STRÅK OCH FLÖDEN
FORSÅKER
Undertitel
2016–11–01
Datum

INLEDNING

3

MEDVERKANDE, SPACESCAPE

Orienteringskarta.................................................................4

Staffan Swartz

Bakgrund................................................................................5

Tobias Nordström

Syfte....................................................................................... 5

Alexandra Olsson (observatör)

Metod......................................................................................6

Malin Parkegren (observatör)

Underlag.................................................................................9

Klara Sjögren Holtz (observatör)
Stefan Tielscher (observatör)

STADSLIVSOBSERVATION

10

Gångflöden 2016..................................................................11

BESTÄLLARE, MÖLNDALA FASTIGHETS AB

Flödesreferenser..................................................................12

Sarah Pennycook

Vägval Knutpunkten.......................................................... 13

Johanna Hedenskog

STADSSTRUKTURANALYS

14

Tillgänglighet i gångnätet – 2016 & 2030..................... 15
Tillgänglighet i gångnätet – strukturplan laboration.......17
Tillgänglighet i gångnätet – Spacescape laboration.... 19
Tillgänglig täthet – 2016 & 2030....................................23

GÅNGFLÖDEN & LÄGEN 2030

29

Bedömning av gångflöden 2030.................................... 30
Handelspotential utifrån vardagliga flöden 2030........32

SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER

34

INNEHÅLL / 2

INLEDNING

ORIENTERINGSKARTA / 4

BAKGRUND
Forsåkers tidigare slutna industrimiljö skall nu omvandlas till en stadsdel mitt i Mölndal. Områdets
närhet till Mölndals innerstad, den goda försörjningen med kollektivtrafik, närheten till Mölndalsån och områdets historiska miljö, är alla kvaliteter
som gör området lämpligt för stadsutveckling.
Mölndala fastighets AB (MFAB) äger marken efter
det gamla pappersbruket och har fått i uppgift att
driva utvecklingen av den nya stadsdelen. Mölndala önskar nu hjälp med att analysera framarbetad
strukturplan, med avseende på stadsdelens kopplingar till omvärlden och hur dessa påverkar förutsättningar för flöden inom stadsdelen. Mölndala vill
säkerställa att Forsåker blir en levande stadsdel som
väl knyter an till sin omvärld och ges de förutsättningar som krävs för att stadsdelen skall uppfylla
så väl Mölndals stads Vision 2022, dels stadsdelen
Forsåkers Vision.

SYFTE
Följande stadsstruktur- och stråkanalys syftar till
att genomföra en stråk- och täthetsanalys som resulterar i följande:
• En bedömning av gångflöden som beskriver var
potential finns för livskraftiga stråk och potential för stadsliv.
• Input till arbetet med stadsdelens innehåll.
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METOD
STADSLIVSOBSERVATION
Den 18:e och 19:e maj 2016 genomförde fyra observatörer en stadslivsobservation i och kring Forsåker.
Under dessa två vardagar genomfördes två typer av
observationer, gångflödesmätning och vägvalskartering. Vid rusningstid under morgon, lunch och
kväll räknades gångflöden vid totalt 48 snitt. Varje
snitt observerades under 30 minuter vid totalt sex
tillfällen. Resultatet baseras på de sex mättillfällena och presenteras som antal passerande per dygn.
För att sätta de uppmätta flödena i ett sammanhang
visas även dygnsflöden på några platser i centrala
Göteborg samt från Brogatan i Mölndals innerstad.
Syftet med att genomföra observationer under två
vardagar var att ge ett så robust underlag som möjligt till den bedömning av framtida vardagsgångflöden som presenteras på sida 29.
Under vägvalskarteringen noterades vart slumpmässigt utvalda människor som lämnade buss/
spårvagn/tåg vid knutpunkten (Mölndal Centrum/
Station) rörde sig. För buss- och spårvagnsresenärer valdes avstigande passagerare slumpmässigt ut.
För tågresenärer valdes slumpmässigt personer som
gick upp från rulltrappan från perrongen. Totalt karterades drygt 300 individuella vägval. Resultatet visas i flödesdiagram. Värt att notera är att summan i
diagrammen inte uppgår till 100 procent vilket beror
på att en del människor stannade på platsen för att
handla eller blev upphämtade av bil.

STADSSTRUKTURANALYS
Målåret för alla framtidsanalyser är år 2030 då
stadsdelen antas vara helt utbyggd. Stadsstrukturanalysen består av två analysmoment; tillgänglighet
i gångnätet och tillgänglig täthet. Stadsbyggnadsforskningen har visat att de på ett tydligt sätt kan
beskriva förutsättningarna för hur gator och platser upplevs och används i en befintlig eller planerad
stadsmiljö. Tillgänglighet i gångnätet är ett rumsligt
mått som visar närheten till andra gaturum och på så
sått i vilken mån stråk har rumsliga förutsättningar
att bli välanvända av de som bor, arbetar och besöker
en stadsdel. Vi visar tillängligheten i gångnätet idag
och sedan ett scenarie där strukturplanen och andra
närliggande projekt har byggts. Efter det följer fem
laborationer där olika varianter av strukturplanen
analyseras. Sedan visas ett alternativ med en kombination av laborationerna. Till sist visas en variant,
kallad Spacescape lab, där vi undersöker möjligheterna att skapa starka rumsliga samband mellan
Forsåker och Mölndals innerstad.
Vi vet även att hur många som bor och arbetar lokalt
har mycket stor påverkan på hur många människor
som kommer att röra sig på gatorna. Analysen av
tillgänglig täthet beräknar hur många boende, arbetande och summan av dessa som nås inom 500 meter
gångavstånd från alla fastigheter. Detta redovisas
först för dagens situation och sedan för ett framtidsscenarie där strukturplanen för Forsåker och andra
omkringliggande projekt har realiserats.

