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1.1

Bakgrund

I Mölndal pågår just nu planeringen för en omfa ande exploatering i Forsåker. Det
forna industriområdet ska omvandlas ll e område med ca. 3000 bostäder, kontor och
verksamheter. Forsåker byggs med målsä ningen a det ska bli ”en stadsdel med plats
för det goda livet i en tät struktur med blandad bebyggelse och blandade funk oner”,
och ambi onerna när det gäller möjligheten a leva hållbart är hög. Exploateringen av
området blir också e sä a förtäta kring Mölndals innerstad och sam digt utvidga
centrum österut.
I denna utredning tas e helhetsgrepp kring vägnätets u ormning i området.

1.2

Mål och syfte

Stadens Vision 2022 sammanfa as i följande; ”Mölndal är den hållbara staden där alla får
chansen. Med mod och krea vitet förstärker vi Västsverige”.
Målet med denna utredning är a presentera en hållbar gatuu ormning med utgångspunkt
i planprogrammet, strukturplanen, framtagna traﬁkprognoser och digare utredningar för
området. Sy et är a visa omsorg ll alla traﬁkantgrupper i området u från kommunens
långsik ga ambi oner i Forsåker och kommunen i stort, där hållbart resande är i fokus.
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Utredningar i programskedet

Arkeologi_Förenklad avrapportering_steg 2_Forsåker_Mölndal.pdf
Arkeologi_Rapport2015_021 steg 1 inför dp.pdf
Knutpunkt Mölndals bro SWECO 2015_09_30.pdf
Kollek vtraﬁkutredning Forsåker rapport 151207.pdf
Markmiljö åtgärdsrekommenda oner 2015 02 27.pdf
Parkeringsstrategisk utredning Forsåker Mölndal_ver 1.0_20151117.pdf
PM Forsåkerbron_ 2015 12 28.pdf
Rapport Forsåker LUFT Rev 2 2015-12-21.pdf
Traﬁkbuller 20151222 WSP Forsåker -.pdf
Detaljerad riskbedömning, WSP 150128.pdf
Geoteknisk utredning PM och MUR, ÅF 140120.pdf
Kulturhistorisk och fas ghetsekonomisk utredning, NAI Svefa.pdf
Kulturhistorisk utredning Forsåker 20151124.pdf
Lu kvalitetutredning, ÅF 150211.pdf
MKB Forsåker 20160105.pdf
Naturvärden och äpplen, Naturcentrum 141010.pdf
PM släntstabilitet Mölndalsån ÅF 140930.pdf
Socialkonsekvensanalys, ÅF 150202.pdf
Fördjupade traﬁkanalyser Forsåker WSP 151216.pdf
VA- och dagva enutredning, WSP 141219.pdf
Vibra onsmätning, WSP 131118.pdf
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2.2

Historia & framtid

Forsåker har en lång historia kopplad ll de industrier som bedrivit sin verksamhet här.
Framförallt förknippas området med pappers llverkning, en verksamhet som startade på
1700-talet. Forsen har varit den gemensamma ny an och förutsä ningen som möjliggjort
för de diga industrierna i området.
Fram ll sent 1900-tal så var det pappers llverkningen som dominerade men mot slutet
av århundradet så blev derna sämre för pappersindustrin och 2005 lades verksamheten
ner. Mölndals kommun köpte senare området som nu står inför a omvandlas ll e av
Göteborgsregionens största exploateringsprojekt.
Ännu har byggna onen inte startat. De gamla industribyggnaderna står kvar och stora delar
av området består for arande av grönytor. En av de mest karaktäris ska byggnaderna är
Villa Korndal som omges av en engelsk park. Villan från 1870 har varit hem åt ﬂera av de
högt uppsa a personerna inom pappers llverkningen.
Rådande dplan för utbyggnaden är som följer:

2.3

Läge

Traﬁkutredning Forsåker
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Forsåker ligger i de centrala delarna av Mölndal, direkt öster om E6/E20 och Västkustbanan.
I norr gränsar området ll Kvarnbygatan och sträcker sig ll Kronogårdsgatan i söder. I
nordväst ansluter området ll Mölndals Bro och ll Mölndals innerstad. U från si
geograﬁska läge så är llgängligheten ll och från området mycket god med sta on,
hållplats och större traﬁkleder inom nära räckhåll. Läget skapar goda förutsä ningar för
en hög kollek vtraﬁkandel och för många a cykla och gå.
Genom Forsåker rinner Mölndalsån och i dess anslutning i nordost är kommer den i form
av en fors . Idag är stora delar av ån kulverterad men med utvecklingen av området skall
ån ly as fram och bli e karaktäris skt inslag i stadsmiljön. Förhoppningen är a ån i
fram den ska kunna försörja Forsåker med va enkra .
Området ligger i de nedre delarna av en kra ig slu ning åt öster, upp mot Kvarnbyn och
Stensjön. S gningen är brant och såväl byggnader som gatunät måste anpassas e er de a.

