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0.  SAMMANFATTNING
Mölndals stadskärna kommer under de närmaste åren 
att  genomgå en utveckling med stadsfunktioner som 
handel, bostäder och kontor.

Målet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna 
både för mölndalsbor och besökare, med stadsmässiga 
kvarter som drar fördel av det mycket goda kollektivtra-
fikläget.

Centrummiljön ska vara trivsam och tilltalande och 
upplevas som välkomnande och trygg för besökare i alla 
åldrar, en stadskärna för alla att leva och verka i.

I den nya stadskärnan är följande planerat:

• ett nytt centrum med handel, ca 47 000 m² - ett tillskott 
på knappt 40 000 m²

• ca 600 nya lägenheter - ett tillskott på ca 500 bostäder

• ca 36 000 m² kontor - ett tillskott på knappt 30 000 m²

För att ge utrymme för de nya byggnaderna bebyggs 
vissa parkeringsytor och några byggnader ersätts 
med nya, mer ändamålsenliga.

Utbyggnaden styrs av fem detaljplaner (se sid 3):

1. Mölndals C - norr om Brogatan

2. Mölndals C - söder om Brogatan

3. Mölndals C - kontor öster om Nygatan

4. Mölndals C - norr om Åbybergsgatan

5. Mölndals C - öster om Nygatan

Syftet med denna PM är att utgöra trafiktekniskt 
underlag för ett detaljplanearbete och redovisa för-
slag till åtgärder i trafiksystemet.

För att ge ett bra underlag finns en trafikprognos 
upprättad. För åtgärdsbehovet har trafiken räknats, 
bland annat under maxtimmen. Parkeringssituatio-
nen, kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken 
har studerats för att ge underlag till de förändringar 
som krävs.

I förslaget föreslås Mölndals bro byggas om mellan 
Storgatan och Järnvägsgatan. Korsningen med Stor-
gatan byggs om och anpassas till ny infart till P-hus 
och korsningen med rampen utformas som cirku-
lationsplats för att klara förväntad trafik. Sträckan 
- bron - mellan rampen och Järnvägsgatan dispo-
neras om till fyra körfält. Gamla Kungsbackavägen 
utformas med fyra körfält genom cirkulationen till 
Baazgatan och Göteborgsvägen föreslås få fyra kör-
fält mellan tillfarten till parkeringen under Mölndals 
bro och rampanslutningen från E6.

Avfarten från E6 breddas till två körfält närmast den 
stora cirkulationen liksom Barnhemsgatan, rampan-
slutningen och Göteborgsvägen.

De nya parkeringshusen med ca 650 platser ovanpå 
gallerian och ca 420 platser ovanpå livsmedelshallen 
nås dels via cirkulationen i korsningen Storgatan 
- Mölndals bro och dels via Barnhemsgatan. För 
att klara trafiken till de två större parkeringshusen 
föreslås en bro mellan dem så att korsningen 
Storgatan-Mölndals bro inte blir överbelastad. 
Planerat P-däck under nytt kontorshus med ca 
180 platser nås från Göteborgsvägen. Samtliga 
parkeringsanläggningar kommer att samnyttjas för 
handel, kontor och bostäder.

Dubbelriktade gång- och cykelvägar bibehålls utmed 
Göteborgsvägens båda sidor - på den västra dras den 
genom spårvagnsslingan. GG-banor för dubbelrik-
tad trafik finns vidare utmed östra sidan av rampen, 

utmed södra sidan av Mölndals bro, utmed södra 
sidan av Barnhemsgatan och västra sidan av Storga-
tan. Cykelparkeringar föreslås på strategiska platser.

Kollektivtrafiken beräknas bli kraftfullt utbyggd då 
K2020 genomförs. Målbilden för K2020 är att kol-
lektivtrafikens andel av det totala resandet i Göte-
borgsregionen (gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik) 
ska öka från ca 23 %  till ca 33 % år 2025. Mölndal har 
en målsättning att de hållbara resorna (gång-, cykel- 
och kollektivtrafik) ska öka från 35 % till att utgöra 
minst hälften av resorna till 2022.

Även effekterna av trängselskattens införande har 
studerats. Påverkan på Mölndals centrum är liten. 
Däremot har trafiken på E6 reducerats något, 3-4 % 
eller ca 3-4 000 fordon från ca 100 000 fordon förbi 
Mölndals centrum.

Parkeringsbehovet har beräknats för nya kontor, 
bostäder och verksamheter. Parkeringstal redovi-
sas i separat Parkerings PM som ersätter gällande 
p-norm.
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1.  BAKGRUND,   
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SYFTE

Syftet med att upprätta detaljplaner (fem stycken) är att skapa förut-
sättningar i Mölndals centrum för stadsfunktioner som handel, kontor 
och bo städer. Mölndals centrum behöver utvecklas för att bli en levande 
och attraktiv stadskärna och för att möta konkurrens från nya handel-
setableringar i regionen. Mölndals centrum har ett bra läge i regionen 
i anslutning till en mycket god kollektivtrafik. Det bostadsnära läget 
ger dessutom många invånare ett bra handels- och serviceutbud inom 
gång- och cykelavstånd vilket är viktigt både ur tillgänglighets- och 
rättvisesynpunkt. Centrummiljön ska vara trivsam och tilltalande och  
upplevas som välkomnande och trygg för besökare i alla åldrar. 