BEDÖMNING AV GÅNGFLÖDEN & HANDELSPOTENTIAL UTIFRÅN VARDAGLIGA FLÖDEN
Rörelser i staden kan delas upp i två typer; vardagsflöden och temporära flöden. Vardagsflöden – att gå
till jobb, skola, handla mat o.s.v. – är de vanligaste
och de som utgör en stor majoritet av förflyttningarna. Dessa sker framförallt på stråk som är gena och
ligger mellan många målpunkter. Logiken är att när
vi avhandlar våra vardagsbestyr gör vi det vanligen
genom att vi röra oss den enklaste vägen mellan våra
målpunkter. När vi tittar på människors rörelsemönster i aggregerad form kan vi se att de stråk som
blir välanvända är de som är gena och ligger mellan
många målpunkter. Det är vardagsflödena som har
långsiktig betydelse för att skapa robusta lägen som
driver handeln. Temporära är de flöden som inte är
så stora till vardags utan snarare vid specifia tillfällen. Exempelvis kan det handla om flöden till parker
och stränder som sommartid har stora rekreativa
kvaliteter. Flödena till sådana platser styrs ofta av
attraktioner och kan vara mycket viktiga för hur en
stadsdel upplevs men vidare i rapporten kommer vi
framförallt att fokusera på lägen i det framtida Forsåker som är robusta, alltså som baseras på vardagsflöden.
I täta stadskärnor ser vi att gångnätet och tätheten
till stor del förklarar variationen av gångflöden. I
glesa, vanligen mer perifert belägna stadsdelar, är
det istället ofta enskilda målpunkter som styr gångflödena. I Forsåker har vi idag en situation idag som
tydligt kan klassificeras som tillhörande den sistnämnda kategorin. Efter att stadsdelen har utvecklats blir det istället en mycket annorlunda stadsmiljö än den som finns här idag med en helt annan
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logik bakom rörelserna i stadsdelen. Dock kommer
Forsåkers nya stadsmiljö (och logiken bakom rörelsemönstrena) inte heller att vara helt jämnförbara
med den täta stadskärnans. Detta förklaras närmare i stadsstrukturanalyserna men kortfattat handlar
det om att Forsåker i framtiden lokalt kommer att ha
hög täthet och ett väl sammanlänkat gångnätet men
rumsligt ganska svaga kopplingar till ett glest omland. Det gör att att logiken bakom rörelsemönstrena
i framtidens Forsåker blir svårare att beskriva eftersom den framtida strukturen blir mer komplex än de
två ovan beskrivna typstadsdelarna. Således är det
viktigt att poängtera att detta utgör en osäkerhet i
den gångflödesmodell vi använder. Vi har därför valt
att benämna analysen av framtida gångflöden i Forsåker för en bedömning och inte en prognos.
Gångflödesmodellen visar flödet under ett vardagsdygn och baseras på analyser med Space Syntax-metodiken som har utvecklats av forskare vid The Bartlett på University College London samt en på KTH
framtagen vidarutveckling, den så kallade Place
Syntax-metodiken. Modellen beräknar i vilken mån
gator utgör gena stråk mellan många attraktioner
(befolkningstäthet och andra målpunkter i staden).
Inom Space Syntax-forskningen har forskarna hittat att gatornas konfiguration har stor betydelse för
mängden gångtrafikanter. Det ger en kompletterande bild till diskussionen om attraktioner av olika slag
som annars ofta förs, där betydelsen av sådant som
tunnelbanestationer, köpcentrum eller helt enkelt
skönheten hos en plats betonas. Uppenbarligen spelar även dessa aspekter roll för hur vi rör oss i staden,
men den konfigurativa uppbyggnaden av gatustrukturen har visat sig ha betydligt större betydelse än vi
tidigare känt till.

I gångflödesmodellen använder vi oss av en gångnätskarta för att representera gatustrukturen.
Gångnätskartan är uppbyggd av en kartering av gatustrukturen med raka linjer längs gångbara siktlinjer. Vi kan nämligen lite förenklat tänka oss att förflyttningar äger rum längs räta linjer. I princip är det
ju så vi förflyttar oss även om vi gör avsteg på vägen.
Det har därmed visat sig fruktbart att beskriva det
kontinuerliga stadsrummet i form av linjer, där varje
linje representerar en gatu- eller gångvägssträckning. Om vi utgår från en karta av det stadsområde
vi är intresserade av kan detta i förflyttningshänseende således beskrivas med det minsta antalet räta
linjer som täcker in hela strukturen av gator och
platser i området. När vi gjort detta har vi istället för
ett enda kontinuerligt rum ett begränsat antal linjer
vars inbördes förhållande vi kan analysera. Denna
gångnätskarta används även i analyserna av tillgängligheten i gångnätet och tillgänglig täthet.