Orienteringskarta
Traﬁkutredning Forsåker
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2.4

Dagens traﬁk

Forsåker ligger i nära anslutning ll knutpunkter för de ﬂesta traﬁkslag runt Mölndals Bro
och Mölndals innerstad. I dagsläget färdas bara traﬁk knuten ll verksamheterna inne i
planområdet och ll stora delar är området inhägnat och låst.

2.4.1

Oskyddade traﬁkanter

Gatorna som omger Forsåkersområdet idag har kombinerade gång- och cykelbanor
av rimlig kvalitet, då banornas bredd generellt är för smal för a separera gång- och
cykeltraﬁken. I vissa punkter utmed Kvarnbygatan är det mycket trångt, bland annat
i anslutning ll korsningen med Norra Forsåkersgatan. Utmed Kvarnbygatan går e
gång- och cykelstråk på den södra sidan och e gångstråk på den norra. Miljön längs
Kvarnbygatan är präglad av det gamla pappersbruksområdet men ändå rela vt småskalig
med de gamla röda tegelmurarna som omgärdar pappersbrukets ägor och en del grönska
utmed gatan. Från Mölndals Bro och ungefär fram ll Norra Forsåkersgatan är det i princip
plant men längre österut reser sig terrängen och gatornas lutning går upp mot 11%, vilket
gör cyklingen mindre a rak v öster om området. Längs Nämndemansgatan går en plan
gång- och cykelbana längs den östra sidan gatan. Framkomligheten är god men miljön är
mycket bullerstörd med den in lliggande järnvägen samt E6/E20.

2.4.2

Kollek vtraﬁk

Forsåkers närhet ll hållplatserna Mölndals sta on och Mölndals innerstad innebär goda
förutsä ningar för högt kollek vtraﬁkåkande. Från nämnda knutpunkter går region- och
pendeltåg, spårvagnslinjerna 2 och 4 och ﬂertalet olika busslinjer.
På Kvarnbygatan går busslinje 751 och Lila Express, men det är endast linje 751, som går
på sträckan Frölunda-Mölndal-Härryda, som stannar på hållplatsen vid Kvarnbyskolan/
Gamla torget. Härifrån avgår bussen 4 gånger per mma under högtraﬁk (kl. 6-9.30 och
15.30-19.30) och 2 gånger per mma övrig d. Längs Nämndemansgatan går busslinje 755
och 761 med hållplats vid Kronogårdsgatan. Linje 755 går på sträckan Kållered-Mölndal
C och avgår 2 gånger per mma fram ll kl. 20.30, då de sista turerna fram ll 23.30 går
1 gång per mma. Linje 761 traﬁkerar sträckan Lindome-Mölndal-Linnéplatsen. Bussen
avgår 4 gånger per mma under högtraﬁk (kl. 7-9.30 samt 14.30-18.30) och 2 gånger per
mma övrig d.

2.4.3

Biltraﬁk

Nämndemansgatan och Kvarnbygatan är två traﬁkerade gator. Här traﬁkerar dagligen
ca. 7000 respek ve 13000 fordon. Under delar av högtraﬁk derna är belastningen på
Kvarnbygatan dvis hög, speciellt i korsningen med Norra Forsåkersgatan. Gatorna är
mellan 7-9 meter breda.

Traﬁkutredning Forsåker
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3.1

Strukturplan

Inom Forsåkersområdet planeras en helt ny stadsdel med boende, verksamheter
(arbetsplatser), handel och närservice, så som skola och förskola. Målet är a Forsåker
ska bli en stadsdel med tät struktur, blandad bebyggelse och olika verksamheter. Forsåker
ska också fungera som en del i Mölndals stadskärna llsammans med Mölndals innerstad
och Kvarnbyn. En del som ska ge Forsåker karaktär är a ﬂera av de gamla byggnaderna
från pappersbruket behålls med ny innehåll samt a Mölndalsån går genom området.

