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1 Bakgrund
Kvarteret Kängurun 20 (i denna utredning benämnt K20), utmed Göteborgsvägen i Mölndals stad, 
planeras för ombyggnad med en ny byggnad. En ny detaljplan är under framtagning av 
kommunen och exploatören. Den planerade exploateringens trafikpåverkan på närområdet 
behöver därför utredas. Planerad byggnad kommer att innehålla hotellverksamhet, vilket bland 
annat innebär behov av angöring för taxi, leveranser och sophämtning. Parkering löses dels 
utanför byggnaden på kvartersmark, dels i befintligt intilliggande parkeringsgarage.

1.1 Innehåll i utredningen

Trafikutredningen innehåller följande:

 Bedömning av trafikalstring till följd av planerat hotell.
 Bedömning av trafikalstring på berörda kvartersgator som utgör in- och utfart mot 

Göteborgsvägen, särskilt till följd av parkeringshuset som tjänar fler byggnader utöver 
planerat hotell.

 Bedömning av korsningspunkter där kvartersgatorna ansluter till Göteborgsvägen, 
särskilt sikttrianglar mot gång- och cykelbana samt kartläggning av eventuella 
trafikolyckor vid berörda infarter samt likvärdiga infarter i närheten. Denna kartläggning 
görs genom uttag av statistik från olycksdatabasen STRADA.

 Bedömning av oskyddade trafikanters tillgänglighet till byggnaden från omgivande 
kvartersgator och Göteborgsvägen, samt koppling till hållplatser för kollektivtrafik.

 Förslag till trafikföring omkring och genom kvarteret, lämpliga körvägar för respektive 
trafikslag.

 Förslag till dimensionering av körbanebredd och gångbanebredd på in- och utfarter.

Figur 1 Planområdets lokalisering.
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Figur 2 Området. 

1.2 Syfte med utredningen

Syftet med trafikutredningen är att bedöma den framtida trafiksituationen inom och i anslutning 
till planområdet till följd av planerad exploatering. Framtida trafikföring, kapacitet och säkerhet 
skall analyseras inom planområdet och i relation till Göteborgsvägen. Utredningen skall mynna ut 
i förslag till åtgärder och utformningar.

1.3 Underlag och avgränsningar

 Utredningen avgränsas till planområdet K20 och dess anslutningar till K21, K2 och 
Göteborgsvägen.

 Planerad byggnad kommer att innehålla hotellverksamhet. Parkering löses dels utanför 
byggnaden på kvartersmark och dels i befintligt intilliggande parkeringsgarage i 
samnyttjad parkering.

 Befintligt parkeringshus till väster om planerad hotellverksamhet är dimensionerad för att 
förse hela kvarteret med möjlighet till samnyttjad parkering. Uppskattat antal 
parkeringsplatser som nyttjas av respektive närliggande fastigheter utgår från en av WSP 
utförd parkeringsutredning 2017-07-04.

K20

K2

K21

P-hus

B21

K18
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2 Befintliga förhållanden
Tillgängligheten till Krokslätts fabriker är idag, likt stora delar av Mölndalsåns bebyggelse, knuten 
till Göteborgsvägen och då främst norr ifrån på grund av vägens separerade körriktning för 
trafiken. Kvarteret har en genomfartskaraktär där flertalet lokalgator är återvändsgator med enkel 
anslutning till Göteborgsvägen. Vägen har Mölndals stad som väghållare och har vid det aktuella 
avsnittet hastighetsbegränsningen 50 km/h. Den är väl trafikerad med två körfält åt respektive 
håll som separeras av spårväg på egen banvall. Utmed båda sidorna av vägen löper även 
dubbelriktade pendelcykelstråk, som är av stor betydelse för vägens bredd. Förhållandena skapar 
tillsammans med bristen av korsningspunkter utmed Krokslätts fabriker en barriär mot öster. Till 
väster återfinns Safjället som avskärmar området mot väster.

Figur 3 Foto mot Göteborgsvägen, norr om K20.