analysen fångar i vilken mån gatusegmenten utgör
gena stråk mellan många attraktioner. Analysen tar
alltså inte bara hänsyn till den rumsliga strukturen
av gatunätet utan även den faktiska tätheten av attraktioner i staden. Förutom underlaget för boende
och arbetande finns även viktiga lokala målpunkter
med i modellen i form av kollektivtrafikflöden och
handel. Vid tidigare genomförda analyser i centrala
Oslo fann Spacescape att modellen korrelerade till
cirka 70 procent med uppmätta gångflöden. I ett annat projekt i Sköndal fann Spacescape att samma
modell korrelerade till cirka 85 procent med uppmätta gångflöden. På nästa sida visas en illustration av
gångflödesmodellen. Bedömningen av handelslägespotenital baseras till stora delar på bedömningen av
vardagsgångflöden men tar även hänsyn till andra
aspekter i gatuutformningen med inverkan på lägeskvaliteterna.

Analyser av tillgängligheten i gångnätet mäter som
tidigare nämnt närheten till de andra gaturummen
i en stad och har tidigare inom Space Syntax-forskningen visats ha starka samband med uppmätta
gångflöden. Lars Marcus och Meta Berghauser Pont
vid Chalmers i Göteborg har i artikeln What can typology explain that configuration can not? publicerad
i Proceedings of the 10th International Space Syntax
Symposium föreslaget att Place Syntax-måttet Attraction Betweenness på ett bätte sätt än integrationsmåttet fångar generella gångflöden. Skillnaden
dem emellan är att Attraction Betweenness-måttet
förutom gatustrukturen även tar hänsyn till attraktioner medan integrationsanlyser endast analyserar den förstnämnda. Attraction BetweennessINLEDNING / 7

GÅNGNÄT

TÄTHET

MÅLPUNKTER

GIS-ANALYS

Gena stråk för många

GÅNGFLÖDESMODELL

GÅNGFLÖDESMODELLEN fångar GENA STRÅK FÖR MÅNGA. Det är en GIS-ANALYS som visar i vilken utsträckning gaturum utgör gena stråk mellan många attraktioner. Som underlag i modellen används GÅNGNÄT, TÄTHET (boende och arbetande på adresspunkter) samt lokala MÅLPUNKTER.
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UNDERLAG
Planunderlaget för Forsåker som har analyserats utgörs aven strukturplan för Forsåker (daterad 16-0419) samt en bearbetad situationsplan (daterad 16-0823). Som underlag för axialarteringen har rapporten
”PM Space syntax-analyser – Forsåker, Mölndal”
av Norconsult daterad 14-10-29 legat. Underlag för
projekt i Forsåkers närhet har hämtats från kommunens hemsida. Som underlag till handelns påverkan
på framtida flöden i Forsåker har rapporterna ”Forsåker Nulägesanalys - inventering” och ”Forsåker
Stadslivsstrategi”, båda arbetsmaterial från WSP
daterade 16-06-23, använts. Underlaget för kollektivtrafiken i Forsåker kommer från rapporten ”Kollektivtrafikutredning Forsåker” från Sweco daterad
15-12-07. Värt att nämna är att det finns en grovhet
i handelsunderlaget vilket kommer av att det i detta
skede av projektet inte har varit möjligt att noggrannare studera dessa frågor. Spacescape har utifrån
ovan nämnda handelsunderlag gjort bedömningar
av materialet för att kunna applicera det i modellarbetet. Prognosunderlag hur kollektivtrafiksflödena
beräknas se ut i framtiden, bortsett från det bidrag
som boende och arbetande i Forsåker genererar, har
inte funnits tillgängligt och därför har Spacescape
gjort antaganden för detta utifrån förändrad täthet
inom gångavstånd från stationer och hållplatser. För
Kungledens fastighet i södra Forsåker har täthet och
gatustruktur lagts in i samråd med beställaren.

SITUATIONSPLAN FORSÅKER 2016-08-23

STRUKTURPLAN DATERAD 16-04-19

SITUATIONSPLAN DATERAD 16-08-23
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STADSLIVSOBSERVATION

GÅNGFLÖDEN 2016
KNUTPUNKTEN DRIVER GÅNGFLÖDENA
Störst är flödet i rulltrappan och trappan mellan
spårvagnshållplatsen och bron. Här är flödet cirka
7 700 passerande per dygn. Ner till tågperrongen är
flödet 2 200 personer per dygn.

KVARNBYGATAN VIKTIGASTE STADSLIVSSTRÅKET IDAG
Delar av Kvarnbygatan och östra delen av Mölndals
Bro har ungefär 1 000 gångpassager per dygn.

LÅGA FLÖDEN I FORSÅKER
Flödena både på västra och östra sidan av Forsåker
är mycket låga. På Forsåkersgatan sjunker flödet
kontinuerligt från norr till söder.

FLÖDENA HÖGST PÅ KVÄLLEN
Stapeldiagrammet visar summerade timflöden och
visar att flödena är högst i Forsåker på kvällen, mindre på morgonen och lägst vid lunch. Det kan tolkas som att det främst är de som bor i området som
främst rör sig här idag.