Traﬁkutredning Forsåker
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3.1.1 Övergripande u ormningsmässiga förutsä ningar
Tvärförbindelse över E6/E20 och järnvägen
En förutsä ning för a kunna exploatera hela Forsåkersområdet är a det skapas
y erligare en koppling för biltraﬁken över järnvägen och E6/E20, vilket har konstaterats
i digare utredningar. Forsåkerbrons sy e är a länka staden och minska barriäreﬀekten,
avlasta Mölndals Bro samt a skapa en hållbar stadsutveckling för Mölndals stad. Läget
för bron samt hur den ska kopplas ll Forsåker har utre s i digare separata utredningar.
Utöver Forsåkersbron så har y erligare en förbindelse diskuterats. Om det blir någon
Kikåsled, som i så fall ska förläggas strax söder om Forsåkersområdet, är dock inte fastställt
ännu. Konsekvenser med och utan Kikåsled ﬁnns med i digare traﬁkprognoser men i
denna utredning är alla förutsä ningar framtagna utan Kikåsleden.
Götalandsbanan
Traﬁkverket utreder just nu ﬂera möjliga alterna v för Götalandsbanans sträckning
mellan Göteborg och Borås samt eventuella möjligheter a anlägga en sta on i
Mölndals Bro. En utbyggnad innebär a ﬂer spår måste få plats på ytan mellan E6/E20
och Nämndemansgatan. Konsekvensen av det blir a Nämndemansgatan måste ﬂy as i
sidled österut närmare Forsåkersområdet. Beslut om Götalandsbanans sträckning fa as
först senare under 2017 men denna utredning tar höjd för a Götalandsbanan anläggs
via Mölndals sta on. Även om Götalandsbanan inte dras via Mölndals sta on, kommer
utökad yta för järnvägsanläggning och sta on sannolikt behövas för fram da utbyggnad
av Västkustbanan.
Tidigare utredningar har studerat hur Forsåkersbron skulle kunna ansluta ll
Nämndemansgatan. Området byggs ut i två etapper och dessutom kommer
Götalandsbanan byggas ut i den senare etappen. Det innebär a det krävs en lösning för
Forsåkersbrons ramper som fungerar såväl med beﬁntlig sträckning på Nämndemansgatan
som en ﬂy österut. Den brist på utrymme som det innebär gör a det har beslutats a
Nämndemansgatan i slutskedet ly s upp på Forsåkersbron och samförläggs därmed med
brons ramper åt såväl norr som söder, vilket redovisas mer detaljerat senare i utredningen.
I detaljplan 1 byggs den norra rampen ut och ansluts söder om Colorithallen ll beﬁntlig
Nämndemansgata.
I samband med utbyggnad av Götalandsbanan utreds också om tågen ska stanna i
Mölndals Bro. Den gång- och cykelbro som planeras byggas söder om Mölndals Bro, med
anslutning från både Forsåker och Mölndals innerstad, kommer då också a anslutas ll
perrongerna. Brons placering ﬁnns med i utredningen men förutsä ningar kring höjder
med mera har inte studerats.
Kvarnbygatan
Kvarnbygatan förskjuts söderut för a ge plats åt bebyggelse på den norra sidan av
gatan. Målet är a Kvarnbygatan ska upplevas som en stadsgata. Dock ligger den gamla
parken kring Villa Korndal kvar och blir en del av gaturummet längs Kvarnbygatan närmast
Mölndals Bro. Cirkula onen Kvarnbygatan/Järnvägsgatan byggs om och får en koppling
söderut mot Forsåkersområdet och Nämndemansgatan. På den östra sidan parken ordnas
en ny entré ll området.

Traﬁkutredning Forsåker
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3.1.2 Industrigolvet
Industrigolvet kallas den del som kommer a utgöra centrum i Forsåker. Denna del
domineras av den gamla industribebyggelsen och Mölndalsån. Industrigolvet kommer
bli en samlingspunkt med torgbildningar och möjligheter a ﬂanera i den historiska
miljön. Bebyggelsen är tät och för a värna karaktären i området anläggs en gemensam
markbeläggning för alla traﬁkslag.

3.1.3 Va entorget och Forsens betydelse
En del av Industrigolvet är det så kallade Va entorget. Torgbildningen kommer a bli
den centrala mötesplatsen i området. Här kommer Mölndalsån a breddas för a skapa
en tydlig kontakt med va net och det blir möjligt a doppa fö erna för de som vill.
Mölndalsån eller Forsen som den också kallas kommer bli e mycket dominerande inslag
i Forsåkers stadsbild. Stora delar är idag kulverterade men va net kommer a ly as fram
i den fram da stadsutvecklingen. Va net kommer då rinna genom området från nordost
genom det som kommer a bli Forsåkers mest centrala delar och i fram den ﬁnns
förhoppningar om a Forsens va enkra ska kunna förse området med elektricitet.

3.1.4 Villa Korndal
Disponentvillan från 1870 är en del av Forsåkers industriella arv. Här bodde digare högt
uppsa a personer inom industriverksamheten. En förhoppning är a villan i fram den
öppnas upp och a den engelska park som omger den blir en oﬀentlig park såväl för de
som bor och verkar i området som för besökare.

3.1.5 Äppelparken, Åparken och Rudströmska trädgården
Utöver Villa Korndal så planeras två större grönområden i Forsåker. Äppelparken/
Åparken ligger längs Mölndalsån i Forsåkers västra del. Rudströmska trädgården ligger i
öster.

Traﬁkutredning Forsåker
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3.2

Boende och resande

I Forsåker planeras för bostäder och verksamheter, med area på 325 000 respek ve
126 000 kvadratmeter (BTA) exklusive den privata exploateringen. Av verksamheterna
utgör skola och förskola cirka 15 000 kvadrat. Beräknat på 1,9 boende per lägenhet
och en lägenhetsstorlek på 100 kvm så innebär det totalt 3255 lägenheter och därmed
drygt 6000 boende i området. Till de a kommer också övrig verksamhet i området. Av
verksamheterna utgör skola och förskola cirka 15 000 kvadrat men största delen utgörs av
kontor. Den privata fas ghetens verksamhetsarea har beräknats ll 72 000 kvadratmeter
(BTA) i modellen.
I rapporten “Fördjupade traﬁkanalyser för Forsåker” som WSP tagit fram så antas
resealstringen per boende och sysselsa i Forsåker vara 3,6 resor per person och
medelvardagsdygn. Hur resorna fördelas per traﬁkslag hänger mycket på vilka
förutsä ningar som ordnas för de olika traﬁkantgrupperna. I tabellen nedan redovisas dels
antagandet för färdmedelsfördelningen och dels den fördelning som rådde i Mölndal 2011.
Antagandena skiljer sig något åt från övriga utredningar kring Forsåker, där bilandelen
är lite lägre. Mo vet ll det är a vi i denna traﬁkutredning har tagit höjd för a hi a
u ormningar som klarar även något större traﬁkﬂöden än vad som är målsä ningen för
området och övriga delar av centrala Mölndal.
Färdmedel
Gång
Cykel
Kollek vtraﬁk
Personbil
Övrigt

