbärsbackar. Här finns också död ved, 
spår av hackspett och en hel del intressanta geologiska 
fenomen så som jätteflyttblock och förkastningsbranter. 
Området har stor potential att utvecklas mot högre 
biologiska värden. En del ekar kan behöva friställas så 
småningom. Utöver detta ger fri utveckling av naturmiljön 
störst värden på sikt.

- Området har en utmaning i att det är uppförsbacke för 
att ta sig dit. Någon typ av belöning för att ha klarat detta 
skulle därför behövas. Belöningen skulle kunna vara i 
form av en målpunkt ännu högre upp, en utsiktsplats med 
utblickar över träden. En plats att ta med fika till och njuta 
av utsikten över Rådasjön och kullarna runt Mölnlycke.

Utsikt från ovan ger nya perspektiv på saker. Utsiktsplats som ett landmärke och målpunkt.

 Æ Wolffs kulle
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Trädgårdar

Öppen mark

Vatten

Skyddvärda träd
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 Æ Stationsområdet

Stationsområdet består av många barriärer, såsom 
järnvägen och de större vägarna. Ombyggnaden av 
järnvägen kommer dock innebära stora förändringar med 
följande möjligheter:

- Minska barriärerna och tillföra ny bebyggelse. Gestalta 
området som en välkomnande entré till centrum som visar 
Mölnlyckes identitet direkt vid ankomst till orten. Alternativt 
utreda möjlighet att skapa en ekodukt över stationsområdet 
på en strategisk plats för såväl människor och djur med 
bl.a. pollinerande ängsmark och växter för att förstärka 
kopplingen mellan båda sidor över järnvägen, d.v.s. norra 
och södra Mölnlycke. Fler kopplingar mellan båda sidor 
av järnvägen kan göras genom ett nätverk av ”Hälsans 
stigar” som är tillgängliga för alla åldrar samt skapa nya 
mötesplatser t.ex. lekplatser.

- Riskzonerna längs med järnvägen och Hönekullavägen 
kan kompletteras med träd eller buskage för 
bullerreglering, luftrening och klimatanpassning samt 
pollinatörsvänlig flora. Dessa ytor kan utformas för att 
kunna avleda och fördröja vatten, vilket är särskilt viktigt 
i närheten av Rådastocksvägen där det finns ett lågt och 
instängt område med hög översvämningsrisk. 

- Det är positivt om befintliga grönytor kan användas för 
tillfällig fördröjning av dagvatten. Samtidigt behövs fler 
grönytor för avledning och rening av vatten. Här finns även 
möjlighet att skapa gröna tak och väggar i ny bebyggelse.
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Öppet dikessystem för dagvattenhantering

Källa: April Owens

Grönt tak för vatten, 

djur och människor

Avledning och rening av dagvatten i biofilter

Källa: Monrovia

Grönska kan öka värde och attraktivitet på mötesplatser, 

samtidigt som bidrar till att skapa en bra mikroklimat.

Källa: Anna Holm
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 Æ Hönekulla

Hönekulla är ett område som är något avskiljt från det 
levande centrumet och saknar tydlig funktion som 
målpunkt. På grund av detta blir området lite av en barriär 
mellan Mölnlycke centrum och Djupedal som har skola och 
sport/aktivitets-områden. 

-Hönekulla saknar offentliga mötesplatser, vilket är en 
viktig social funktion i ett större bostadsområde. För barn 
är det dock viktigt att (när de är gamla nog för att själv gå 
till lekplatser) träffa nya vänner och utveckla sin sociala 

kompetens. Det skulle därför vara värdefullt att skapa nya 
mötesplatser i Hönekulla, men på en mer småskalig nivå. 
Detta skulle kunna göras tillsammans med Wolffs kulle, 
genom att placera utsiktsplatser i båda områdena och 
skapa en visuell länk däremellan. 

- Avrinningen från Hönekulla påverkar områdena 
nedströms. Fördröjningsanläggningar på högre nivåer 
skulle bidra till minskade flöden på de lägre områdena. 

Dessa kan sammankopplas med öppna diken/ svackdiken 
som även fördröjer och hanterar dagvatten. 

Genom att skapa fler dammar intill rondeller på Benare-
byvägen lindras dagvattenproblematiken vid järnvägsk-
orsningen ännu mer. På samma gång blir dessa dammar 
habitat för groddjur och insektsliv.

- Bibehåll lokala spridningsvägar mellan skogspartierna ut 
gentemot de större skogsområdena utanför tätorten.
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Exempel av en rekreationsnätverk med numrerade 

noder. Källa: holland.com

Exempel av en rekreationsnätverk med numrerade 

noder. Källa: holland.com

Använd befintlig karaktär i landskapet, till exempel kullar,  vid 

design av områden för lek och aktivitet. 