MORGON
LUNCH
KVÄLL
500

1 000

1 500

2 000

SUMMERADE GÅNGFLÖDEN FÖR MORGON, LUNCH OCH KVÄLL

DYGNSFLÖDEN 2016
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FLÖDESREFERENSER
GÖTEBORG IDAG

TORGGATAN

DYGNSFLÖDEN IDAG I CENTRALA GÖTEBORG

ÖSTRA
HAMNGATAN

FREDSGATAN

47 000

ÖSTRA LARMGATAN
BROGATAN
MÖLNDALNS INNERSTAD
(2014 INNAN OMBYGGNAD)

EKELUNGSGATAN

10 000

VIKTORIABRON
SPRÄNGKULLSGATAN
LINNÉGATAN

12 900

1 100 3 500 4 400

26 000

SPRÄNGKULLSGATAN
HAGA KYRKOGATA
ERIK DAHLBERGSG.

7 900

800 800 2 300

6 100
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VÄGVAL KNUTPUNKTEN
KNUTPUNKTEN ÄR VAD DEN HETER
En stor andel av de som har åkt kollektivtrafik till knutpunkten byter till annan kollektivtrafik. Framförallt gäller det för Mölndals Station där 64 respektive 65 procent reser vidare med buss, spårvagn eller tåg. För Mölndals Centrum är denna siffra 37 procent, vilket är högt men samtidigt klart lägre än för
resenärer som ankommer Mölndals Station.

MÖLNDALS INNERSTAD VIKTIG LOKAL MÅLPUNKT
Nästan en tredjedel (29 procent) av de som åker till Mölndals Centrum ska till
Mölndals innerstad. Från Mölndals Station är andelarna 17 och 9 procent.

BOENDE OCH ARBETANDE ÖSTER OM KNUTPUNKTEN VERKAR FRAMFÖRALLT ANVÄNDA TÅGET NÄR DE RESER FRÅN KNUTPUNKTEN

VÄGVAL FRÅN MÖLNDALS S – TÅG (N=47)

Andelen som går österut på bron är 3, 5 och 13 procent. Det kan tolkas som att
av de som bor och arbetar öster om knutpunkten är det framförallt kopplingen
till tåget som är viktigt.

VÄGVAL FRÅN MÖLNDALS C – SPÅRVAGNAR OCH BUSSAR (N=158)

VÄGVAL FRÅN MÖLNDALS S – BUSSAR (N=119)
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STADSSTRUKTURANALYS

TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET
2016

LÅG TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET I FORSÅKER
Forsåker har idag låg tillgänglighet i gångnätet. I
Mölndals innerstad finns det en tydlig stuktur av
välintegrerade stråk som löper utåt, framförallt mot
nordväst och söderut.

TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET (R7)
Hög

Låg

STADSSTRUKTURANALYS
K APITELRUBRIK // 15
15

TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET
2030

BRA OCH TYDLIG RUMSLIGHET I FORSÅKER
Diagonalen framstår tillsammans med ett par tvärgående gator på industrigolvet som de rumsligt mest
intergrerade gaturummen. Genomgående kännetecknas planen av en tydlig kvartersstruktur vilket
skapar ett rumsligt sammanhängande gaturum i
Forsåker. Kopplingarna mot omgivande stadsdelar
är relativt svaga på grund av stora barriärer.

TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET (R7)
Hög

Låg
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TILLGÄNLIGHET I GÅNGNÄTET
STRUKTURPLAN LABORATION

LAB 2

utan koppling över järnväg/motorväg

LAB 4

med gen koppling genom slottsparken

LAB 1

LAB 3

utan koppling in i området från GC-bro

LAB 5

med behållen koppling över ån

Genomgående är det liten påverkan på den omgivande
stadsstrukturen när vi tar bort eller lägger till kopplingar i laborationerna. Lab 1, trappan till Mölndals
Bro, fyller en funktion som gent stråk för de som tar
trappan. Lab 2, den borttagna kopplingen över järnvägen har liten påverkan då den kopplingen i planen
är rumsligt mycket perifer. I lab 3, utan koppling in i
områrdet från GC-bron, tappar GC-bron i centralitet.
Den kopplingen in i området är gen och bra. Lab 4, med
gen koppling genom slottsparken, skapar även den en
gen koppling in i området. Lab 5, med behållen koppling över ån tillgängliggör parken på ett bra sätt. Sammantaget ser vi att dessa kopplingar fyller en funktion
som sammanbindande lokalt men att de inte får så
stor effekt på kopplingarna till omlandet.
utan trappan till Mölndals Bro
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LABORATIONERNA HAR LITEN PÅVERKAN MEN BIDRAR TILL ATT
SKAPA TYDLIGA OCH BRA ENTRÉER IN I OMRÅDET
Nedan jämförs tillgängligheten i gångnätet för strukturplanen och ett maximerat laborationsalternativ som innehåller kopplingen genom slottsparken
samt bibehållen å-koppling. Likt analyserna på föregående sida visar även
detta alternativ på att dessa kopplingar i begränsad utsträckning bidrar till
att förändra de viktigaste rumsliga sambanden i Forsåker och skapar inte nya
starka kopplingar till omkringliggande stadsdelar. Dock är de båda positiva
och bra då de skapar tydligare stråk in i området.