Figur 4 Foto mot Göteborgsvägen, söder om K20
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3 Trafikanalys

3.1 Planerad exploatering

Krokslätts fabriker är under exploatering med flera närliggande byggprojekt. Parkeringshuset 
inom fastighet K20 och kontorsverksamheten inom fastighet K21 är båda färdigställda. Inom 
fastigheten B21 sker exploatering av bostäder, kontor och förskola. I söder, inom fastigheten K2, 
planeras nya bostäder och kontorslokaler. Stora delar av det framtida parkeringsbehovet är 
beräknat att tillgodoses inom befintligt parkeringshus i samnyttjad parkering mellan alla 
verksamheter. Därutöver planeras tillkommande parkeringsmöjligheter i plan inom samtliga 
byggprojekt. Parkeringsmöjligheterna skapas i samband med ett planerat genomgående inre 
kvarterstråk för Krokslätts fabriker.

Exploateringen av K2 är fortfarande i skissfas varför det framtida parkeringsbehovet inte är 
klarlagt och kommer därför att uppskattas i utredningen. Tidigare utförd parkeringsutredning av 
WSP visar på ett framtida överskott av platser i parkeringshuset. Delar av parkeringsbehovet för 
kommande bebyggelse av K2 anses därför kunna tillgodoses inom parkeringshuset.

 

Figur 5 Illustration av planerad exploatering och dess förhållande till närliggande planer. Det planerade 
hotellet ligger inom rödstreckad linje. Områdets korsningar mot Göteborgsvägen illustreras med 1 och 2. 
Situationsplanen är ett utdrag från Wingårdhs, 2017-05-12.

3.2 Trafikalstring av parkeringshus och bebyggelse

Den samlade trafikalstringens påverkan på korsningarna, i föregående figur benämnda 1 och 2, 
analyseras utifrån dimensionerande timflöde. Dimensionerande maxtimme motsvarar enligt 

► Färdigställt

× Ej klart

► Färdigställt

× Ej klart

× Ej klart

× Ej klart
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Vägar och gators utformning 2004 den 200:e mest belastade timmen under året, vilket i 
utredningen råder under vardagseftermiddagar kl. 16-17.

Planområdets samlade trafikalstring beräknas från kommande hotellverksamhet och befintligt 
parkeringshus. Utöver planområdets alstring tillkommer även trafik från kvartersgatan för fastighet 
K21 och B21 samt alstringen från kommande bebyggelse på fastigheten K2.

Befintligt parkeringshus har 700 st. platser varav 7 st. för funktionsnedsatta. Samtliga parkeringar 
samnyttjas av närliggande verksamheter och bostäder. För att bedöma trafikalstringen krävs en 
uppskattning av antal nyttjande parkeringsplatser från respektive verksamhet. Nyttjandegraden 
för alstringen har i denna trafikutredning hämtats från utförd parkeringsutredning 2017. Antalet 
parkeringsplatser för hotellverksamheten beräknades då till 140 st. varav 32 st. tillgodoräknas på 
planerad markyta vid hotellet och resterande i parkeringshuset. I utredningen bedömdes 165 
parkeringsplatser platser nyttjas för boendeparkering, 139 för kontorsverksamhet och 16 för 
förskola. Därtill beräknas, enligt tidigare utredning, befintlig verksamhet i K18 nyttja 
parkeringshuset. I denna trafikutredning uppskattas 90 st. parkeringsplatser nyttjas av 
kontorsverksamhet från K18 och 32 av blandad serviceverksamhet från K18.

Parkeringsmöjligheter för kommande bebyggelse på fastighet K2 i söder planeras delvis bli 
tillgodosett inom fastigheten samt i befintligt parkeringshus. Exploateringen antas medföra ett 
parkeringsbehov på ca 200 st. platser. Av dessa platser beräknas 150 st. kunna nyttjas inom 
befintligt parkeringshus, vilket representerar 75 % av det framtida parkeringsbehovet för 
exploateringen av K2. 90 st. parkeringsplatser antas nyttjas av boende och 60 st. 
parkeringsplatser av kontorsverksamhet.