Förslaget innehåller följande ungefärliga ytor med centrumändamål 
(BTA):

I den nya stadskärnan är följande planerat:

• ett brett handelsutbud på ca 47 000 m2 - ett tillskott på knappt  
40 000 m2.

• fler bostäder i centrum, ca 45 000 m2 - ca 600 nya lägenheter vilket 
blir ett tillskott på ca 500 bostäder.

• nya ytor för kontor, ca 36 000 m2 - ett tillskott på knappt 30 000 m2 
vilket blir ca 1 500 nya arbetsplatser.

• en ombyggnad av centrum, stadens gator, torg och mötesplatser

• nya parkeringsanläggningar i anslutning till centrumhandeln.

Syftet med denna PM är att utgöra trafiktekniskt underlag för detalj-
plane arbete och redovisa förslag till åtgärder i trafiksystemet.

Planerad centrumutbyggnad, handel, bostäder mm.
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Barnhemgsgatan mot öster. Hotellet till höger. Utfart från Knutpunkt Mölndals bro.

Knutpunkt Mölndals bro. Storgatan mot norr, sedd från korsning med Barnhemsgatan.
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E6:an mot söder sedd från Mölndals bro.

Spårväg under Mölndals bro.

Gamla Kungsbackavägen (cirkulation vid Mölndals bro).

Bussuppställning under Mölndals bro.
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2. DAGENS TRAFIK, KAPACITET OCH OLYCKOR
2.1 Biltrafik
Planering för ett utvecklat Mölndal C har pågått i 
olika skeden under ca sju års tid. Inför framtagandet 
av det första Trafiktekniska PM:et gjordes ett stort 
antal trafikräkningar på sträckor och i korsningar, 

Trafik dimensionerande timme (DH),  ”lönefredag” kl 16.15-17.15, räknat 2007-01-26.

vilka sedan har använts i de olika planeringsomgång-
arna. Även om ett antal år har gått sedan räkningarna 
gjordes bedöms de vara relevanta även idag.

För att  ge underlag till trafikfördelning i korsningar 

och kapacitetsberäkningar med utbyggt centrum har 
bland annat manuella trafikräkningar utförts fredag 
den 26 och lördag den 27 januari 2007 under max-
timmen då lönerna utbetalts till flertalet. 
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Trafik dimensionerande timme (DH),  ”lönelördag kl 11.15-12.15, räknat 2007-01-27.
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Bedömd vardagsdygnstrafik år 2008 vid Mölndals centrum.
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Åbromotet. Trafik dimensionerande 
timme (DH), lördag lunch,  
räknat 2007-09-08.

Nummerskrivningar har utförts fredagen den 2 mars 
2007 i den stora cirkulationen där rampen ansluter 
för att få bättre underlag till vilken målpunkt bilarna 
har från Gamla Kungsbackavägen och avfartsrampen 
från E6.

Räkning har utförts i korsningen Mölndals bro-Järn-
vägsgatan måndag den 12 februari och måndag den 
19 februari 2007 för att få underlag till bedömning 
om utformningen av körfältsindelningen på Möln-
dals bro. Särskilda slangräkningar har också utförts 
av staden med detta syfte.

Räkningar har också utförts på Gamla Kungsbac-
kavägen på båda sidor av Söderleden vid Åbromotet 
Räkningarna utfördes i september 2007.

Syftet var att undersöka behovet av åtgärder efter-
som man beräknar relativt stora trafikökningar i 
dessa korsningar då detaljplanen genomförts.

Kompletterande slangräkningar har utförts 2010 
med justering av några flöden. Som underlag till 
bedömning av trafiksalstringen från handeln i cen-
trumbyggnaderna har räkningar utförts i liknande 
anläggningar bland annat Kungsmässan, Allum, 
Bergvik och Mitticity i Karlstad, Hageby i Norrkö-
ping. Dessutom har jämförelser gjorts med Överby i 
Trollhättan, Torp i Uddevalla och Kållereds köpcen-
trum. Åbromotet. Trafik dimensionerande 

timme (DH), fredag eftermiddag, 
räknat 2007-09-07.
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2.2 Parkering
Parkeringsräkningar utfördes fredag den 1 decem-
ber och lördag den 2 december 2006. Platserna som 
räknades var bland annat vid Tempelgatan, Kyrkan, 
P-däcket, Barnhemsgatan och Broplatsen. Räkning-
arna visade relativt låg beläggning med mellan 250-
350 lediga platser under högtrafik.

2.3 Kollektivtrafik
Nuvarande kollektivtrafik (år 2014) redovisas i vid-
stående figur.

Busstrafiken har studerats under morgonrusningen 
för att dokumentera antalet bussar som svänger in 
och ut till Knutpunkten på Mölndals bro från väster.  
Vid studietillfället den 19 februari 2007 mellan kl 
07.15-08.15 anlände bussarna vid skilda tidpunkter. 
Syftet var att ge underlag till bestämning av antalet 
körfält på Mölndals bro.

Kollektivtrafik vardagar, dubbelturer högtrafik år 2014 (linjens nr inom parentes).

20 turer 
(25, 753 755, 

758 , Lila)

8 turer 
(751, Lila)

8 turer 
(753, 758)

6 turer 
(760, 761)

4 turer 
(751)

6 turer 
(25)

4 turer 
(761)

14 turer 
(spårvagn)
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2.4 Olyckor
Inträffade olyckor med skadade eller dödade rap-
porterade till polis och/eller sjukhus under perioden 
2008-2012 framgår nedan.