Fördelning 2011 (%)
17
6
12
61
4
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Antagande 2030 (%)
20
10
24
46
-

3.3

Utbyggnad

Forsåkersområdets utbyggnad är grovt uppdelad i tre delar. För två av delarna ansvarar
Mölndala och Mölndals Stad, då kommunen är fas ghetsägare. Den tredje delen ägs av
en privat exploatör.
De är de östliga delarna av Forsåker som ingår i den första etappen för utbyggnad av
Forsåker. Den delen benämns detaljplan 1. Den andra etappen, detaljplan 2, av Mölndalas
exploatering ligger mellan Nämndemansgatan och Diagonalen i väst-östlig riktning och
mellan Villa Korndal och Forsåkersbron i nord-sydlig riktning. Direkt söder om detaljplan 2
ligger den privata exploatörens mark. I utredningen behandlas u ormningsmässigt endast
detaljplan 1 och 2 men vad det gäller traﬁk innefa as även traﬁkalstringen från den privata
exploatörens mark.

Traﬁkutredning Forsåker
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3.4

Tillgänglighet

Forsåker ska karaktäriseras av en hög llgänglighet såväl inom området som i
anslutningarna ll. Ambi onerna är a majoriteten av de som bor och verkar här ska gå,
cykla och åka kollek vt. En väl utbyggd och prioriterad kollek vtraﬁk llsammans med
goda förutsä ningar för gång- och cykel ska möjliggöra e hållbart resande och en trivsam
stadsmiljö. En strategisk planläggning av parkeringsplatser i området är också vik g ur
de a hänseende och parkeringsanläggningar kommer främst placeras i utkanten av
området. Parkeringarna samutny jas mellan boende, besökare och verksamma.
För a
llgängligheten i området ska bli god är den kuperade terrängen en mycket
central faktor a ta hänsyn ll. Utöver llgängligheten påverkas dagva enhanteringen av
lutningarna då mycket av dagva net ska hanteras i s.k rain-gardens, vilket ställer speciella
krav. Lösningarna för dagva net måste därför noga samordnas med övrig u ormning.

3.4.1 Övergripande traﬁksystem och gatuhierarkier
Traﬁksystemet i Forsåker byggs upp kring en genomgående huvudgata, Diagonalen. Denna
gata är huvudstråk för alla traﬁkslag och är kollek vtraﬁkens väg genom området. Runt
Forsåker löper y erligare två huvudstråk i form av de beﬁntliga gatorna Nämndemansgatan
och Kvarnbygatan. Utöver huvudstråken anläggs större och mindre stadsgator samt vad
kommunen kallar Gröna gränder och Park-/Ågator. Dessutom ordnas e gångfartsområde
som e golv kring beﬁntliga industribyggnader i området. De a benämns Golvet.

Gatutyper för Detaljplan 1

Gatutyper för Full utbyggnad

Traﬁkutredning Forsåker
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Huvudentrépunkter
Från Kvarnbygatan ordnas en central entré. Här kan alla traﬁkantslag komma in.
Huvudmålet för biltraﬁken är det parkeringshus som planeras anläggas samordnat med
en livsmedelsaﬀär i anslutning ll entrépunkten. För gång- och cykeltraﬁken blir det en
huvudentré och en mer naturlig punkt a ta sig in och sila sig igenom området.
Från Norra Forsåkersgatan blir det två entréer. Dels en för gång- och cykeltraﬁkanterna,
alldeles i anslutning ll Forsebron, och dels en för alla traﬁkantslag lite längre söderut,
precis vid foten på Norra Forsåkersgatans s gning. Den förstnämnda kommer bli en s lfull
entré för alla gång- och cykeltraﬁkanter (se bild nedan) och den andra kommer bli en
koppling ll skolans område.