Kombinerad biofilter/vattenbuffert  med lekplats.

Källa: GroundWork design

Utsiktstorn som en lockande attraktion och målpunkt. 

Källa: VVV Montferland
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5. Slutsatser 
 Æ Ekosystemtjänster och utvecklingsmål
 Æ Ekosystemtjänster i  stadsbyggnadsstudien
 Æ Ekosystemtjänster i  Mölnlycke centrum
 Æ Fortsatt arbete
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 Æ Ekosystemtjänster och utvecklingsmål

- Analys, Regionalt åtgärdsprogram 
Ekosystemtjänster är ofta en del av ett större regionalt 
nätverk. Därför är det viktigt att undersöka dem i ett 
bredare sammanhang. Länsstyrelsens åtgärdsprogram 
för miljömålen 2017-2020 i Västra Götaland visar tydliga 
hållbarhetsmål och listade åtgärdsförslag. 

I åtgärdsprogrammet finns fyra utmaningar identifierade 
för att skapa bättre förutsättningar för miljön. Inom varje 
utmaning finns åtgärder för lokala och regionala aktörer 
för att tillsammans nå de regionala miljömålen. Genom att 
jobba aktivt med ekosystemtjänster kan fler åtgärder och 
mål uppnås.

Nedan redovisas en analys av vilka ekosystemtjänster och 
till vilken grad de påverkar de fyra utmaningarna. Resulta-
tet visar att stödjande och reglerande ekosystemtjänster är 
viktigast för att uppnå de regionala målen. Detta kan vara 
en faktor att ta hänsyn till vid beslutsfattande.

+ 5 regionala åtgärder inom:

Åtgärdsprogram för havsmiljön
2015-2020

+ 25 regionala åtgärder inom:

Åtgärdsprogram för Västerhavets och 
Södra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021

+ åtgärder inom 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
FOKUSOMRÅDE 1. Hållbara transporter
FOKUSOMRÅDE 2.  Klimatsmart och hälsosam mat
FOKUSOMRÅDE 3.  Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 
FOKUSOMRÅDE 4.  Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

8

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER

KL1. Minska exponeringen för höga halter av partiklar från vägtrafik i tätorter
KL2. Minska utsläppen av bensapyren och partiklar från småskalig vedeldning
KL3. Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
KL4. Minska utsläppen av lösningsmedel från hushåll
KL5. Minska exponeringen för höga halter kvävedioxid i stadsluften

Åtgärder som berör miljömålen
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft 
• Giftfri miljö
• God bebyggd miljö

Åtgärder som berör miljömålen
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning

• Levande sjöar och  
vattendrag 

• Grundvatten av god 
kvalitet

• Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

• Ett rikt växt- och djurliv

V1. Skydda värdefulla sjöar och vattendrag 
V2. Skapa och bevara ekologiska kantzoner
V3. Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning
V4. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)
V5. Genomföra regionalt program för efterbehandling av förorenade områden
V6. Genomföra kommunal kust- och havsplanering 
V7. Samverka i framtagandet av havsplan för Västerhavet
V8. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen
V9. Bedriva fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten
V10. Ta fram och genomföra fiskevårds- och fiskförvaltningsplaner 
V11. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk
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Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, 
Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Habitat

Upprätthållande av 
markens bördighet

Biologisk mångfald 

Ekologiskt 
samspel 

Luftkvalitet 

Vattenrening 

Bullerreglering 

Klimatanpassning  

Skydd mot extremt 
väder 

Pollinering 

Hälsa

Sinnlig upplevelse  

Sociala interaktioner 

Matproduktion 

Färskvatten 

Material

Energi 

Symbolik och 
andlighet 

Naturpedagogik
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U
tm

aningar för Västra G
ötaland

SO1. Förbättra skötseln av strandängar 
och rikkärr
SO2. Upprätta ett nätverk för skötsel av 
blöta strandängar och rikkärr 
SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden
SO4. Skydda värdefulla skogsområden 
SO5. Förbättra miljöhänsynen vid 
skogsbruksåtgärder genom målbilder  
SO6. Utveckla miljöhänsynen i skogsbru-
ket genom åtgärdsgruppen Levande 
skogar 
SO7. Minska skadorna på forn- och 
kulturlämningar i skogsbruket
SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk 
SO9. Samverka för att bevara jordbruks-
mark
SO10. Bedriva miljörådgivning i lantbruket

SO11. Främja natur- och kulturvärden i 
odlingslandskapet
SO12. Utveckla dialogverktyg om 
markanvändning
SO13. Ta fram lokalt underlag för att nå 
målen för betesmarker
SO14. Främja ekologisk produktion
SO15. Bevara och planera för skyddsvärda 
träd 
SO16. Använda GIS-baserade naturvårds-
databaser och naturvårdsplaner i fysisk 
planering
SO17. Skapa blomrika miljöer för 
pollinerare
SO18. Bevara och stärka grön infrastruktur 
i hela landskapet 
SO19. Genomföra åtgärdsprogram för 
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I rapporten ”Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum” 
(White, 2018) redovisas två förslag till planstrukturer 
för Mölnlycke centrum för framtida förtätning när 
Götalandsbanans järnväg är utbyggd.