Respektive verksamhet nyttjar parkeringsplatser vid olika tidpunkter och en erfarenhetsmässig 
bedömning har därför utförts för andelen av respektive verksamhet som brukar parkerat fordon 
under dimensionerande timme. Uppskattad andel ger tillsammans med antalet parkeringsplatser 
ett dimensionerande timflöde. Årsdygnstrafiken beräknas därefter utifrån det dimensionerade 
timflödets antagna andel av årsdygnsflödet.

För beräkningarna av framtida trafikalstring inom området antas därmed att parkeringshuset är 
fullt belagt av närliggande verksamheter under dimensionerande timme.

Parkeringshus 
K21

Antal 
parkeringar 

utifrån p-
utredning

Andel som kör 
in eller ut under 

maxtimme     
(16-17)

Alstring dim. 
timme   % av ÅDT  ÅDT

Hotell besök 100 50% 50 30% 167
Hotell personal 8 30% 2 10% 24

Boende B21 och 
K2 255 40% 102 17% 600

Kontor K18, K21 
och K2 289 80% 231 30% 771

Förskola, service 
mm 48 70% 34 50% 67

Parkeringshuset beräknas vid full beläggning generera ett årsdygnflöde på ca 1 629 fordon och 
ett dimensionerande timflöde under maxtimmen på ca 419 fordon.
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Parkeringsyta 
utanför hotell

Antal 
parkeringar 
utifrån skiss

Andel som kör 
in eller ut under 

maxtimme     
(16-17)

Alstring dim. 
timme   % av ÅDT  ÅDT

Hotell besök 30 60% 18 30% 60
Taxi mm 2 90% 2 10% 18

Alstringsberäkningarna för kommande bebyggelse inom fastigheten K2 baseras på det 
resterande parkeringsbehovet som måste tillgodoses inom fastigheten. Utifrån antagandet att 150 
st. parkeringsplatser tillgodoses inom befintligt parkeringshus, krävs 50 st. parkeringsplatser inom 
fastigheten varav 30 st. antas tillhöra bostäderna och 20 st. antas tillhöra kontoren.

Kvartersparkering 
fastigheter K2

Antaget 
parkeringsplatser 

inom K2

Andel som 
kör in / ut 

under 
maxtimme    

(16-17)

Alstring dim. 
timme   % av ÅDT  ÅDT

Bostäder 30 40% 12 17% 71
Kontor 20 80% 16 30% 53

Kvartersparkering 
K21 och B21

Antaget 
parkeringsplatser 

inom K2

Andel som 
kör in / ut 

under 
maxtimme    

(16-17)

Alstring dim. 
timme   % av ÅDT  ÅDT

Kvartersparkering 24 70% 17 30% 56

3.3 Trafikfördelning i korsningar

Beräknad trafikalstring fördelas mot de två korsningarna vid Göteborgsvägen. Antagandet bygger 
på att trafikanterna väljer närmaste korsning. Den höga trafikalstringen under dimensionerande 
timme kan medföra ett ökat nyttjande av korsning 2, vilket innebär att en viss oönskad så kallad 
”smittrafik” kan uppstå över hotellets markparkering. De båda korsningarnas summerade alstring 
representerar det dimensionerande timflödet i respektive korsning samt beräknad ÅDT.