2.5 Kösituation
Kösituationen har studerats i befintligt trafiksystem 
och framgår nedan.

Köerna är relativt begränsade såväl morgon som 
kväll. På vissa avsnitt finns separata busskörfält men 
på andra tvingas busstrafiken köa med övrig trafik.

Målsättningen är att få all trafik att flyta för att und-
vika onödiga avgasutsläpp och tidsfördröjningar. 

Olyckor med personskador rapporterade till polis 
och/eller sjukhus åren 2008-2012. Mölndals centrum, köer morgon och kväll 2010.

Utrymme måste skapas för trafik med mål i det 
utbyggda centrumet. Busstrafiken ges om möjligt 
egna körfält.

Kvarnbyrondellen (Järnvägsgatan-Kvarnbygatan) har 
byggts om under 2008. Effekten har utvärderats och 
framkomlighet har bedömts som god. 
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3.  Förslag
3.1 Allmänt
Förslaget framgår på sidan 20-22. I ett tidigare skede 
har ett antal alternativ utretts bland annat med nya 
på- och avfarter på E6:an vid Mölndals bro samt 
Mölndals bro reserverad för kollektivtrafik mellan 
Storgatan och rampen. Dessa alternativ har efter för-
djupade studier avförts. Alternativen innebär ingen 
förbättring för Mölndals centrum. 

I ett senare skede har också ny avfart för trafiken från 
norr på E6 vid Tempelgatan utretts. Detta har efter 
fördjupande studier och justering av utbyggnadens 
omfattning också avförts.

En påfart från den stora cirkulationen vid rampen 
har särskilt studerats i detta skede. Denna medför 
kraftig överbelastning i anslutningen från söder på 
Gamla Kungsbackavägen och trafiken på en sådan 
ramp kommer att få mycket svårt att ta sig ut på 
E6:an vilket ger köer och blockeringar i den stora 
cirkulationen.

3.2 Gatunätet
Mölndals bro ges en ny sektion på den västra delen 
som syns på nästa sida. På södra sidan byggs en 
dubbelriktad gång- och cykelbana och på den norra 
enbart gångbana. Dock finns möjlighet att nå buss-
terminalen på cykel även på den norra sidan. På 
södra sidan av Mölndals bro anordnas angöring mel-
lan Storgatan och rampen. Vid livsmedelshandelns 
entré uppe på Mölndalsbro används angöringen till 
mötesplats för flexlinjen samt angöring för färd-
tjänstfordon.

Barnhemsgatan ligger kvar i sitt nuvarande läge men 
sektionen anpassas till dess nya funktion. Dubbelrik-

tad gång- och cykelbana anläggs på södra sidan och 
angöring kombinerat med träd på den norra. Från 
Barnhemsgatan nås ett planerat P-däck med ca 420 
platser söder om Mölndals bro och via en bro över 
Mölndals bro ytterligare ca 650 platser.

Även Storgatans sektion anpassas till centrums nya 
utseende. En dubbelriktad gång- och cykelbana 
anordnas på västra sidan av Storgatan och angöring 
och gångbana på den östra, med något olika körba-
nebredder beroende på trafikens sammansättning. 
Från cirkulationen i korsningen Storgatan-Mölndals 
bro nås en av tillfarterna till parkeringen i centrum-
byggnaden. 

Åbybergsgatan bibehålls som säckgata. Från Åby-
bergsgatan nås planerade och befintliga bostäder 
utmed gatan.

Göteborgsvägen breddas mot norr från den stora cir-

kulationen vid Gamla Kungsbackavägen till tillfarten 
under Mölndals bro för att öka framkomligheten. 
Mot söder föreslås två körfält mot den stora cirku-
lationen. Norr om anslutningen till centrumbyggna-
den föreslås ett separat fält för högersvängande och 
ett fält för genomgående trafik mot söder. 

Förutsättningar skall finnas för att förlänga spårvä-
gen mot söder. Ett förslag har utretts till dragning 
via rondellen i den stora cirkulationen vid Gamla 
Kungs backavägen.

Gamla Kungsbackavägen ges två körfält i vardera 
riktningen förbi Baazgatan. 
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Sektion cirka 50 meter öster om korsningen med Storgatan på Mölndals bro.

Sektioner Mölndals bro
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GC 4,0
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Sektion på ramp Mölndals bro.Föreslagen sektion på Storgatan vid gaveln på centrumbyggnaden.
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För att kunna erbjuda god framkomlighet i kors-
ningar och på gatunätet föreslås ett antal åtgärder. 
Förtydligande skisser redovisas på sidan 25 och 
framåt.

• Korsningen ramp-Mölndals bro byggs om till cir-
kulationsplats.

• Cirkulationen i korsningen Storgatan-Mölndals bro 
byggs om och anpassas  till planerad tillfart till nytt 
parkeringsdäck. Gångtrafiken leds i plan över till-
farten till parkeringsdäcket.

• Anslutningarna till stora cirkulationen vid Gamla 
Kungsbackavägen byggs ut. Från rampen mot 
Mölndals bro redovisas två körfält liksom från 
norr. Från Barnhemsgatan och från Gamla Kungs-
backavägen i söder ansluter två körfält.

• Göteborgsvägen föreslås få två genomgående kör-
fält mellan den stora cirkulationen och tillfarten 
till parkeringen vid kontorshuset. Utfart från par-
kering vid kontorshus breddas till två körfält.

