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BAKGRUND
Spacescape genomförde under 2016 en 
stadsbyggnadsanalys av Forsåker som inkluderade 
stadslivsobservationer, stadsstrukturanalyser  
(gångnät och täthet) samt en gångflödesprognos 
med en bedömning av handelspotentialen. Flera 
laborationer genomfördes för att utvärdera 
potentialen att ytterligare stärka de rumsliga 
sambanden i gångnätet. Då projektet har utvecklats 
mycket sedan de tidigare analyserna gjordes ser 
Mölndala Fastigheter AB ett behov av att uppdatera 
analyserna.

SYFTE
Syftet med arbetet är att utifrån aktuell strukturplan 
uppdatera analysen av gångnätet för att visa 
hur den rumsliga strukturen i Forsåker skapar 
förutsättningar för stadsliv.
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ANALYSUNDERLAG

AKTUELL STRUKTURPLAN

Den strukturplan som har analyserats är daterad 
2021-03-23. Analyserna fokuserar på den fullt 
utbyggda planen, men inkluderar även en analys 
av enbart den nordöstra delen (DP1A) innan 
Götalandsbanans utbyggnad.

FULLT UTBYGGT FORSÅKER, NYRÉNS 2021-03-23 ENDAST FORSÅKER NORDÖSTR A DELEN (DP1A), NYRÉNS 
2021-10-22
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METOD
Gångnät, täthet och målpunkter genererar och 
styr tillsammans gångflödena i ett område. Den 
tidigare stadsbyggnadsanalysen inkluderades en 
gångflödesprognos där vardagsflöden uppskattades. 
Läs gärna mer om metod och resultat i rapporten 
Stråk och flöden Forsåker (Spacescape, 2016).

Inom ramen för detta uppdrag görs en ny analys 
av gångnätet. Ingen ny analys av tätheten görs 
eftersom den i princip är oförändrad. Ingen ny 
gångflödesprognos görs heller. Stråkens potential 
för gångflöden uppsattas dock. Denna uppskattning 
baserat på den uppdaterade analysen av gångnätet, 
lokaliseringen av målpunkter i området och den 
tidigare gångflödesprognosen.

TÄTHET MÅLPUNKTERGÅNGNÄT

GIS-ANALYS
Gena stråk för många

GÅNGFLÖDESMODELL

GÅNGFLÖDESMODELLEN FÅNGAR GENA STR ÅK FÖR MÅNGA. DET ÄR EN GIS-ANALYS SOM VISAR I VILKEN 
UTSTR ÄCKNING GATURUM UTGÖR GENA STR ÅK MELL AN MÅNGA ATTR AKTIONER. SOM UNDERL AG I MODELLEN 
ANVÄNDS GÅNGNÄT, TÄTHET (BOENDE OCH ARBETANDE) SAMT LOK AL A MÅLPUNKTER.



ANALYS
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En stads gångnät skapar rumsliga samband genom att koppla samman de offentliga 
rummen. Hur de offentlig rummen visuellt hänger samman har betydelse för hur 
vi orienterar oss i staden och vilka stråk som vi väljer. De stråk som är lätta att 
hitta och som ligger visuellt nära andra stråk tenderar att samla de stora flödena.

Genom att kartera gångnätet som siktlinjer (raka rum) och därefter beräkna 
konnektiviteten så kan man få en bild av gångnätets rumsliga integration. Denna 
typ av analys brukar kallas space syntax och har visat sig fånga intensiteten i 
stadslivet och indikera fördelningen av gångflöden (Hillier, Space is the Machine, 
1996). En stadsdel bör hänga samman med andra stadsdelar med hjälp av 
välintegrerade stråk. Det behöver också finnas en variation av både avskilda och 
centrala stadsrum.

Det är viktigt att påpeka att denna analys enbart tar hänsyn till den fysiska 
strukturen och inte dess innehåll eller utformning.

GÅNGNÄT
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FULLT UTBYGGT

Kartan till höger visar gångnätets rumsliga integration i Forsåker när planen 
är fullt utbyggd. På nästa sida visas ett större utsnitt som tydligare visar hur 
Forsåker förhåller sig till omgivande stadsdelar.

DEN NYA GÅNG- OCH CYKELBRON ÄR DEN VIKTIGASTE L ÄNKEN MELL AN INNERSTADEN 
OCH FORSÅKER

Med den nya gång- och cykelbron (1) skapas ett stadsrum som på ett tydligt sätt 
knyter samman Forsåker med de centrala delarna av Mölndal och den nya södra 
stationsentrén. Forsåker blir på så sätt en naturlig förlängning av innerstaden. 
Mölndals bro (2) är rumsligt sett inte lika välintegrerad i strukturen.