Korsning P-hus Kvarter 
K21

Parkeringsyta 
hotell

Bostäder och 
kontor K2

Samlat 
timflöde

Samlad 
ÅDT

Andel som nyttjar 
korsning 1 90% 70% 20% 0%   

Timflöde 377 12 4 0 393  

ÅDT 1 466 39 16 0  1 520

Andel som nyttjar 
korsning 2 10% 0% 80% 100%   

Timflöde 42 0 16 28 86  
ÅDT 163 0 62 124  349



Trafikutredning K20 Göteborgsvägen
2018-03-02

Projektnummer 116837

Sigma Civil AB RAPPORT-25859
www.sigmacivil.se 10(21) Version 3.0

Befintlig trafikdata utmed Göteborgsvägen hämtas från Mölndals stads utförda mätning i 
september 2016. Årsdygnstrafiken vid den västra, södergående sidan var då ca 6 280 fordon per 
dygn. I denna rapport kommer inte någon trafikuppräkning utföras utan framtida trafikökning 
utmed Göteborgsvägen beräknas enbart utifrån trafikalstringen från kommande bebyggelse. 
Enligt tidigare utförd parkeringsutredning beräknas befintligt parkeringsbehov i Krokslätts fabriker 
vara  888 platser och vid färdigställande 1 230 platser. Av kvarterets framtida trafikalstring kan 
därmed antas att 28% härstammar från kommande bebyggelse. Detta motsvarar en ökning av 
ÅDT med   432 fordon. Utifrån, Bygg om eller bygg nytt, motsvarar den 200:e mest trafikerade 
timmen, på vägar med Genomfartstrafik, 10,8 % av ÅDT. Detta ger ett dimensionerande timflöde 
på 724 fordon.

3.4 Svängrelation och korsningskapacitet

Under dimensionerande timme antas riktningsfördelningen vid kvarteret vara ca 35 % 
inkommande och 65 % utgående. Detta antagande görs då relativt många parkeringsplatser är 
knutna till verksamheter med aktivitet under dagtid, vilket ger ett betydande utgående flöde kl. 16-
17. Det är samtidigt ett inte försumbart inkommande flöde till boendeparkeringarna.

Den antagna riktningsfördelningen medför 255 utgående fordon och 138 ingående fordon i 
korsning 1 samt 56 utgående och 30 inkommande fordon i korsning 2 på kvartersgatorna. 
Framtida trafiksituation i korsningen illustreras nedan.

 
Figur 6 Schematisk uppskattad fördelning av trafikmängder under maxtimmen.

Korsning 1

Korsning 2

G
öteborgsvägen
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Utifrån det riktningsfördelade maxtimtrafikflödet har kapacitetsberäkningar  för respektive 
trafikpunkt utförts i det branschvedertagna programmet Capcal 4.3. I tabellen nedan redovisas 
resultatet från Capcal-beräkningarna. Resultatet från dessa beräkningar ges bland annat som en 
belastningsgrad och den potentiella kölängden i korsningarnas alla tillfarter. Belastningsgrad är 
ett begrepp som anger hur hög belastning en korsning utsätts för givet den angivna trafiken. Enligt 
Vägar och gators utformning, Korsningar 7, Detaljutformning innebär en belastningsgrad mellan 
0,0-0,6 att korsningen har en god standard, medan 0,6-0,8 innebär en mindre god standard och 
0,8-1,0 innebär en låg standard. Skulle en korsning ha en mindre god eller låg standard kan det 
vara aktuellt att utföra trimningsåtgärder och/eller ändra korsningens utformning.

Kapacitetsberäkningarna visar att båda korsningarna klarar trafikflödet under den 200:e mest 
belastade timmen under året. De högsta belastningsgraderna och kölängderna som uppkommer 
i korsningarna sker inom kvartersområdet. Båda korsningarna har belastningsgrader under 0,6 
med kölängder under 0,8 st. fordon under de 6 minuter som är mest belastade, vilket motsvarar 
en god standard. I praktiken kan köerna upplevas marginellt längre, av två orsaker:

 Den beräknade kölängden är helt stillastående och tar inte hänsyn till långsamtgående 
fordon som närmar sig ett stillastående fordon i kö.

 Ett antaget flöde av cyklister är inräknat, men kan variera med tidpunkt och väderlek.