Entré för gång- och cykeltraﬁkanter från Forsebron (visonsbild från Planprogrammet)

Diagonalens ändpunkter utgör också entréer i norr respek ve söder. Förutom Diagonalens
entré mot Nämndemansgatan ﬁnns ännu en entré mot Nämndemansgatan för samtliga
traﬁkantslag - vid Kronogårdsgatan.
Gång- och cykeltraﬁken har två entréer från väster via två nya broar. Forsåkersbron, den
södra bron, är ämnad för samtliga traﬁkantslag men den utgör endast direktentré in ll
Forsåkersområdet för gång- och cykeltraﬁkanterna. Något längre norrut, i anslutning ll
nya perronger som planeras för Götalandsbanan, planeras en gångbro.
Stor stadsgata
Dessa gator traﬁkeras av buss och är de mest belastade gatorna inom området. Längs
gatan löper separerade gång- och cykelbanor och träd kan i de ﬂesta fall planteras mellan
körbana och gång-/cykelbana. Längsgående parkeringsplatser kan anläggas, men måste
samordnas med andra intressen, och svängfält ordnas där det krävs av kapacitetsskäl.
Gatorna fungerar främst som genomfarts- och förbifartsgator. Stora stadsgator är
Nämndemansgatan, Kvarnbygatan och Diagonalen samt den för bussar så vik ga
förbindelsen mellan Nämndemansgatan och Mölndals Bro, längs Villa Korndals västra
gräns.
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Liten stadsgata
Denna gata u ormas för mindre traﬁk än den stora stadsgatan. Plats ﬁnns för a parkera
bilar längs ena sidan och parkeringar kan anläggas i kombina on med trädplantering.
Separerade cykelbanor anläggs vid behov u från biltraﬁkﬂödet. Gångbanor ﬁnns på båda
sidor gatan.
Grön gränd
Många av de allra smalaste och mest kuperade gatorna i Forsåker u ormas som s.k.
gröna gränder. Dessa riktar sig ner mot Forsen, industrigolvet och parkerna i området.
Denna gatunivå har stora inslag av grönska och anläggs utan kantsten. Den får därigenom
karaktären av e ”Shared space”, där alla traﬁkanter rör sig på de gåendes villkor.
Park-/Ågata
Liknar den gröna gränden ll u örande och funk on men har endast bebyggelse längs ena
sidan och istället park eller å längs den andra.
Golvet
Det är en sammanhängande yta utan kantsten. Alla byggnader kommer a vara
llgängliga för biltraﬁk men det sker i låg has ghet och på gåendes villkor. Parkering är
endast llåten i undantagsfall.
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3.4.2 Traﬁkstruktur för respek ve traﬁkantgrupp
Då hållbart resande är e tydligt fokus i Forsåker har traﬁkantgrupperna gående, cyklister och kollek vtraﬁk ha en tydlig tyngd i planeringen. Här nedan behandlas strukturen
för var och en för sig men det är vik gt a poängtera a det för a uppnå hållbart resande måste ﬁnnas lösningar för alla traﬁkantgrupper och a kopplingspunkter i resekedjan
måste fungera för byte mellan olika traﬁkslag.
Cykeltraﬁk
Forsåker har en cykelvänlig struktur. De större gatorna som är sammankopplade med det
övergripande nätet har separata cykelbanor. Av extra betydelse för pendlingscyklister
är stråket över nya Forsåkerbron samt stråket längs med Nämndemansgatan i riktning
mot Göteborg. Diagonalen och gatan upp ll skolan är också gator där det ﬁnns separata
cykelvägar. Övriga gator har begränsad biltraﬁk och där sker cykling i blandtraﬁk. För
a hålla bilisternas has ghet nere i de a gatunät så förhöjs korsningarna. På de gröna
gränderna är cykeln också llåten men här ska cykeln framföras på de gåendes villkor.
Cykelbanorna längs Diagonalen u örs enkelriktade på båda sidor gatan. Det gynnar både
framkomlighet och säkerhet för cyklisterna då anslutningarna ll det omgivande gatunätet,
där cykling sker i blandtraﬁk, kan göras på enklast möjliga vis. Det innebär a det är enkelt
a cykla mellan gator i blandtraﬁk ll gator med separata cykelvägar. Av prak ska skäl,
så som a det exempelvis krävs lastplatser utmed gatan vid skolor, läggs cykelbanan
dubbelriktad på ena sidan utmed gatan ll skolan längst österut i området. Hela stråket
från Norra Forsåkersgatan i öster och över Forsåkersbron ll den västra sidan E6/E20 är
förse med en dubbelriktad gång- och cykelbana.
Det ska också ﬁnnas möjligheter a parkera cykeln på e ordnat sä , på cykelparkeringar
med möjlighet a låsa fast cykeln. Cykelparkeringar anläggs vid mål- och bytespunkter i
området.
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Gående
Forsåkers fotgängare har många vägar a välja på för a nå olika målpunkter inom området. Det faktum a området i de östra delarna är mycket kuperat innebär dock en utmaning och gör a visa vägar måste förses med trappor. Det ﬁnns dock all d en llgänglig
alterna v väg. Golvet och de gröna gränderna ska u öras som gångfartsområde utan
kantsten. På dessa ytor vistas bilarna i mångt och mycket på fotgängarnas villkor. Alla
stadsgator i området förses med gångbana.
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Kollek vtraﬁk
I Mölndals vision 2022 anges a vi närmar oss visonen när 50 % av resorna görs med
hållbara färdsä . I miljömålen för 2022 anges a 25 % av resorna ska göras med kollekvtraﬁk. Omräknat ll kollek vtraﬁkens andel av det sammanlagda resandet för bil och
kollek vtraﬁk blir det cirka 30%. För Forsåker speciﬁkt behöver andelen vara ännu högre
om målen ska nås och traﬁkprognosen har därför använt en kollek vtraﬁkandel på 35%.
Känslighetsanalyser har gjorts med en kollek vtraﬁkandel på 65% för a se vilken påverkan de a får på biltraﬁken, i sy e a inte riskera a underdimensionera kollek vtraﬁken.
Mer kring de a framgår av kollek vtraﬁkutredningen i planprogrammet. Forsåker ligger
i e läge som redan idag ger förutsä ningar för en hög andel kollek vtraﬁkresande. En
eventuell ny sta on på Götalandsbanan vid Mölndals sta on, samt e utbyggt Metrobussystem längs de statliga lederna (enligt kommande förslag i Målbild 2035 för kollekvtraﬁkens stomnät i Göteborg, Mölndal och Par lle) skulle y erligare förbä ra dessa
förutsä ningar.
Inne i Forsåkerområdet planeras e prioriterat kollek vtraﬁkstråk med stombusstraﬁk (BRT Bus Rapid Transit) längs Diagonalen. Längs denna sträcka kommer två hållplatser a anläggas
med cirka 300 meters mellanrum. Utöver denna sträckning löper e kollek vtraﬁkstråk
längs Kvarnbygatan. Huruvida dagens kollek vtraﬁk längs Nämndemansgatan behålls
även e er a området är färdigbyggt är i dagsläget inte helt fastställt. Sträckningen längs
Diagonalen är en vik g del i det fram da stomnätet för kollek vtraﬁk i Göteborg, där
linjen enligt planerna kommer traﬁkera sträckan Rävekärr-Linnéplatsen. Till dess a den
nya linjen kommit igång kan buss 755 och 761 dras om via Diagonalen för a redan digt
säkerställa möjligheten för boende och verksamma a resa kollek vt.
Hållplatslägena längs Diagonalen u ormas som dubbla stopphållplatser där bakomvarande
traﬁk väntar medan bussen släpper av och på nya resenärer. Hållplatserna blir på så vis
e sä a hålla nere has gheterna. Hindren för busstraﬁken minimeras också med
denna lösning. Med denna lösning och de
prognos cerade biltraﬁkmängderna ges
god framkomlighet och egna busskörfält
behöver ej anläggas. Övergångsställen kan
förses med traﬁksignaler som ger bussen
företräde.