STRUKTURPLAN

LAB MAX
LAB 4 + LAB 5
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SPACESCAPE LAB
ÅBYBERGSGATAN TILL FORSÅKER
GÅR DET ATT RUMSLIGT KNYTA INNERSTADEN OCH FORSÅKER
NÄRMARE VARANDRA?
Tanken med laborationen är att testa om det är möjligt att skapa förutsättningar för att gångbron blir ett välanvänt stadsrum som binder ihop
stadsdelarna på båda sidor om motorvägen. Ambitionen för en sådan bro
är att den ska vara så enkel och gen som möjligt för gående och cyklister att
använda och angöra gator på båda sidor som är viktiga stråk i stadsmiljön.
Analysen visar att det finns stora rumsliga förutsättningar för en ny gångbro i det nya perronglägets södra ände att bli ett sammanbindande stadsrum. De viktigaste förutsättningarna för att möjliggöra det är:

NY
TRAPPA

GÅNGBRON I ÅBYBERGSGATANS FORTSÄTTNING
Gångbron (och den södra stationsentrén) skjuts söderut cirka 15–20 meter så att bron blir en rak fortsättning på Åbybergsgatan. Riktningen från
Åbybergsgatan behålls på Forsåkersidan vilket innebär att rampen där
skjuts söderut ungefär ett kvarter och utan horisontell vinkelförändring
möter Diagonalen.

GÅNGBRO
I NYTT
LÄGE

VÄSTLIG RAMP ÖVER GAMLA KUNGSBACKAVÄGEN
Gångbron förlängs i väster över Gamla Kungsbackavägen och gör på så sätt
det möjligt att utan trappor eller horisontella riktningsförändringar röra
sig på Åbybergsgatan till Forsåker.
På nästa sida visas principer för gångbrons läge och kopplingar till omgivande gaturum.
TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET (R7)
Hög

Låg
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TR A P
PA

RAMPEN I GATUNIVÅ
VIKTIG KORSNING

PLANSKILDHET
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På västra sidan startar bron precis till
öster om Åbybergsgatans möte med
Nygatan. Bron har samma riktning
som, men löper ovanför, Åbybergsgatan och landar cirka 15 meter väster
om Diagonalen där det ena viktiga
stråket i nordostlig-sydvästlig riktning på industrigolvet möter Diagonalen. Rampen till Göteborgsvägen
behålls och bron har trappor till båda
sidor om Gamla Kungsbackavägen för
att göra det möjligt för de som går i
trapporna att röra sig utan omvägar
mellan Gamla Kungsbackavägen och
Forsåker.
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I laborationen har vi framförallt testat möjligheterna att skapa ett starkt rumsligt
samband. Viktigt att poängtera är att vi inte har undersökt vilka hinder det finns
för att realisera laborationsskissen. Enligt vår laboration blir det två ramper i nya
lägen (ovanför Åbybergsgatan samt i ett nytt sydligare läge i Forsåker) där vi inte
har studerat hur de ska samspela med omkringliggande byggnader. Vi tänker att
det finns tre sätt att hantera ramper i relativt smala gaturum: 1) bredda gaturummet, 2) placera ramperna i mitten på gatan med smala passager bredvid eller 3)
låta ramperna ”hänga på” fasaderna. Det sistnämnda alternativet tror vi kan vara
intressant (framförallt om gaturummen inte går att bredda). Referensexempel
har inte varit helt lätta att hitta men ett sådant är byggnaden Oslo Z på Annette
Thomessens plass vid Oslo centralstation. Där löper gångbron Akrobaten, efter
att ha korsat spårområdet, längs byggnadens sida med en skarp u-sväng. I våra
fall handlar det inte om en u-sväng. Likt det exemplet kan ytan under ramperna
integreras i byggnaden och ha fasader mot stadsrummet vilket skulle vara ett sätt
att hantera att utrymmen under broar ofta kan ha en otrygghetsproblematik. Vi
anser att det kan vara en spännande uppgift för en duktig arkitekt! I möjligaste
mån bör dessa ramper utformas som stadsgator med aktiva fasader.

REFERENS: OSLO Z

REFERENS: OSLO Z

REFERENS: OSLO Z
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GÅNGBRON I ETT SYDLIGARE LÄGE UTGÖR ETT STARKT RUMSLIGT
SAMBAND MELLAN INNERSTADEN OCH FORSÅKER OAVSETT OM
DIAGONALEN FÖRLÄNGS TILL MÖLNDALS BRO ELLER INTE
För att reda ut effekten av diagonalens förlängning till Mölndals Bro visas
nedan två varianter på Spacescapes laboration, en med förlängd diagonal
(samma som tidigare har visats) samt en ny variant utan förlängd diagonal.
Den förlängda diagonalen får framförallt till följd att tillgängligheten i gångnätet på bron förbättras. Till viss delar stärks även sambanden för vissa gator

i Forsåker. Den viktigaste slutsatsen är dock att den nya gångbron i ett sydligare läge fyller samma funktion som en starkt sammanbindande koppling
mellan Mölndals innerstad och Forsåker oavsett om diagonalen förlängs till
Mölndals Bro eller inte.