Korsning Högsta 
belastningsgrad

Högsta kölängd 
(antal fordon)

Korsning 1 0,43 0,8

Korsning 2 0,24 0,1

För kvartersgatorna bedöms köerna inte växa på ett alarmerande sätt mot parkeringshuset, då 
belastningen innebär en god standard. Den aktuella utformningen bedöms inte heller ge någon 
avgörande påverkan på framkomligheten på Göteborgsvägen.

3.5 Diskussion kring trafikanalys

Det skall poängteras att trafikanalysen bygger på en lång rad olika antaganden, då det finns 
osäkerheter kring hur trafikalstringen bör uppskattas utifrån kända uppgifter om parkering och 
exploatering. Bedömningen av andelen som trafikerar kvarteret inom tidsintervallet 16-17 har 
utifrån erfarenhet från platsen sannolikt skattats något högre i analysen än vad som råder i 
verkligheten. Den uppskattade trafikalstringen kan också vara högt räknad, vilket i så fall ger en 
viss säkerhetsmarginal. Detta indikerar att det kan vara en lägre verklig belastningsgrad än vad 
Capcal visar. Samtidigt kan korsningarnas utformning i kombination med ett högt flöde av cyklister 
innebära att belastningsgraden ökar. Trafikanalysen ger dock sannolikt en sammantaget 
acceptabel bedömning av framtida trafikalstring och korsningskapacitet.
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4 Trafiksäkerhet

4.1 Statistikuttag från STRADA

Enligt Transportstyrelsens trafikolycksdatabas STRADA blev 10 personer skadade i trafikolyckor 
utmed Göteborgsvägen vid Krokslätts fabriker åren 2007-2017. Den främsta olyckstypen är 
singelolyckor på cykel på grund av halt väglag och därefter singelolyckor i motorfordon. Inga 
personer har blivit allvarligt skadade i trafikolyckor på berörd sträcka och över 80 % av personerna 
som varit inblandade i trafikolyckor blev lindrigt skadade. En olycka mellan cyklist och fordon 
inträffade vid korsning över GC-bana. Händelseförloppet indikerar att cyklister håller höga 
hastigheter utmed GC-banan och att fordon därför kan ha svårt att uppfatta dem vid korsning.

Utifrån den samlade skadestatistiken och samtliga händelseförlopp har bedömningen gjorts att 
sträckan inte är i behov av särskilda åtgärder. Dock kan det övervägas att utforma GC-passager 
så att hastigheten sänks för både fordonstrafikanter och cyklister, vilket visas i avsnitt 6.1.

Figur 7 Utdrag från STRADA.

4.2 Korsningssituationer och sikt

Trafiken utmed Göteborgsvägen är separerad varför god sikt för fordon endast är nödvändigt mot 
norr. Däremot kräver befintlig GC-bana invid Göteborgsvägen goda siktförhållanden åt både norr 
och söder. GC-banans förhållanden med flack mark och långa raksträckor skapar goda 
möjligheter att nå höga hastigheter för trafikerande cyklister, särskilt med hjälp av elmotor. GC-
banan är placerad nära fasaderna och med en begränsad skyddsremsa mot Göteborgsvägen, 
vilket ger en liten anslutningssträcka för avsvängande trafikanter från Göteborgsvägen. Den korta 
sträckan försvårar förmågan för avsvängande fordon från att uppfatta ankommande cyklister. 
Vägens hastighetsgräns 50 km/h, i kombination med anslutande in- och utfart, innebär att en 
sikttriangel om minst 55/5 meter rekommenderas enligt VGU (Vägar och gators utformning). Inom 
detta område skall sikten vara fri mot bilar. Mot cyklister behövs 25 m fri sikt vid 30 km/h.
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Figur 8 Illustration över krävd fri sikt. Lila: Siktkrav för cyklister. Turkos: Fri sikt för anslutande fordon ut 
från området till Göteborgsvägen. Grön hexagon: krävd stoppsikt för fordon utmed Göteborgsvägen. 
Underlag: Situationsplan Tengbom 2017-10-13.
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Siktförhållanden för GC-banans befintliga sträckning och körbanans läge bedöms vara tillräckliga 
enligt den nya byggnadens föreslagna placering. Utformning av bebyggelsens anslutning till GC-
banan bör även göras på ett sådant sätt att fri sikt inte förhindras inom illustrerade sikttrianglar, 
vilket innebär en maximal höjd för exempelvis murar m.m. om 80 cm över marken.