• Cirkulationen vid Baazgatan ges två genomgående 
fält.

3.3 Korsningar 3.5 Distributionstrafik
Parkering för besökande till handeln blir möjlig dels i 
nya parkeringshus över galleria och livsmedelshandel, 
dels under kontorshuset och dels i befintliga parke-
ringsanläggningar vid Kyrkan och på Tempelgatan. För 
att underlätta för besökande att hitta ledig parkering 
och för att ge förutsättningar att styra besökande till 
mest lämplig infart till parkeringsanläggningarna kom-
mer ett publikt p-ledningssystem bli nödvändigt att 
införas. Preliminär placering  av p-ledningsskyltar och 
parkeringsanläggningar framgår av karta s.23.

För detaljplanerna i Mölndals innerstad har ett särskilt 
Parkerings PM tagits fram. Där redovisas i detalj hur 
beräkning och samnyttjande av parkeringar ska hante-
ras.

Distributionstrafiken till gallerian och livsmedels-
hallen angör via Barnhemsgatan. Fordonen leds 
ner i en lastgård under västra bostadskvarteret och 
Mölndalsbro. Ett fåtal lokaler har endast entré mot 
Brogatan. Leveranser till dessa sker via Brogatan och 
kommer att styras till tider då få människor rör sig 
på gatan. Distributionen till hotellet sker till samma 
läge som idag på hotellets sydsida. 

 

3.4 Parkeringsledningssystem
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3.6 Gång- och cykeltrafik 
Attraktiva cykelstråk och cykelparkeringar i nära 
anslutning till handel och verksamheter i centrum 
gör att många fler lockas att ta cykeln. Med de goda 
förutsättningar som nu skapas i Mölndals centrum 
samtidigt som kollektivtrafiken efterhand utökas 
ökar behovet också av attraktiv cykelparkering. 

På Barnhemsgatans västra del föreslås ny dubbelrik-
tad separerad gång- och cykelväg. I övrigt bibehålls 
dagens gång- och cykelstråk, men vissa av stråken 
som idag har gemensamma banor för gång- och cykel 
breddas och separeras, t ex på Storgatan och östra 
delen av Barnhemsgatan.

Gång- och cykelstråken på ömse sidor av Göteborgs-
vägen ligger i princip kvar som idag utom på västra 
sidan mellan rampen och tillfarten till parkeringen 
under Mölndals bro. Gång- och cykelstråket leds 
istället över spårvagnsslingan i så gen sträckning 
som möjligt.

Gång- och cykelstråk

Gångstråk

Cykelparkering

Cykelparkering Knutpunkten

Gång- och cykelstråk i Mölndals centrum.

GC-passage under bro

GC-passage under bro

GC under bro

15

4

4

4

4

4

44

4
4

6
6

6
6

6

6
6

10
10

30

30

50

60 40

80

30

120

80

10
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3.7 Kollektivtrafik

Götalandsbanan mot Borås/Jönköping/Stockholm 
och ytter ligare spår mot Kungsbacka. 

Kollektivtrafiken har idag vissa problem kring Knut-
punkten i Mölndals centrum. Bussarna fastnar i köer 
på ramp mot Mölndals bro  bland annat. 

Anläggningen är tredelad - två skilda busstermina-
ler och en järnvägsstation med långa gångavstånd 
med brister i klimat- och bullerskydd. Klimatskyd-
det har brister, särskilt i terminalen vid Göteborgs-
vägen där plattformarna är mycket smala. På övre 
plan har buller- och klimatskydd nyligen förbättrats.

Cykelparkeringen har rustats upp och utökats till 

Rörelser kl 07.00 - 09.00 oktober 2007.

Knutpunkten kommer att utgöra en viktig roll i det 
planerade kollektivtrafiknätet. Det finns planer på 
att kraftigt öka kollektivresandet i Göteborgsre gio-
nen. Målbilden för K2020 - framtidens kollektiv-
trafik- är att öka kollektivtrafiken i regionen till cirka 
33 % av samtliga trafikslag på en 15-20 årsperiod. I 
de prognoser för Mölndal centrum som gjorts har 
förutsatts att kollektivtrafikresandet fördubblar sin 
andel till 24%, från idag ca 12%, av resandet. Målet 
är att de hållbara resorna totalt (gång-, cykel- och 
kollektiv trafik) ska öka från 35 % till minst hälften av 
resorna till år 2022. För Mölndals Knutpunkt inne-
bär det bland annat att bytena ökar kraftigt, liksom 
övrigt resande. 

Mot den bakgrunden har arbetet för centrumplane-
ringen haft som förutsättning att utvecklingsmöjlig-
heten för kollektivtrafiken ska vara god. Att ta tag i 
utformningsfrågan av en Knutpunkt som skall klara 
den förväntade mycket stora trafikökningen har sär-
skilt utretts tillsammans med Västtrafik. Visionen 
förutsätter en utbyggnad av Kust till Kustbanan/

det dubbla under 2012-2013. Dock finns ingen pen-
delparkering för bil.

Som underlag för bedömning av åtgärdesbehovet har 
en studie av resandes rörelser inom terminalerna 
utförts.