SPACESCAPE LAB

SPACESCAPE LAB

MED FÖRLÄNGD DIAGONAL

UTAN FÖRLÄNGD DIAGONAL
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TILLGÄNGLIG TÄTHET AV BOENDE
2016

CENTRALA GÖTEBORG 2016

BIFROST

FORSÅKER HAR IDAG LÅG BOENDETÄTHET
Idag är det mycket låg boendetäthet i Forsåker. Genomgående är det låg tillgänglig täthet öster om
järnvägen/motorvägen. I Mölndals innerstad är tätheten något högre. Inom utsnittet är boendetätheten
som högst upp mot Bifrost och i Åby.
ÅBY

ANTAL BOENDE INOM 500 M
>7 000

5 000–7 000

5 000–3 000

2 200–2 600

1 800–2 200

1 400–1 800

1 000– 1 400

600–1 000

200–600

<200
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TILLGÄNGLIG TÄTHET AV BOENDE
2030

CENTRALA GÖTEBORG 2016

BIFROST

HEDEN
LORENSBERG

KRAFTIGT ÖKAD BOENDETÄTHET I FORSÅKER
Den nya bebyggelsen i Forsåker gör att det bildas
en täthet av boende som idag inte finns i centrala
Mölnddal. Denna täthet går att jämföra med tätheten i Lorensberg och Heden i Göteborg. Även Gamla
torget och Götaforsliden som ligger utanför planområdet kommer 2030 vara del av en tät boendemiljö.

ÅBY

ANTAL BOENDE INOM 500 M
>7 000

5 000–7 000

5 000–3 000

2 200–2 600

1 800–2 200

1 400–1 800

1 000– 1 400

600–1 000

200–600

<200
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TILLGÄNGLIG TÄTHET AV ARBETANDE
2016

ARBETANDE
CENTRALA GÖTEBORG
2016

MÖLNDALS SJUKHUS

RELATIVT MÅNGA ARBETANDE RUNT STATIONEN
Även arbetandetätheten är låg i Forsåker idag. Vid
knutpunkten uppstår en viss koncentration av arbetande inom 500 meter då det finns ganska många
arhetsplatser norr om Mölndals Bro på båda sidor
spåret. Norr om Mölndals innerstad finns det många
arbetsplatser i sjukhusområdet. Detsamma gäller i
arbetsplatsområdet vid Astra Zeneca.
ANTAL ARBETANDE INOM 500 M
>7 000

4 000–7 000

4 000–2 300

2 000-2 300

1 700–2 000

1 400–1 700

1 100–1 400

800– 1 100
ASTRA ZENECA

500–800

200–500

<200

STADSSTRUKTURANALYS
K APITELRUBRIK // 25
25

TILLGÄNGLIG TÄTHET AV ARBETANDE
2030

ARBETANDE
CENTRALA GÖTEBORG
2016

MÖLNDALS SJUKHUS

LINDHOLMEN

NORRA
LINNÉSTADEN

LORENSBERG

HÖG KONCENTRATION PÅ BÅDA SIDOR OM
MOTORVÄGEN
Även arbetandetätheten kommer att bli hög i Forsåker år 2030 vilket gör att det bildas ett ännu starkare arbetsplatskluster på båda sidor om E6:an. Som
referensbilden ovan visar kan den liknas med det arbetsplatskluster som idag finns i norra Linnéstaden,
Lindholmen och Lorensberg i Göteborg.

ANTAL ARBETANDE INOM 500 M
>7 000

4 000–7 000

4 000–2 300

2 000-2 300

1 700–2 000

1 400–1 700

1 100–1 400

800– 1 100
ASTRA ZENECA

500–800

200–500

<200
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TILLGÄNGLIG TÄTHET AV BOENDE &
ARBETANDE
2016
CENTRALA GÖTEBORG 2016

DE TÄTASTE OMRÅDENA LIGGER VÄSTER OM
MOTORVÄGEN
När vi slår samman de tidigare tähetsanalyserna
och ser på hur många boende och arbetande som nås
inom 500 meter framstår det tydligt att Forsåker
och övriga områden öster om motorvägen är klart
glesare än områdena väster om området.

ANTAL BOENDE OCH ARBETANDE INOM 500 M
>10 000 7 000–10 000 7 000–4 600

4 000-4 600

3 400–4 000

2 800–3 400

2 200–2 800

1 600– 2 200

1 000–1 600

400–1 000

<400
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TILLGÄNGLIG TÄTHET AV BOENDE &
ARBETANDE
2030
CENTRALA GÖTEBORG 2016

MÖLNDAL FÅR EN KRAFTIGT UTVIDGAD
STADSKÄRNA

HEDEN
LORENSBERG

Det stora antalet arbetsplatser och bostäder gör att
kommunens centrala delar troligtvis kommer att
upplevas som att det finns på båda sidor om järnvägen. Tätheten i Forsåker kan jämföras med tätheten
i Heden och Lorensberg.

FORTSATT GLEST OMLAND UTANFÖR FORSÅKER – LÅGA FLÖDEN IN I OMRÅDET FRÅN
STADSDELAR ÖSTER OM SPÅREN
Den höga tätheten i Forsåker i samband med att det
utanför området är fortsatt glest gör att de det kommer att vara små strömmar av gående in i området
från dessa delar. De flesta som rör sig i Forsåker
kommer att utgöras av de som bor eller arbetar här.
Således är det viktigt att poängtera att den lokala
tätheten år 2030 är lik den som finns i centrala Göteborg men att Forsåker inte är en del av en stadsmiljö
med ett sammanhängande nät med hög täthet på
samma sätt som det som finns i Göteborgs innerstad.