Vi har översiktligt analyserat förslagen utifrån delområden, 
med angivna rekommendationer inför fortsatt arbete.
Eftersom Götalandsbanans utbyggnad och utformning 
idag inte är klarlagd blir rekommendationerna 
övergripande.

Norra centrum
I stadsbyggnadsstudien redovisas tre typer av förtätning, 
som påverkar eller ger potential för ekosystemtjänster på 
olika sätt.
(a) Att komplettera redan bebyggda ytor med nya hus. 
Detta är en metod som framförallt kan ses som en chans 
att tillföra ekosystemtjänster. Det kan röra sig om gröna 
tak som vattenbuffert och nya habitat, men också om att 
publika platser i närheten uppgraderas med mötesplatser, 
omhändertagande av lokalt dagvatten osv. 

(b) Att bebygga parkeringsplatser. I dagsläget erbjuder 
parkeringsplatser väldigt få, eller inga, ekosystemtjänster. 
Också här kan byggnader vara ett alternativt. Dock krävs 
närmare analyser av platsen så att nya byggnader inte 
uppförs i, och stoppar, flygvägar för fåglar och fladder-
möss. Är så fallet bör detta beaktas i bebyggelsens 
utformning. 

 Æ Ekosystemtjänster i  stadsbyggnadsstudien

Alternativ 1: Överdäckad järnväg

Norra centrum

Södra centrum, alt 1

Alternativ 2: Järnväg i befintligt läge

Södra centrum, alt 2
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Värderos som analysverktyg av alternativ.

(c) Att bygga på befintliga gröna platser. Detta alternativ 
är det minst attraktiva eftersom existerande ekosystem-
tjänster förloras. Dock betyder detta inte att förtätning 
helt omöjliggörs. För varje enskild plats bör göras en 
analys över vilka ekosystemtjänster som redan finns, vilka 
möjligheter som finns, och hur vi kan implementera dessa 
tjänster i det nya bostadsområdets utformning. 

Södra centrum
I stadsbyggnadsstudien ges två alternativ för hur utveck-
lingen av stationsområdet kan gå till. Nedan följer en 
översikt över varje kategori av ekosystemtjänst utifrån de 
två alternativen. 

Överdäckad järnväg
• Stödjande: En överdäckning med stadsgrönska och 
kombinerad ekodukt har potential att få mycket stor be-
tydelse för ekologiskt samspel (möjligheter till spridning 
mellan norr och syd). Förutsättningar för nya habitat ökar 
också något, och i förlängningen ökar även den biologiska 
mångfalden i viss mån i området.
• Reglerande: Grönytan ovanför järnvägen ger bra förut-
sättningar för bullerreglering, öppen dagvattenhantering,
temperaturreglering, vattenrening, skydd mot extremt 
väder och pollinering.
• Kulturella: Järnvägen omvandlas från barriär till mötes-

plats. En välkomnande entré till Mölnlycke stärker dess
identitet.
• Försörjande: Bättre förutsättningar för odling ( i mindre 
skala).  

Järnväg i befintligt läge
• Stödjande: Området får inga ökade värden för biologisk 
mångfald, habitat eller ekologiskt samspel.
• Reglerande: Alternativet ger ett begränsad utrymme för 
gröna ytor, vilket begränsar nyttorna av ekosystemtjänster. 
Parkeringarna skulle kunna utformas för att bidra till klima-
tanpassning, skydd mot extremt väder och vattenrening 
genom att kombinera hårdgjorda och infiltrerbara ytor.
• Kulturella: Den upphöjda järnvägen förblir en barriär med 
passager under mark. Positivt är att det ursprungliga
sluttande landskapet bevaras.
• Försörjande: Ingen förändring vad gäller försörjande 
ekosystemtjänster.

Analys av utvecklingsalternativ
För att analysera hur olika förslag till ny bebyggelse påver-
kar ekosystemtjänsterna kan verktyget värderos användas. 
Olika utvecklingsalternativ kan då jämföras med varandra 
och “svaga områden” kan tidigt identifieras för revidering 
eller kompensationsåtgärd. 
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E KOSYSTE MTJÄN STANALYS SAM MAN FATTN I NGEkosystemtjänster är ett begrepp som omfattar 
alla tjänster som ekosystem gör för oss 
människor. Syftet med denna studie har varit 
en övergripande analys av ekosystemtjänsterna 
i Mölnlycke centrum och synergierna mellan 
dem.

