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PM angående trafik  

- Framtaget för DP Delbanco 1 
 

Planförslaget för detaljplanen för Delbanco 1 innebär en förtätning av bostäder i 
form av två nya flerbostadshus. Planförslaget innebär ett tillskott på 50 lägenheter 
samt två nya miljöhus inom fastigheten samt bullerplank längs en sträcka av 
Delbancogatan. Planområdet är beläget i området Enerbacken som ligger en dryg 
kilometer nordost om Mölndals innerstad.   
 
Planområdet har god tillgänglighet med ett välutbyggt gatunät samt enkelriktad 
busstrafik. Längs Enerbacksgatan finns en separerad gång- och cykelbana som 
leder ut mot Gunnebogatan som också har en separerad gång- och cykelbana. 
Tekniska förvaltningen ser behov av bygga ut cykelnätet med en förbindelse från 
planområdet mot korsningen med Kvarnbyvallen för gång- och cykelbana.  I 
nuläget finns endast gångbana.   
 
Delbancogatan ska ha en körbanebredd på minst 6,5 meter samt en gång- och 
cykelbana på minst 3 meter på den västra sidan samt gångbana på minst 1,5 meter 
på den östra sidan. Sektionen behöver även ha kantstenar och eventuell skiljeremsa 
så 0,3 meter tillkommer för detta ändamål. Den totala sektionsbredden blir 11,3 
meter.  
 
Lutningen från parkeringshuset ut mot gatan ska vara lägre i korsningspunkten mot 
befintlig gata. Lutningen här ska vara max 2 % och platsen ska utformas som 
vilplan, på minst 5 meters längd. Inne på lokalgatan i bostadsområdet bör 
lutningen inte vara högre än 2,5 %. 
 
Sophämtning ska inte ske från Delbancogatan, då detta stoppar upp trafik bland 
annat buss i linjetrafik.  
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Den tillkommande trafikalstringen som planförslaget medför beräknas till 160 
fordonsrörelser per vardagsdygn. Bedömningen görs att det inte är relevant i denna 
detaljplan att utreda effekter på närliggande korsningar, då den tillkommande 
trafiken utgör en så pass liten andel av det totala flödet i dessa större korsningar. 
Ökningen anses vara marginell och därmed inte ha betydande påverkan på 
närliggande gatunät.  
 
Antalet parkeringsplatser för bil, cykel och motorcykel (EU-moped) ska följa 
parkeringstal i stadens dokument Parkeringspolicy och tal, KF § 191, 2016-12-14 
för zon 2. Uträkning av parkeringstal finns i planbeskrivning. I Mölndals 
parkeringspolicy från 2016 angivit att nattparkering eller heldagsparkering för 
cykel löses på ett bra sätt i väderskyddade låsbara utrymmen, det vill säga i garage, 
förråd eller dylikt. Denna typ av långtidsparkering kan ligga något längre i från 
målpunkt än besöksparkering. Besöksparkering kan lösas genom gatuparkering 
och denna typ av cykelparkering ska vara enkel och nära målpunkt. Oavsett typ av 
cykelparkering ska parkeringen utformas så att de upplevs trygga, säkra och 
trevliga.  
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