ANTAL BOENDE OCH ARBETANDE INOM 500 M
>10 000 7 000–10 000 7 000–4 600

4 000-4 600

3 400–4 000

2 800–3 400

2 200–2 800

1 600– 2 200

1 000–1 600

400–1 000

<400
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GÅNGFLÖDEN & LÄGEN 2030

BEDÖMNING AV GÅNGFLÖDEN 2030
HÖGST FLÖDEN I ANSLUTNING TILL DEN NYA
SÖDRA STATIONSENTRÉN
På gångbron till den södra stationsentrén beräknas
9 900 passager per dygn vilket är det högsta flödet i
Forsåker. Det kan jämföras med flödet på 10 000 passerande per dygn på Brogatan i Mölndals innerstad
2014. En majoritet av dessa går mellan Forsåker och
den nya södra stationsentrén och resterande utgörs
av rörelser mellan Forsåker och en utbyggd och förtätad innerstad.

HANDELN DRIVER GÅNGFLÖDENA PÅ INDUSTRIGOLVET
Det nordligare av de två parallella stråken genom
industrigolvet har centralt ett flödet på 8 500 passerande per dygn. Detta är ungefär lika många som
går på Sprängkullsgatan (7 900) i centrala Göteborg.
Det höga flödet är i stor utsträckning genererat av
den koncentration av handel som finns här. Det kan
även sättas i relation till flödet på 10 000 passerande
per dygn på Brogatan 2014. På det sydligare stråket
genom industrigolvet handlar det istället om cirka
2 000 passerande vilket beror på att underlaget för
handeln inte pekade ut denna gata som ett stråk med
mycket handel. Den grovhet som finns i handelsunderlaget gör att den exakta fördelningen och mängden shoppare på industrigolvet är svårt att precist
beskriva och dessa siffror därför kan behöva justeras
när handelns utbredning och omfattning har utretts
noggrannare.
BEDÖMNING AV GÅNGFLÖDEN 2030 (VARDAGSFLÖDEN)

DIAGONALEN, STÖRTFJÄLLSGATANS FÖRLÄNGNING OCH KVARNBYGATAN CENTRALA
STRÅK FÖR GÅENDE I FORSÅKER
Den norra änden av Diagonalen beräknas få 6 700
passerande per dygn, vilket är ungefär lika stortflöde som på Östra Larmgatan (6 100) i Göteborg. Därifrån sjunker flödet på Diagonalen succesivt söderut
och vid bron är flödet 4 800 passerande per dygn (att
jämföra med Sprängkullssgatan i Göteborg med 4
400 passerande per dygn). I den södra änden har
Diagonalen ett flöde på 1 300 passerande per dygn
norr om Kronogårdsgatan och ett flöde på 800 passerande per dygn söder om densamma. Som referenser
till dessa siffror från Göteborgs innerstad har Torggatan 1 100 och Erik Dahlbergsgatan 800 passerande
per dygn.
Söder om Villa Korndal löper ett stråk upp mor
nordöst och fortsätter i Störtfjällsgatan. Här visar
modellen på relativt höga flöden på 3 300 och 4 500
passerande per dygn vilket innebär att flödet där är
ungefär lika stort som på Ekelungsgatan (3 500) och
Sprängkullsgatan i höjd med Nya Allén (4 400). På
Kvarnbygatan visar modellen högst flöden närmast
stationen med 3 200 passarande per dygn och 1 700
passerande per dygn öster om Gamla torget.

ovan nämnda mer välanvända stråken) tänkas bli
viktiga för rörelser inom stadsdelen. Forsåkerbron
beräknas få ett flöde på 2 400 passerande per dygn,
där de flesta (1 900) bedöms fortsätta rakt in i Forsåker och resterande 500 ansluter till Nämdemansgatan genom rampen norrut.
De rekreativa stråken i parkerna och längs forsen
bedöms få relativt låga flöden under vardagar. Förklaringen till det är att gångflödesmodellen avser
vardagsflöden. Vi ser att det framförallt är dessa rörelser i vardagen som är konstanta och driver handeln. Sedan kan dessa flöden under evenemang och
fina sommardagar vara mycket högre men dessa
flöden är av mer temporär sort. Som täthetsanalyserna har visat kommer Forsåker även i framtiden
av omges av gles bebyggelse, framförallt mot sydost,
vilket gör att flödena generellt beräknas bli låga i utkanterna av Forsåker. Upplevelsen av att Forsåker
knyter av väl till sin omgivning tänkas utgöra en stor
kvalitet för boende och arbetande i både Forsåker
och dess omgivande stadsdelar. Dock har rörelserna
mellan dessa områden och Forsåker inte så stor betydelse i modellen då storleken på dessa rörelser blir
ganska liten. Till höger visas flöden på sex platser
idag och bedömningen för 2030.

IDAG

2030

Västra Kvarnbygatan

1 000

3 200

Östra Kvarnbygatan

900

1 600

Nämndemansgatan

50

1 800

Norra Forsåkersgatan

500

800

Södra Forsåkersgatan

100

500

Götaforsliden

200

800

DYGNSFLÖDEN IDAG OCH BEDÖMNINGAR FÖR 2030 PÅ UTVALDA GATOR

Andra stråk som bedöms få en roll som sammanbindande stråk i stadsdelen är stråket öster om och
parallellt med Nämndemansgatan, Nämndemansgatan, gatan mellan Nämndemansgatan och Kvarnbygatan (väster om Villa Korndal), stråket mellan
Götaforsliden och den södra delen av Diagonalen och
industrigolvets förlängning ner till Nämndemansgatan. Dessa stråk är långa och kan (vid sidan av de
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HANDELSPOTENTIAL UTIFRÅN
VARDAGLIGA FLÖDEN 2030
BÄSTA HANDELSLÄGE DÄR INDUSTRIGOLVET
MÖTER DIAGONALEN OCH STATIONSKOPPLING
Stationskopplingen bedöms ha de högsta flödena och
i denna punkt möter stationskopplingen både industrigolvet och Diagonalen i direkt anslutning till
busshållplats och med närhet till restaurangtorget
vid forsen. Denna plats är mycket viktig för Forsåker
då den blir en naturlig entré och korsning mellan
många funktioner och rörelser i stadsdelen. Ur handelssynpunkt bör kopplingen till den södra stationsentréen till största möjligaste mån utformas som en
stadsgata med aktiv bottenvåning.