Figur 9 Förstorad illustration av krävda siktförhållanden i den norra utfarten.
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5 Tillgänglighet och trafikföring i området

5.1 Inre stråk väster om Göteborgsvägen

Göteborgsvägen och Safjället avskärmar i dag Krokslätts fabriker mot öster och väster. 
Tillgängligheten till kvarteret är därför bunden till Göteborgsvägen och då främst norrifrån på 
grund av vägens separerade körriktning. Genomgående kvartersgator saknas i området och 
befintliga lokalgator är knutna till Göteborgsvägen och utformade som återvändsgränder. Genom 
exploateringen av Krokslätts fabriker finns därför möjlighet att skapa ett nytt stråk parallellt med 
Göteborgsvägen. En sådan barriärskild inre kvartersgata skulle knyta samman planerad 
exploatering och förstärka stadsmässigheten inom området. Ett genomgående kvartersstråk 
minskar beroendet mot Göteborgsvägen och gynnar tillgängligheten och den inre rörelsen i 
området. Det kan också uppmuntra till en ökad andel resande med cykel och kollektivtrafik, då 
den interna tillgängligheten förstärks och blir mer attraktiv.

Områdets kollektivtrafikhållplatser återfinns utmed Göteborgsvägen vid cirkulationsplatsen 
Bifrostrondellen i söder, Lackarebäck eller vid korsningen i norr, Krokslätts fabriker. Både 
spårvagn och buss trafikerar hållplatserna med god turtäthet och flertal avgångar under 
maxtimme. Tillgängligheten till hållplatserna är god som tar ca 3-5 min att nå till fots.

5.2 Angöring för tunga fordon

Ett kvartersstråk inom området minskar sårbarheten vid toppar inom trafikkapaciteten, då en 
genomgående kvartersgata skapar möjlighet för trafikanter att välja ut- / infart.  En genomgående 
kvartersgata gynnar även framkomligheten och möjligheten för större fordon att angöra vid 
planerat hotell, vilket idag är begränsat i de södra delarna av Krokslätts fabriker på grund utav 
återvändsgatorna.

För att angöra i rätt körriktning kan större fordon såsom leveransfordon och återvinningsfordon 
förslagsvis köra in via infart nr 2, och ut via nr 1. Figuren nedan anger den tänkta körriktningen. 
Det har i utredningen inte framkommit något behov av att enkelrikta kvartersgatan i någon riktning. 
En dubbelriktad körbana ger istället en bättre flexibilitet. Det bedöms inte medföra några större 
trafikmängder på kvartersgatan även om en mindre andel trafik från parkeringshuset eventuellt 
kan vilja nyttja denna väg vid köbildning (se avsnitt 3.3).
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Figur 10 Illustration av möjlig utformning vid hotellet, samt föreslagen trafikföring för tunga fordon. 
Situationsplanen är ett utdrag från Tengbom, 2017-10-13.

5.3 Angöring för taxi

För taxi föreslås angöring i befintlig parkeringsficka utmed Göteborgsvägen utanför hotellet, 
mellan infarterna nr. 1 och nr 2. Denna ficka är en del av gatumarken som tillhör Mölndals stad.



Trafikutredning K20 Göteborgsvägen
2018-03-02

Projektnummer 116837

Sigma Civil AB RAPPORT-25859
www.sigmacivil.se 17(21) Version 3.0

6 Utformning och dimensionering

6.1 GC-passager

Genom att utöka avståndet mellan GC-banan och Göteborgsvägen skulle korsningssituationen 
över GC-banorna kunna förbättras jämfört med nuvarande raka GC-bana. En magasineringsyta 
skapas då efter GC-banan för trafikanter mot Göteborgsvägen vilket möjliggör en separat och 
säker korsning av GC-banan innan anslutning till Göteborgsvägen. Likväl skapas ett större 
utrymme för avkörande fordon från Göteborgsvägen där mer tid ges för att uppfatta ankommande 
cyklister. En sådan utformning förutsätter dock att GC-banan får en liten sväng och därmed 
behålls inte den raka linjeföring som i nuläget upplevs som attraktiv av cyklister.