Man ser att befintlig bussgata passeras av cirka 690 
resande mellan klockan 07 och 09 samt att spår-
vagnsspåren passeras av cirka 330 under samma 
period.
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På eftermiddagen under räknad 3-timmars period 
passerar cirka 1 765 resenärer den befintliga infar-
ten. Totalt har registrerats cirka 2 750 resenärer från 
nedre bussterminalen samt från järnvägen. Resandet 
från den övre bussplattformen har uppskattats till 
5-800 resande/timme. Totalt kan resandet uppskat-
tas till 5-6  000 resande/dygn på vardera övre och 
nedre bussterminalen och till cirka 5-6 000 resande/
dygn på järnvägen. Västtrafik kommer att bygga en 

ny trappa ner till järnvägsplattformen för bättre 
flöde mellan bussterminalen och plattformen.

För att klara köproblematiken på Mölndals bro före-
slås två körfält i vardera riktningen på bron. Plattfor-
men där bussarna angör kommer att smalnas av.

Fickorna för angöring på båda sidor av terminalen 
på bron byggs om. På norra sidan blir förändringarna 
små. 

Busskörfältet på Mölndals bro tas bort eftersom 
kapaciteten bedöms bli tillräcklig genom ombyggna-
den av  korsningarna längre österut på Mölndals bro. 
All trafik får god framkomlighet. 

Busstrafiken ges bättre framkomlighet främst genom 
att kapaciteten förbättras i de korsningar som idag 
tidvis är överbelastade.

Rörelser kl 15.00 - 18.00 oktober 2007.
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Översikt, bladindelning.

3.8  Översiktskartor

A

B
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A

Tillfart P-däck

Tillfart P-däck

Ny cirkulation

Tillfart P-däck

Dubbla körfält

Dubbla 
körfält

Bro mellan P-däck

Tillfart lastzon

Förlängd refug



 22 TRAFIKTEKNISK PM • MÖLNDALS CENTRUM

B

Två körfält i varje 
riktning
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Kartan visar planerade och befintliga parke-
ringsanläggningar i Mölndals innerstad.

På kartan finns även preliminär placering  av 
ett digitalt p-ledningssystem. I varje skylt-
läge visas tillgång på lediga platser och väg-
visning till respektive anläggning. Systemet 
kan i vissa punkter kompletteras med vanliga 
vägvisningsskyltar samt välkomstskyltar i 
olika entrépunkter längre ut i trafiknätet.

bilparkering 
(handel/bostäder/
sysselsatta)

420

50

80

180

80
(under bron)

100

650

330

120

Pi
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Pi

Pi

Pi Preliminär placering av 
digitala p-infoskyltar

bilparkering (handel/bo-
städer/kontor)
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4. KONSEKVENSER
4.1 Trafikprognos
En trafikprognos har upprättats för kundtillström-
ning till handel, bostäder, hotell med mera i centrum. 
Prognosåret är 2020. Prognosen omfattar även andra 
planerade verksamheter och bostadsbygganden i 
hela Mölndals tätort.

Prognosen har inte tagit hänsyn till att Göteborgs-
regionen planerar en stor satsning på kollektivtrafi-
ken. 

K2020 bedöms endast ha fått relativt litet genomslag 
år 2020 - prognosåret och inverkan bedöms därför 
vara ganska marginell. Biltrafiken reduceras med 
ca 6% i förhållande till om K2020 inte genomförs. 
Trängselskatten har blivit införd år 2013. Den största 
effekten bedöms bli att trafiken på E6:an minskar 
med cirka 5  000 fordon per medelvardagsdygn. I 
övrigt bedöms effekterna bli relativt små på lokal-
nätet i Mölndal och har därför ej inarbetats i prog-
noserna. Trafiktillväxten kommer dock sannolikt att 
påverkas av K2020, det vill säga en målsättning att 
fördubbla kollektivtrafiken till år 2020. För att vara 
på säkra sidan i analysarbetet har förväntad minsk-
ning i bilresande och motsvarande ökning av kollek-
tivresandet inte räknats in vid beräkningar av trafik 
och kapacitet i korsningar.

Många väljer det nya Mölndals centrum istället för 
andra närliggande anläggningar såsom Sisjön, Frö-
lunda Torg, Högsbo och Kållered. Trafikanter på väg 
från arbetet till hemmet väljer att handla på vägen 
istället för att köra förbi efter att ha handlat på annat 
håll. Det totala trafikarbetet kommer sannolikt därför 
att minska eftersom fler kunder kan välja kollektivre-
sande än andra liknande anläggningar som till exem-
pel Sisjön eller Kållered. Prognosmodellen tar inte 
hänsyn till denna typ av kedje resor (arbete-inköp-

bostad). Anläggningen ser var också ett relativt stort 
antal boende och verksamma i närområdet. Detta har 
inte kunnat beräknas eftersom någon sådan modell 
över inköpsresor inte finns tillgänglig. 

Målet är att drygt fördubbla andelen kollektivtrafik-
resor från 12% till 24% eller till cirka 54 000 år 2025.

Prognosen (som redovisas) förutsätter oförändrat 
cirka 12% kollektivresande för att som nämnts ligga 
på säkra sidan i beräkningarna. Ett normalt externt 
köpcentrum har i genomsnitt 5 procent kollektivre-
sande. Mölndal har ett sådant läge att kollektivresan-
det bedöms bli betydligt större. Det finns också goda 
utvecklingsmöjligheter till en på sikt betydligt större 
andel kollektivresande.

Trafiken har fördelats på gatunätet och resultatet 
framgår på nästa sida. 