Princip för hållplats Diagonalen
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Biltraﬁk
Hela Forsåker görs llgängligt för bil men prioritet ges ll gående, cyklister och kollek vtraﬁk.
Undantaget är den nya Forsåkerbrons förlängning genom Äppelparken samt rampbron
mot gång- och cykelbron över E6/E20. Här llåts enbart gång- och cykel. Has gheterna i
området begränsas ll max 40km/h och ner ll gångfart. Biltraﬁken ansluter ll omgivande
gatunät vid Kvarnbygatan, Nämndemansgatan och Norra forsåkersgatan.
Trots den goda llgängligheten för biltraﬁk så är förhoppningen a traﬁkmängderna inne
i Forsåker ska hållas nere. För a bidra ll de a anläggs större parkeringsanläggningar vid
infarterna ll området.
Renhållning och leveranser
Alla kvarter nås med renhållningsfordon från de större gatorna med angöringsplatser och
gångbanor. Renhållningsfordonet behöver då inte traﬁkera de gröna gränderna. Även
skolan och samtliga förskolor angörs för hämning/lämning samt varutransporter från angöringsﬁckor längs kantsten på dessa gator. Golvet är llgängligt för varutransporter och
renhållningsfordon genom både rundkörning eller vändning. Det är dock en fördel om
dessa transporter kan begränsas i d under dygnet. Livsmedelsaﬀären nås från Golvet
via lastgata in ll varumo agningen.
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Räddningsvägar
Utryckningsfordonens framkomlighet måste garanteras. En separat utredning har gjorts
kring räddningsvägar av vilken resultatet framgår av bilden nedan. På de ﬂesta ställen
inom området kan räddningsfordon ställa upp i gatan och nå de lägenheter som ska nås
med stegfordon. På Diagonalen blir det dock för långt avstånd mellan gata och husfasad
för a det ska vara möjligt. Där måste istället räddningsfordonet ställas upp på gång- och
cykelbanan, mellan fasaden och trädraden, vilket är möjligt a lösa i den kommande
projekteringen. Det krävs 5.5 meter för uppställning plus y erligare 1 meter ll fast hinder.
Vid planering av uteserveringar längs Diagonalen måste hänsyn tas ll åtkomlighet för
räddningsfordon.

Räddningsvägar från FSDs utredning - Bilaga 4
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3.4.3 Parkering
Då det har gjorts en separat parkeringsuterdning redovisas parkering endast övergripande.
Bil
Bilparkeringen i området förläggs i huvudsak ll tre strategiska punkter. Här anläggs
gemensamma parkeringsanläggningar som enligt planprogrammet ska omfa a minst 100
platser. E fåtal större parkeringsanläggningar ökar förutsä ningarna för a p-platserna
ska kunna samutny jas mellan boende, besökare och verksamheter i området. Det
uppmuntrar också ll a ställa bilen i områdets y erkant snarare än a ta bilen in i
området. Parkering kommer a llåtas även längs gatorna men gatuparkeringen riktar sig
speciﬁkt ll besöksparkering och regleras däre er. Mölndals stad har precis antagit en ny
parkeringsstrategi, där Forsåker är belägen i zon 1, för lägsta parkeringstal. För a kunna
reducera p-talet y erligare används s.k ﬂexibla p-tal där bilparkeringar kan räknas av i
utbyte mot åtgärder för a främja andra transportslag.