Analysen visar att flera viktiga 
ekosystemtjänster genereras i Mölnlycke 
centrum. De ekosystemtjänster som främst 
finns i centrum är stödjande, reglerande 
och kulturella. Det finns också försörjande 
ekosystemtjänster, såsom färskvatten i 
Rådasjön, odling eller fruktträd, men dessa 
ekosystemtjänster finns i mindre omfattning än 
de andra. 

Analysen visar att det idag finns 
ekosystemtjänster som bör bevaras, såväl som 
sådana som skulle kunna bidra till att negativa 
effekter går att undvika, minimera, restaurera 
eller kompensera. I stationsområden finns t.ex. 
stor potential att förbättra ekosystemtjänsterna 
med växtlighet.

 Æ Ekosystemtjänster i  Mölnlycke centrum

Stödjande
Mölnlycke har i stort sett en hög biologisk 
mångfald. Stationsområdet är det område 
med bristande stödjande ekosystemtjäns-
ter, men som kan förbättras vid framtida ut-
veckling. Mölnlycke utgörs av ett landskap 
med livsmiljöer av hög kvalitet som kan 
nyttjas av en mångfald av arter. Det finns 
idag några starka spridningsvägar som bör 
skyddas och andra spridningsvägar som 
bör stärkas vid framtida utveckling. 

Reglerande
Bullernivå och luftkvalité skulle kunna 
förbättras om vegetation längs de mest 
trafikerade vägarna kompletteras med 
tätare träd eller buskage. Träd på centrala 
platser med många hårdgjorda ytor skulle 
också bidra till ett bättre mikroklimat. Att 
införa öppna dagvattensystem i centrala 
Mölnlycke skulle bidra till vattenrening och 
minskad översvämningsrisk. Detta är sär-
skilt viktigt i låga och instängda områden. 

Kulturella
Befintliga system med gångstigar och 
cykelbanor ska bevaras. Dessutom finns 
möjlighet att addera nya stigar och skapa 
ett nätverk av gång- och cykelbanor. Mö-
tesplatser som finns idag, såsom lekplatser 
och aktivitetsområden, fungerar bra och 
stärker den sociala sammanhållningen. Fler 
mötesplatser kan skapas i samband med 
nätverket av stigar. Om mötesplatserna 
kopplas till landskapets befintliga värden 
och former kan de få ett betydelsefullt syfte 
vad gäller sinnlig upplevelse, naturpedago-
gik och symbolik. 

Försörjande
Rådasjön en del av vattensystemet som 
försörjer regionen med färskvatten. Detta 
är en viktig ekosystemtjänst. Det finns även 
bra förutsättningar för småskalig matpro-
duktion (odling, fruktträd, m.m.).
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FÖR DJ U PAD E STU D I E R OCH ANALYS E R

 Æ Fortsatt arbete

Analysen av utvecklingsalternativ i 
Stadsbyggnadsstudien visar att det finns stor 
potential att förbättra ekosystemtjänsterna i 
stationsområdet. I en framtida utveckling finns 
dock möjlighet, genom bra planering, att införa 
mer ekosystemtjänster i området. 

I arbetet med ekosystemtjänster i Mölnlycke 
har några områden identifierats som behöver 
djupare analyser:

• Ekonomiskvärdering av ekosystemtjänster
• Plan för klimatanpassning
• Fördjupad ekosystemtjänstanalys av 

stationsområdet. 

Det handlar också om en översyn av lek, sport- 
och aktivitetsområden för att dessa viktiga 
funktioner ska komma fler till del.” 

Ekonomisk värdering av ekosystem-
tjänster. 
För att kunna ta hänsyn till ekosystem-
tjänster i beslutsfattande och förvaltning 
skulle en ekonomisk värdering komplet-
tera denna analys. En mätbar värdering 
kan underlätta beslutsfattande och jäm-
förelser av olika utvecklingsalternativ. 

Plan för klimatanpassning. 
Strategi för hantering av översväm-
ningsrisk i låga och instängda områden, 
samt längs Mölndalsån. 

Fördjupad ekosystemtjänstanalys av 
stationsområdet. 
En mer detaljerad ekosystemtjänstana-
lys bör göras när utbyggnadsalternativ 
för Götalandsbanan har beslutats. 
Analysen ska fokusera på att lämna mer 
konkreta rekommendationer gällande 
gestaltning och utformning.  

Lekplatser och sport/aktivitetsområden 
i närområden. 
Fortsatt arbete för att undersöka 
placering, antal och kvalité på lek- och 
aktivitetsområden, relaterat till typen av 
område.

De streckde linjerna i kartorna på s. 25, 
27, 29 och 31 visar de huvudsakliga 
ekologiska sambanden i kommunen. 
Dessa behöver utredas vidare för att 
identifiera lokala spridningsvägar och 
uppnå ekologiska samband i större 
skala.