ETT KLUSTER AV HANDEL OCH SERVICE
LÄNGS DET NORRA STRÅKET PÅ INDUSTRIGOLVET SKAPAR BRA HANDELSLÄGEN
Tillsammans med att detta stråk har mycket god
tillgänglighet i gångnätet gör handelsklustret att
många människor bedöms att gå här.

GODA HANDELSLÄGEN FINNS ÄVEN PÅ NORRA DELEN AV DIAGONALEN OCH I STÖRTFJÄLLSGATANS FÖRLÄNGNING
Dessa delar kommer att vara välanvända och ha goda
handelslägen.

HANDELSPOTENTIAL 2030
~ >10 000 passager/dygn
~ 6 000–10 000 passager/dygn
~ 4 000–6 000 passager/dygn
~ 2 000–4 000 passager/dygn
~ 1 000–2 000 passager/dygn
~ <1 000 passager/dygn
TEMPORÄRA LÄGEN

HANDELSPOTENTIAL UTIFRÅN VARDAGLIGA FLÖDEN 2030

DIAGONALEN, KVARNBYGATAN, DET SÖDRA
STRÅKET PÅ INDUSTRIGOLVET OCH INDUSTRIGOLVETS FÖRLÄNGNING MOT NÄMNDEMANSGATAN HAR VISS POTENTIAL FÖR
HANDELSETABLERINGAR
För Diagonalen avtar flödena ju längre söderut man
kommer. Dock bedömer vi att stora delar av gatan
ändå kommer att vara relativt välanvänd som centralt stråk i stadsdelen. Lägeskvaliteten på det södra
stråket på industrigolvet är till ganska stor del avhängigt hur koncentrerad handeln blir till det nordsligare stråket och hur väl det knyter ann till det. Vi
ser det som positivt om de långa fasaderna kan brytas upp av någon ytterligare koppling, gärna hela vägen upp till Kvarnbygatan, och om det finns möjlighet att skapa aktiva fasader även på detta stråk.

RESTAURANGTORGET KAN ANVÄNDAS FÖR
TEMPORÄRA EVENEMANG
Restaurangtorget har goda förutsättningar (närhet
till höga flöden, stor öppen yta och rekreativa kvaliteter vid forsen) för temporära evenemang och tillställningar.
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SLUTSATSER &
REKOMMENDATIONER

SLUTSATSER & 			
REKOMMENDATIONER
STADSLIVSOBSERVATION
• Knutpunkten driver idag gångflödena och Mölndals innerstad är en viktig lokal målpunkt.
• Kvarnbygatan viktigaste stadslivsstråket. Flöden
i Forsåker är låga.

STADSSTRUKTURANALYS 2016
• Låg tillgänglighet i gångnätet i Forsåker på grund
av omgivande barriärer.
• Låg boendetäthet med viss koncentration av arbetsplatser runt stationen. Täthetskärnan ligger idag i Mölndals innerstad.

STADSSTRUKTURANALYS 2030
• Hög täthet av boende och arbetande i Forsåker –
positivt för stadslivet. Fortsatt glest omland
utanför Forsåker – låga flöden in i området från
stadsdelar öster om spåren.
• Bra och tydligt gatustruktur i Forsåker men svaga
kopplingar till Mölndals innerstad/Åby.
• En ny sydligare gångbro har möjlighet att skapa ett
stadsdelssammanbindande gångnät.

BEDÖMNING AV GÅNGFLÖDEN & HANDELSPOTENTIAL 2030
• Högst flöden finns i anslutning till den nya södra
stationsentrén. Vi ser att det bästa handelsläget
finns där stationskopplingen möter, industrigolvet och Diagonalen. Här skulle det vara mycket
positivt att skapa en central plats för hela stadsdelen. Ur handelssynpunkt bör kopplingen till
den södra stationsentrén till största möjligaste
mån utformas som en stadsgata med aktiva bottenvåningar.
• Vi bedömer att handeln kommer att driva flödena
på industrigolvet och en koncentration av funktioner till det norra stråket kommer göra att flödet där blir relativt högt. Lägeskvaliteten i det
södra stråket på industrigolvet beror till stor
del på beroende på hur väl det kopplas mot det
nordligare stråket och Kvarnbygatan samt hur
mycket aktiviteter byggnaderna kring det ges.
• Goda handelslägen finns även på norra delen av
Diagonalen och i Störtfjällsgatans förlängning.
Restaurangtorget har egenskaper som gör att
platsen lämpar sig väl för evenemang och andra
temporära aktiviteter.
• Diagonalen och Kvarnybygatan bedöms också bli
viktiga och välanvända stråk för gående i stadsdelen.
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