Översikt bilparkering från Parkeringsutredning Forsåker (daterad 2017-03-13)
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Cykel
Parkering av god kvalitet för cykel ska ﬁnnas i hela området. Vid speciﬁka mål- och
bytespunkter ska y erligare platser llhandahållas i enlighet med parkeringspolicyn.
Vid Diagonalens två hållplatser, där det beräknade antalet pås gande uppgår ll drygt 300
under max mmen enligt kollek vtraﬁkutredningen, ska det ﬁnnas cirka 30 platser per
hållplats a ställa upp cykel på.
Vid verksamheter i anslutning ll exempelvis Golvet och vid serviceanläggningar och andra
målpunkter är det vik gt a det ﬁnns llgång ll parkeringsplatser för cykel.
För övrigt är det vik gt a det med jämna mellanrum utmed gatorna ska ﬁnnas möjligheter
a ställa ifrån sig sin cykel. För denna typ av parkering så behövs det inte e så stort antal
parkeringsplatser per plats.
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3.5

Dagva en

Mölndasån är den naturliga recipienten för allt dagva en i Forsåker. När nu stora ytor
som digare varit grönyta kommer a bebyggas så förhindras den naturliga inﬁltra onen
sam digt som has gheten på avrinningen ökar. För a begränsa risken för ökade
föroreningar och översvämningar i ån så krävs insatser för a fördröja och ﬁltrera
dagva net.
I första hand föreslås dagva net i Forsåker hanteras genom inﬁltra on i olika gröna
strukturer såsom parker. Genom a låta dagva net inﬁltreras i marken innan det når
Mölndalsån så kan ﬂödena fördröjas sam digt som va net kan renas.
Framförallt kommer dagva net a fördröjas och renas genom
• Rain-gardens
• Gröna tak
• Områdets parker och grönområden
• Andra insatser på tomtmark
I e första skede kommer regnva net från gatorna a ledas genom s.k Rain-gardens.
Dessa Rain-gardens anläggs i anslutning ll växtbäddarna för de träd som föreslås kanta
gatorna. E er det a va net inﬁltrerats i dessa så ansluts det ll dagva enledningar som
leder va net ll Mölndalsån.
E ersom Rain-gardens planeras llsammans med trädplanteringen så är det centralt a
ytorna för trädplanteringar i Forsåker är av sådan storlek a de skapar förutsä ningar
för fördröjning och rening av dagva net. Vid regn med större ﬂöden är det vik gt a
hantera det va en som inte Rain-gardens har kapacitet a ta emot. Grundprincipen är
a ytva net leds längs kantstenar mot grönområden nedströms för inﬁltra on innan det
kommer ut i ån. På de ställen där korsningarna förhöjs i området kommer det a ordnas
med längsgående rännor som samlar upp ytva net och leder det vidare i ledningar ll
nedströms liggande grönområden.
Alla fas ghetsägare kommer a åläggas a hantera va net lokalt inom fas gheten. E er
a va net fördröjts inom den egna tomten ansluts även de a va en ll dagva enledningar
i gatan. Dagva enledningar placeras i samtliga gator.
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Enligt Structors förslag ska dagva net ledas enligt bilderna nedan. U ormningen och
höjder inom området är anpassade e er dagva nets väg.

Rinnvägar för dagva en
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Traﬁkanalys
4.1