DIAGONALEN ÄR FORSÅKERS RYGGR AD

Diagonalen (3) är en central gata i strukturen och viktig för orienterbarheten i 
området.

VATTENTORGET UTGÖR NAVET I FORSÅKER

Vid Vattentorget (4) möts de mest välintegrerade stråken i strukturen och 
Vattentorget kommer därför att utgöra navet i Forsåker. Med torget skapas även 
en naturlig entré till Industrikärnan från väster.

INDUSTRIK ÄRNAN RUMSLIGT VÄLINTEGRER AD

Från Vattentorget utgår ett välintegrerat stråk som guidar fotgängare vidare mot 
Industrikärnan där Brukstorget (5) är den centrala platsen. Från Brukstorget 
ses både Entréplatsen (6) och Forsetorget (7), vilket gör det lätt att orientera sig i 
området.

STRUKTURPL AN DATER AD 2021-03-23, FULLT UTBYGGT FORSÅKER
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RUMSLIG INTEGR ATION (R7)

Låg Hög

STRUKTURPL AN DATER AD 2021-03-23, FULLT UTBYGGT FORSÅKER



FORSÅKER PL ANANALYS / 12

ENDAST DP1A

Kartan till höger visar gångnätets rumsliga integration i Forsåker när enbart den 
första detaljplanen DP1A är utbyggd. På nästa sida visas ett större utsnitt som 
tydligare visar hur Forsåker förhåller sig till omgivande stadsdelar.

UTAN DEN NYA GÅNG- OCH CYKELBRON SAKNAS TYDLIG KOPPLING TILL INNERSTADEN

Utan den nya gång- och cykelbron (1) saknas ett stadsrum som på ett tydligt sätt 
knyter samman Forsåker med de centrala delarna av Mölndal. Trots närheten 
till innerstaden kommer Forsåker att upplevas som en tydligt avgränsad stadsdel 
utan den nya gång- och cykelbron.

ENTRÉPL ATSEN ÄR DEN VIKTIGASTE ENTRÉPUNKTEN

Mölndals bro (2) är den enda länken över motorvägen och spårområdet och alla 
flöden från innerstaden kommer därför att koncentreras till Kvarnbygatan som 
knyter samman innerstaden, Forsåker och historiska Kvarnbyn. Entréplatsen (3) 
blir därför Forsåkers viktigaste entrépunkt.

VATTENTORGET INTE LIK A CENTR ALT I STRUKTUREN

Vattentorget (4) får ett mindre centralt läge i strukturen i och med att den direkta 
kopplingen över E6/E20 till innerstaden saknas.
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STRUKTURPL AN DATER AD 2021-10-22, ENDAST FORSÅKER NORDÖSTR A DELEN (DP1A)

RUMSLIG INTEGR ATION (R7)

Låg Hög
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RUMSLIG INTEGR ATION (R7)

Låg Hög

STRUKTURPL AN DATER AD 2021-10-22, ENDAST FORSÅKER NORDÖSTR A DELEN (DP1A)
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”Städer är täthet och närhet” menar urbanekonomen och Harvardprofessorn 
Edward Glaeser (Glaeser, Stadens triumf, 2012). Koncentrationen av människor är 
stadens själva grundfunktion. Den skapar förutsättningar för möten och utbyten 
av idéer och tjänster, vilket skapar tillväxt och välfärd. Hög täthet innebär att det 
finns underlag för service och skapar förutsättningar för hållbara transporter. 

TIDIGARE TÄTHETSANALYS

Den tidigare stadsbyggnadsanalyseninkluderade en täthetsanalys. Läs gärna mer 
om metod och resultat i rapporten Stråk och flöden Forsåker (Spacescape, 2016). 
Ingen ny analys av tätheten görs eftersom den i princip är oförändrad.

Forsåker och övriga områden öster om motorvägen och spårområdet är idag 
mycket glesa. Utbyggnaden av Forsåker medför en kraftig ökning av tätheten 
som stärker och utvidgar Mölndals befintliga stadskärna. Fullt utbyggt (2035) 
kommer området att ha en täthet motsvarande den i Heden och Lorensberg i 
centrala Göteborg (se nästa sida).

TÄTHET
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Mölndal Stad har som mål att Forsåker ska blir en stadsdel som knyter samman 
centrala Mölndal och en destination i Västsverige med Industrikärnan som 
tyngdpunkt.

INDUSTRIKÄRNAN

•  Elva historiska industribyggnader bevaras och fylls med nya verksamheter 
vilket bildar grunden för det framtida besöksmålet.

• Nya kvarter fylls med publika verksamheter i gatunivå.

• Publika ytor och torg skapas och gatumiljön utformas på de gåendes villkor.

• Mölndalsån rinner genom industrimiljön och skapar rekreativa kvaliteter.

