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Fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång
Naturskyddsföreningen menar att huvudinriktningen av planförslaget är positiv, men att särskild
uppmärksamhet måste ges vilka grönytor som tillåts exploateras. Infrastrukturen kommer bland
annat att byggas ut kraftigt och bebyggelsen förtätas. Utbyggnaden bör ske på redan hårdgjord
mark. I samband med att marken närmast ån omdisponeras bör kontakten med ån lyftas fram
och den bebyggelse som hamnar närmast vattnet hålla hög miljöanpassning och estetisk
kvalitet. Naturskyddsföreningen ser också positivt på att utveckla fler grönytor utmed
Mölndalsån.
Vidare menar vi att planeringen ska inriktas på att biltrafiken minskar, varför vägområdet
Göteborgsvägen-Mölndalsvägen och motorvägen E6 på längre sikt kan bli mindre. Yta som blir
över då kan tas tillvara för kollektivtrafik och/eller bebyggelse. Planen bör ta sikte på att
omvandla gaturummet Göteborgsvägen-Mölndalsvägen till en stadsboulevard med många
gröna inslag.
I Gestaltningsidé för grönstruktur i Mölndalsåns dalgång presenterar temagruppen tre förslag till
stråk både utmed och på tvären kring Mölndalsån. Några av dessa stråk ska skapas som
grönmålade stråk, vilket vi menar är en för låg ambitionsnivå. Målade stråk kan fungera som
positiva inslag i stadsbilden, men för att gynna en biologisk kontakt mellan områden omkring
Mölndalsån bör en eller två ekodukter utredas eller studeras som alternativ. Ekodukter gör det
möjligt för djur och växter att förbindas mellan olika gröna områden, vilket är värdefullt i en tät
stadsmiljö. Vi menar att särskilt ett grönt stråk, det mellan mellan Safjället och
Lackarebäcksfjället, bör stärkas och på längre sikt utvecklas till en ekodukt.
I planen anges att dagvattenreningen ska förbättras, vilket är en viktig åtgärd för att låta naturoch djurliv öka nära ån. Mölndalsån har en potential att skapa större biologisk mångfald i sitt
närområde än i dag. Det anges också att åtgärder för att klara miljökvalitesnormerna ska
utredas. Detta menar vi borde konkretiseras redan i den här planen, alternativt inom kort,
eftersom ej uppfyllda miljökvalitetsnormer är ett allvarligt hot mot vår gemensamma miljö.
Planens intention att skapa bättre förbindelser mellan befintliga grönområden är mycket positiv
liksom planens utgångspunkt, att utifrån områdenas karaktär skapa ett intressantare
stadslandskap omkring Mölndalsån. I ett sådant stadslanskap kommer Mölndalsåns

naturmiljökvalitet vara mycket viktig för att både medborgare och natur ska vilja ta plats i
landskapet.
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