Prognosen tar med framtida planerade förändringar 
i markanvändning fram till år 2020. Prognosberäk-
ningarna utgår från nuvarande trender och bilresean-
delar. Det innebär således att det som nämnts finns en 
god potential till lägre biltrafikmängder på sikt.

Procentuell fördelning av kunder

48%  E6 söderifrån och Söderleden 
         (via G:a Kungsbackavägen)

16%  E6 norrifrån

15%  Göteborgsvägen norrifrån

13%  Västerifrån (Toltorpsgatan)

8%  Österifrån (Kvarnbygatan/Järnvägsgatan)

100 %

Bilresor med och utan mål i Mölndals centrum

Mölndal 2020
med K2020

Mölndal 2020Mölndal 2011
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00

36450

98150

Genomfartstrafik utan 
mål i centrum

Genomfartstrafik utan 
mål i centrum

Trafik med mål 
i Mölndals tätort

Genomfart genom 
Mölndals tätort

Trafik som passerar 
Mölndals tätortsgräns

TRAFIKPROGNOS

302300 13
16

00

43525

110750

353100 12
11

50

39950

105200

331550

Trafik inom
 Mölndals tätort

Prognoser har också upprättats för år 2030 också 
här utan effekt av K2020 och trängselskatten. Prog-
nososäkerheten är relativt stor. Om K2020 får det 
genomslag som kan förväntas d.v.s en fördubbling av 
andelen resande med kollektivtrafik gäller i stort sett 
prognoserna för 2020 också för 2030. Prognoserna 
för 2030 redovisas därför inte i rapporten.

Prognosen för maxtimtrafiken från tillkommande 
handel har beräknats med utgångspunkt från 
kända alstringstal från ett antal liknande anlägg-
ningar. Samma trafik har antagits fredag och lör-
dag. Eftersom fredagstrafiken i övrigt är större än 
lördags trafiken har fredagen redovisats som dimen-
sionerande. Alstringen har beräknats med en normal 
kollektivtrafikandel kunder och inte med en ökad 
andel. Här finns då en viss säkerhetsmarginal.

Maxtimtrafiken i övrigt har beräknats från upprät-
tade prognoser för vardagsdygnstrafiken där max-
timmens andel av dygnet valts från uppmätta värden 
liksom riktningsfördelningen.

Bilresor till och från 
samt genom Mölndals 
centrala delar med 
utbyggt centrum.
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Trafik med utbyggt centrum, dimensionerande maxtimme (DH) fredag eftermiddag år 2020.
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Trafik vid Åbromotet, fredag dimensio-
nerande eftermiddag maxtimme år 2020.
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Bedömd vardagsdygnstrafik med och utan K2020 
framgår på följande sidor.

Knutpunkten - trafik dimensionerande timme (DH), en vardagseftermiddag år 2020. 
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Bedömd vardagsdygnstrafik med utbyggt Mölndals centrum år 2020.
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Bedömd vardagsdygnstrafik med utbyggt Mölndals centrum år 2020, reduktion för K2020.
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Tempelgatan
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Belastningar, dimensionerande maxtimme år 2020 fredag eftermiddag, utan K2020.

4.2 Kapacitetsberäkningar
Utbyggt centrum och utbyggda trafikåtgärder

En korsning blir överbelastad vid tal 
över 1.0. Något längre köer kan beräk-
nas uppkomma tidvis vid belast-
ningar över 0.8. Enligt Trafikverkets 
föreskrifter i allmänhet gäller att 
en signalreglerad korsning eller 
cirkulationsplats har god standard 
vid belastningar mindre än 0.8. Mer 
specifikt gäller att belastningen bör 
vara mindre än 1.0 om beräkningen 
utförts med trafiknivåer som inträf-
far mer sällan exempelvis lönehelger 
och storhelger som i detta fall.

Beräkningarna som utförts avser 
maxtrafik under lönefredag och 
visar inga kapacitetsproblem. En 
mer normal lönehelg kan man anta 
något lägre siffror- cirka 80 procent 
av de beräknade värdena. Det ger en 
betryggande marginal.

Belastningarna är känsliga för större 
trafiktillväxt i korsningen Mölndals 
bro - ramp Mölndals bro. Korsningen 
föreslås därför ombyggd till cirkula-
tionsplats. Det finns också en margi-
nal i att trafikmängder utan hänsyn 
till K2020 (som är 6% lägre) använts.

För att minska risken för överbelast-
ning i korsningen Storgatan-Mölndals 
bro-P-hus föreslås att utfarten från 
P-huset ljusregleras. Signalen aktive-
ras dock endast om kö uppstår norri-
från på Storgatan. Vid dessa tillfällen 
har besökande som parkerat ovanpå 
gallerian möjlighet att även köra ut via 
Barnhemsgatan.

Tempelgatan

E6/E20

P

N

G
öteborgsvägen

Järnvägs-
gatan

G
:a Kungsbackav.

P

Storgatan

Storgatan

Åbybergsgatan

Barnhemsgatan

Mölndals
bro Kvarnby-

gatan

Storgatan

P
P

Forsåker

0.20

0.86

0.77

0.53

0.51 0.75

0.29 0.63

0.44

0.55

0.54 0.32

0.63 0.63

0.61
0.27

0.58 0.58

0.48

0.16

0.60

0.32Fri

0.16
0.64

0.35

0.44

0.24

0.48

0.40

0.30
0.57

0.40
0.29

0.22
0.39

0.32

ALT.0.19 0.60



 30 TRAFIKTEKNISK PM • MÖLNDALS CENTRUM

Belastningar vid Åbromotet, fredag dimensio-
nerande maxtimme år 2015.
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N
Belastningen kommer mestadels att ligga på högst 
90 procent av redovisade tal. Belastningarna bygger 
på en maximal kundtillströmning till den nya cen-
trumanläggningen som sällan inträffar.