PARKER

•  Rudströmska parken har tydlig trädgårdskaraktär och erbjuder lek och 
aktiviteter i mindre skala.

•  Å-parken har stadsparkskaraktär och erbjuder en större, unik lekplats för 
både små och större barn.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TÅGFÖRBINDELSER

•  Mölndals resecentrum, en av regionens största kollektivtrafiknoder med buss, 
spårvagn och tåg.

•  Lokal kollektivtrafik genom området längs Diagonalen och Kvarnbygatan med 
strategiskt placerade busshållplatser för effektivt och nära resande.

•  Forsåker planeras utifrån att Mölndal får en station för Götalandsbanan, med 
vidare koppling till  Landvetter flygplats och Borås.

MÅLPUNKTER

DE VIKTIGASTE MÅLPUNKTERNA I OCH OMKRING FORSÅKER. SKOLOR OCH FÖRSKOLOR, 
MOBILITETSHUS OCH KONTOR REDOVISAS INTE I DENNA BILD.

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

•  En befintlig grundskola (Kvarnbyskolan) med omkring 500 elever i årskurs 
7–9.

• En ny grundskola med plats för omkring 400 elever.

• Tre nya kommunala förskolor.

MOBILITETSHUS OCH KONTOR

• Två mobiliteshus varav ett i DP1A.

•  Stationsnära kontor, kommersiella verksamheter och besöksmålsverksam-
heter i DP2.
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GÅNGFLÖDEN

TIDIGARE GÅNGFLÖDESPROGNOS

Den tidigare stadsbyggnadsanalysen inkluderade en gångflödesprognos där 
vardagsflöden uppskattades. Läs gärna mer om metod och resultat i rapporten 
Stråk och flöden Forsåker (Spacescape 2016-11-01).

Gångbron till den södra stationsentrén får enligt analysen de högsta flödena med 
9 900 passerande per dygn. Det kan jämföras med flödet på 10 000 passerande per 
dygn på Brogatan i Mölndals innerstad (uppmätt 2014).

Även Industrikärnan får enligt analysen höga flöden. Det nordligare av de två 
parallella stråken får ett flöde på 8 500 passerande per dygn. Detta är ungefär 
lika många som på Sprängkullsgatan (7 900) i centrala Göteborg. De höga flödena 
i Industrikärnan genereras i huvudsak av den koncentration av handel och 
verksamheter som planeras här.

TIDIGARE GÅNGFLÖDESPROGNOS

STRUKTURPL AN DATER AD 2016-04-19, FULLT UTBYGGT FORSÅKER
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STRÅKENS POTENTIAL FÖR GÅNGFLÖDEN

Utifrån den uppdaterade analysen av gångnätet, lokaliseringen av målpunkter 
i området och den tidigare gångflödesprognosen har stråkens potential för 
gångflöden uppskattats. Det är viktigt att poängtera att detta inte är en faktiskt 
prognos utan endast en uppskattning av hur flödena kan komma att fördela sig.

STÖRST GÅNGFLÖDEN PÅ DEN NYA GÅNG- OCH CYKELBRON

De tre broarna är viktiga länkar som överbrygger den barriär som motorvägen och 
spårområdet utgör. Den nya gång- och cykelbron är den viktigaste länken mellan 
innerstaden och Forsåker och har potential att samla stora gångflöden. Även 
Mölndals bro är viktig då den ansluter till resecentrum och den nya gallerian. 
Forsåkerbron gör den södra delen av Forsåker mer tillgänglig, men kommer inte 
att samla lika stora flöden som de två andra broarna.

STOR A GÅNGFLÖDEN I INDUSTRIK ÄRNAN

Den nya gång- och cykelbron leder gångflödena till Vattentorget och därifrån vidare 
mot Industrikärnan. En tydlig struktur som på ett naturligt sätt guidar besökare 
genom området skapar tillsammans med den handel och de verksamheter som 
planeras i Industrikärnan en motor som driver gångflödena. Det nordligaste och 
det mellersta av de parallella stråken i Industrikärnan och har störst potential att 
samla stora gångflöden, medan stråket längs Mölndalsån istället har rekreativa 
kvaliteter.

MÅLPUNKTER LIGGER STR ATEGISKT PL ACER ADE

De planerade torgen (blå punkter) är strategiskt placerade i korsningspunkterna 
mellan huvudstråken i strukturen och skapar tillsammans ett pärlband av 
mötesplatser. Även parkerna (gröna punkter) samt skolor och förskolor (orangea 
punkter) ligger i anslutning till huvudstråk, vilket gör dem lättillgängliga.

STRUKTURPL AN DATER AD 2021-03-23, FULLT UTBYGGT FORSÅKER
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