Förhöjda cykelöverfarter är en annan åtgärd som bidrar till att reducera hastigheten för fordon 
som kör in och ut vid respektive kvartersgator.

En kombination av indragna och förhöjda GC-passager bedöms vara den mest trafiksäkra 
lösningen i området, även om det innebär en kompromiss där pendelcykelstråket får nedsatt 
hastighet och därmed något försämrad framkomlighet. Denna avvägning har gjorts på grund av 
de förväntade trafikflödena och resulterande trafiksituation.

Planskisser har tagits fram i enlighet med detta i dialog med Mölndals stad, se figurer nedan.

Figur 11 Utdrag från bilaga 1, GC-passage vid kvartersgata norr om hotell.
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Figur 12 Utdrag från bilaga 2, GC-passage vid kvartersgata söder om hotell.

De resulterande sikttrianglarna mot cyklister blir följande:

Korsning Norra sidan av 
aktuell korsning

Södra sidan av 
aktuell korsning

Gata norr om hotell 5/33 m 5/22 m

Gata söder om hotell 5/19 m
Beror på kommande 

byggnad K2 söder om 
hotellet

Sikttrianglarna bedöms vara acceptabla sett till riktlinjer från VGU och Göteborgs Stad, Teknisk 
handbok, då sikten ges i kombination med en åtgärd som sänker hastigheten för cyklister i och 
med linjeföringen. Enligt VGU ska sikten vara 25 m vid 30 km/h och 15 m vid 20 km/h. 
Pendelcyklister kan mycket väl nå 30 km/h och även högre hastigheter än så, inte minst med 
hjälp av elmotor. Vid de aktuella passagerna medför dock kurvradien vid indraget att farten måste 
reduceras, vilket gör 20 km/h mer lämpligt.
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6.2 Sektioner

För kvartersgatorna med in- och utfart nr 1 och 2, belägna norr respektive söder om K20, 
rekommenderas en körbanebredd om 6,0 m. Detta utgår från följande parametrar enligt riktlinjer 
i Göteborgs Stad:

 Lokalgata/uppsamlingsgata
 Referenshastighet 40 km/h
 Trafikflöde < 3500 f/d
 Två körfält
 Dimensionerade trafiksituation innebär att möte mellan två lastbilar LBn skall vara möjligt
 Farthinder kan finnas

Gångbanorna bör ha en bredd om minst 2,0 m plus ca 0,5 m utrymme för utrustning såsom 
stolpar, vägmärken, elskåp och så vidare.
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7 Slutsatser
Trafikutredningen visar på att den planerade exploateringen kan genomföras utan någon 
avgörande påverkan på Mölndals stads anslutande väg, Göteborgsvägen. Kapaciteten och 
framkomligheten på kvartersgatorna och vid korsningarna bedöms vara acceptabel. Det är dock 
mycket viktigt att säkerställa en god sikt mot cykelbanan som löper längs med Göteborgsvägen, 
vilket görs genom att området inom sikttriangeln hålls fritt från siktskymmande föremål.

En god trafikföring i området säkerställs genom möjlighet till rundkörning, vilket minskar behovet 
av backrörelser för tunga fordon.

Dimensionering av kvartersgatorna görs lämpligen utifrån gällande riktlinjer, där en körbana på 
6,0 m bedöms vara väl anpassad för den förväntade trafiksituationen. Vid anslutning av 
kvartersgatorna till Göteborgsvägen, är det en fördel om GC-passagerna kan göras förhöjda och 
indragna i enlighet med de framtagna skisserna.
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