Några ombyggnadsåtgärder bedöms inte erfordras 
i Åbromotet eftersom belastningarna i de båda cir-
kulationerna på ömse sidor om Söderleden visar 
acceptabla nivåer. Högsta belastning i figuren är 0,84 
som då uppkommer under lönefredagar, d v s relativt 
sällan. På sikt kan det bli aktuellt med ett separat 
körfält för högersvängande trafik från Åbrohållet. 
Prognosen är dock osäker eftersom Söderleden är 
överbelastad 2020 och en del trafik läggs i den norra 
cirkulationen (räknad högersväng 2007 var 180, 
prognosen 2020 visar 340). Om man bortser från 
0,84 är den näst högsta beräknade belastningen 0,69.
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Belastningar dimensionerande eftermiddagstimme. Dagens trafik. 

Belastningar busstrafik dimensionerande förmiddagstimme år 2020. Dubbel busstrafik mot dagens.

Kapacitetsberäkningarna har också utförts på 
Mölndals bro för att visa effekterna av den ändrade 
körfältsindelningen. Eftermiddagstrafiken har valts 
efter som den är dimensionerande. 

Av beräkningarna framgår att framkomligheten är 
god även med en dubblering av busstrafiken. Idag 
anländer en buss cirka var 4:e minut och tar cirka 
15 sekunder i anspråk vid in- och utfart. Med en 
dubblering får man en buss varannan minut men 
inte heller det beräknas ge problem. Signalerna kan 
effektiviseras så att onödiga väntetider och köbild-
ningar reduceras. 
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4.3 Tillgänglighet,    
 framkomlighet, miljö
De föreslagna ombyggnaderna av gatunätet innebär 
att tillgänglighet och framkomlighet blir bra - man 
slipper i stort sett de köproblem man har idag.

Fler bilar söker sig till Mölndals centrum men sam-
tidigt minskar trafiken till andra närliggande anlägg-
ningar såsom Sisjön, Frölunda Torg, Högsbo och 
Kållered. Trafikanter på väg från arbetet till hemmet 
väljer att handla på vägen i Mölndals centrum istäl-
let för att köra förbi efter ha handlat på annat håll.  
Anläggningen ligger också strategiskt med hänsyn 
till kollektivtrafik och befolkningskoncentration.

Tillgängligheten för busstrafik förbättras något 
genom att fler körfält byggs ut i korsningar med hög 
belastning. Väntutrymmet på bron har förbättrats 
och åtgärder vidtagits för att reducera ljudnivån på 
bron som innebär ökad komfort för bussresenärer.

GC-stråken byggs ut och cykelparkeringar planeras. 
Utbyggnaden i centrum av handel, kontor och bostä-
der i nära anslutning till Knutpunkten bedöms ge 
förutsättningar för ett väsentligt minskat bilresande.

Trafikprognosen som upprättats visar att det totala 
trafikarbetet till år 2020 i prognosområdet ökar 
något. Prognosen tar dock inte hänsyn till effekten 
av K2020, att trängselskatt införs, eller att trafiken 
bedöms öka successivt efterhand som centrumet 
blir etablerat. Den tar inte heller hänsyn till så kall-
lade kedjeresor det vill säga personer på väg från til-
lexempel arbetet åker in och handlar på hemvägen. 
Sammantaget är det därför möjligt att trafikarbetet 
kan reduceras något då alla bitar fallit på plats. 

4.4 Säkerhet
Föreslagna till- och ombyggnader bedöms öka säker-
heten i viss utsträckning. Man får en stor ökning av 
gång- och cykeltrafiken och kollektivresorna i Möln-
dals centrum med åtföljande lägre olycksrisker efter-
som de i stor utsträckning separeras från biltrafiken. 

4.5  Kostnader
Förslaget har inte kostnadsberäknats. 

4.6 Trafik under byggnads tiden 
Utbyggnaden och omdaningen av centrum kom-
mer att utföras i etapper. Hur trafiken löses under 
byggnadstiden kommer att lösas efter hand. Mål-
sättningen är att bibehålla både god framkomlighet, 
säkerhet och tillgänglighet.
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4.7 Spårvägens dragning  
söderut
Ett alternativ på dragning av spårvägen mot söder 
genom cirkulationen i korsningen Gamla Kungs-
backa vägen-Åbybergsgatan har utretts. Denna 
möjlighet finns för framtida behov.

Schematisk bild på möjlig förlängning av spårvägs-
linjen mot söder.

Belastningen med den nya dragningen av spårvägen 
redovisas nedan.

Belastningar under 0.8 bedöms som god standard. 
Om man tar hänsyn till att trafikbelastningen beräknas 
minska med ca 6 % med K2020 finns relativt god 
marginal.
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5. UTVÄRDERING, FORTSATT ARBETE OCH REKOMMENDATION
Mölndals stadskärna kommer under de närmaste 
åren att genomgå en utveckling med stadsfunktioner 
som handel, bostäder och kontor.

Strategiskt bedöms en utbyggnad i Mölndal med sin 
omfattande befintliga och planerade kollektivtrafik 
vara en riktig satsning. Totalt bedöms trafikarbetet 
minska genom centrumutbyggnaden. Mölndalsbor 
får närmre till ett centrum och möjligheten att ta sig 
kollektivt till Mölndals centrum är mycket god, och 
blir ännu bättre genom K2020.

Föreslagen utformning ger god kapacitet och fram-
komlighet för alla trafikslag. Som underlag till 
kapacitetsberäkningarna har det använts en trafik-
prognos ”worst case” det vill säga ingen hänsyn tas 
till förväntade trafikminskningar på grund av bland 
annat K2020. 

Trafikarbetet beräknas dock öka lokalt i Mölndals 
centrum till år 2020. De trafikprognoser som upprät-
tats bygger på att kollektivtrafiken behåller sin andel 
av kunder och övriga resenärer. Om regionen lyckas i 
sina planer på nästan en fördubbling av kollektivtra-
fiken kan man förvänta sig att betydligt fler tar buss, 
spårvagn och tåg vid inköpsresor också. Då ligger det 
nya Mölndals centrum strategiskt rätt placerat.

Även trafiksäkerheten bedöms förbättras något 
genom att färre väljer bilen för sina inköpsresor. Man 
räknar med en stor ökning av gång- och cykeltrafiken 
och kollektivresenärer i Mölndals centrum. I stor 
utsträckning separeras dessa från biltrafiken.

I tidigare utredningsarbete har berörts ett antal 
fråge ställningar. Bland annat har följande punkter 
särskilt studerats:

• 1. Påfart på E6:an vid stora cirkulationen. Denna 
skulle innebära att de stora kundströmmarna från 
söder på väg till anläggningen korsar trafiken ut 
på påfarten. På eftermiddagarna är det frekventa 
trafikstockningar mellan Mölndals bro och Åbro-
motet. Förutsättningarna att ta hand om en ny 
påfart vid Mölndals bro där en stor andel skall 
växla körfält för färd mot söder på E6:an är inte bra.  
 
Detta har särskilt utretts och det framgår att få 
bilar under högtrafik kan växla över till körfälten 
på E6:an som leder trafik söderut mot Malmö. 
En påfart skulle därför bli kraftigt överbelastad 
och ge oönskade köer in i den stora cirkulationen 
med åtföljande blockering av cirkulationen och 
angränsande gator. En stor trafikström som är 
överordnad tillfarten från Gamla Kungsbackavä-
gen kan inte hanteras kapacitetsmässigt.

• 2. Avfart söderifrån från E6:an mot Mölndals 
bro. Trafikverket har pågående utredningar om 
den framtida järnvägstrafiken från söder och öster 
som påverkar läget och utrymmet för en sådan 
ramp. Man kan räkna med att det tar några år 
innan förutsättningarna klarnat. Avfarten är inte 
en förutsättning för ombyggnaden av centrum 
men skulle kunna öka tillgängligheten från söder. 
En avfartsramp från E6:an söderifrån vore bra 
ur tillgänglighetssynpunkt, men beräknas ge 
kapacitetsproblem i ett antal punkter i gatunätet. 
Osäkerheten har medfört att avfartsrampen inte 
tagits med i rapporten.

• 3. Möjligheten att endast tillåta kollektiv-
trafik mellan Storgatan och rampen vid 
Mölndals bro har också utretts. Slutsatsen 
är att en sådan prioritering av kollektivtrafiken 
leder till överbelastning i det övriga gatunätet 
främst i den stora cirkulationen, och då sär-
skilt i tillfarten från Gamla Kungsbackavägen. 

• 4. Ett alternativ med att flytta befintlig avfarts-
ramp från E6 norr till Tempelgatan har också 
utretts. Kostnaden för detta har inte bedömts 
motsvara nyttan. Noggranna studier (prognoser 
och trafikmätningar) har visat att det är möjligt att 
bibehålla avfarten i befintligt läge.

• 5. Alternativ med förlängning av spårvägslinjen 
mot söder har utretts översiktligt. Detta är en 
möjlighet som hålls öppen men inte heller det är en 
förutsättning för utbyggnaden av Mölndals centrum. 
 
Överslagsmässigt beräknas spårtrafiken ta cirka 10 
procent av kapaciteteten i anspråk i stora cirku-
lationen, Gamla Kungsbackavägen om den byggs 
ut genom cirkulationen. Det motsvarar en pas-
sage var 5:e minut med 30 sekunders passagetid. 
 
Det bedöms att det finns utrymme för detta utan 
att framkomligheten påverkas alltför mycket.

• 6. Några särskilda åtgärder i cirkulationerna på 
Gamla Kungsbackavägen och Pepparedsleden i 
Åbromotet bedöms inte erfordras. 

Gång- och cykeltrafiken ges bättre förutsättningar 
än idag. På några punkter föreslås nya GC-banor och 
fler cykelparkeringar anläggs på strategiska platser. 
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Kollektivtrafiken får också i huvudsak bättre för-
utsättningar än idag. Framkomligheten förbättras 
främst genom att framkomligheten förbättras i hela 
gatunätet vilket också gynnar kollektivtrafiken. 

I det fortsatta arbetet utformas gatuombyggnaderna 
mer i detalj.

Behov och utformning av p-ledningssystem utreds 
vidare i nästa skede.
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