Traﬁkprognoser

M4 Traﬃc har på uppdrag av Atkins tagit fram traﬁkprognoser för Forsåkerområdet.
Utgångspunkten är en digare framtagen traﬁkprognosmodell för Mölndal som är
begränsad ll biltraﬁk. Prognosen för 2030 bygger på utbyggnad av Mölndal enligt
kommunens planer och baseras i grunden på e oförändrat antal resor per person från
basåret 2011, vilket innebär a den traﬁkökning som förväntas endast drivs av ökad
befolkningsmängd och ﬂer arbetsplatser. Dock har vissa justeringar gjorts av modellen för
a svara mot det fram da kollek vtraﬁkmålet för Mölndal som helhet. I Mölndals vision
2022 anges a vi närmar oss visonen när 50 % av resorna görs med hållbara färdsä . I
miljömålen för 2022 anges a 25 % av resorna ska göras med kollek vtraﬁk. Omräknat
ll kollek vtraﬁkens andel av det sammanlagda resandet för bil och kollek vtraﬁk blir det
cirka 30%. För Forsåker speciﬁkt behöver andelen vara ännu högre om målen ska nås och
traﬁkprognosen har därför använt en kollek vtraﬁkandel på 35%. Omräknat ll andel av
det sammanlagda resande för bil och kollek vtraﬁk blir det 30%. Forsåkersområdet får
direkt vid utbyggnad hög kvalitet på kollek vtraﬁkresandet med en stombusslinje (BRT)
på Diagonalen samt närhet ll Mölndals Bro. Utöver det redan beslutade utbudet av
kollek vtraﬁk ﬁnns även möjlighet a den planerade Götalandsbanan får en sta on söder
om Mölndals Bro samt a denna sta on i fram den också kan komma a traﬁkeras av
övergripande metrobussystem längs det statliga vägnätet.
Traﬁkmängderna beräknas per medelvardagsdygn och det simuleringsverktyg som
används för a fördela traﬁken på vägnätet är VISUM. Verktyget fördelar traﬁken på den
snabbaste vägen men tar endast i begränsad utsträckning hänsyn ll a res den kan
påverkas av kapacitetsbrist i nätet samt trängsel.
Antalet boende inom området beräknas ll cirka 6000, enligt avstni 3.2. Utöver
det llkommer cirka 3800 arbetsplatser. Enligt digare beslut har en genomsni lig
beläggningsgrad på 1,2 personer per bil antagits. Det ger a det startar cirka 12000
bilresor per vardagsdygn i Forsåker. Beräknat på det totala resandet och andelarna för bil
respek ve kollek vtraﬁk innebär det cirka 1,8 res llfällen med bil eller kollek vtraﬁk per
boende eller sysselsa i området, vilket med återresa innebär cirka 3,6 resor per boende
eller sysselsa . Då är gång- och cykeltraﬁk undantaget, medan yrkestraﬁk ingår.
Mölndals VISUM-modell har som kontroll jämförts med Traﬁkverkets SAMPERS-modell.
SAMPERS är en färdmedelsvalsövergripande traﬁkmodell för hela Västra Götalandsregionen,
Halland och Värmland, som är mer komplex än Mölndals modell. Det tas hänsyn ll såväl
människors resebeteende som deras olika socioekonomiska förutsä ningar och llgångar
samt ll kvaliteten på transportsystemet. SAMPERS använder betydligt ﬂer parametrar än
vad som görs i Mölndals modell. SAMPERS är aktuellt som verktyg i ﬂera projekt. Bland
annat används det i e forskningsprojekt vid namn WISE där förutsä ningar avseende
bland annat bilinnehav och llgänglighet ll parkering jämförs mot kollek vtraﬁkandelen.
Vid en jämförelse mellan Mölndals modell och SAMPERS visar det sig a det inte föreligger
några stora skillnader mellan Mölndals modell och SAMPERS avseende antal bilar per
omårde eller ﬂöden på vägar. Antalet fordonsrörelser per boende eller sysselsa uppgår
ll 1,77 i Mölndals VISUM-modell och 1,76 i SAMPERS-modellen för Mölndals stad.
Kollek vtraﬁkandelens relevans har också kontrollerats mot SAMPERS med avseende på
närhet ll kollek vtraﬁk, närhet ll parkering, hushållens struktur, inkomst och llgång ll
bil och körkort samt andel sysselsa a och verksamhetens art. Det visar sig då a det ﬁnns
god grund för antagandet om en kollek vtraﬁkandel på 35 % i Forsåker.
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Prognosresultaten tar sin utgångspunkt i tre ﬁk va utbyggnadsetapper för Mölndalas
exploatering, enligt bilden nedan. Indelningen har ingen koppling ll några utbyggnadsbeslut
utan utgår från planprogrammets strukturplan.

Fik v etapputbyggnad, för Mölndalas exploatering, som underlag för traﬁkanalys
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Nedan syns traﬁkprognoser för de olika etapperna för år 2030. Beräkningarna startade
med en prognos som gjordes utan anläggningen av den planerade Forsåkersbro. Vi ser
då a med dagens u ormning över Mölndals Bro så kommer vi upp i traﬁkﬂöden på
20 400 fordon/dygn på Mölndals Bro. Idag är det drygt 17 200 fordon som under högtraﬁk
innebär hög belastning och köer. Med åtgärder som begränsar biltraﬁken på bron, ll
förmån för kollek vtraﬁken, så kan vi komma ner i ﬂöden på knappt 18 000 fordon/dygn.
Det innebär a den nya Forsåkersbron bör byggas så snart det går för a inte orsaka
traﬁkproblem i området. Dock kan begränsningar av antalet körfält för biltraﬁken, vid
infart på bron från öster,

Traﬁkprognos Etapp 1, utan bro
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Traﬁkprognos Etapp 2, utan bro

Traﬁkprognos Etapp 2, med bro

När även etapp 2 är utbyggd, vilket motsvarar det skede som utgör den första detaljplanen
för området (se bild nästa sida), så ökar traﬁkﬂödena på Mölndals Bro ll över 19 000 fordon
per dygn med dagens möjligheter a passera E6/E20. En beräkning där Forsåkersbron läggs
in i systemet visar a ﬂödena fördelar sig mycket jämnt på de båda broarna. Bedömningen
är därför a Forsåkersbron ska byggas så snart som möjligt. Mölndals Bro tål en första
begränsad exploatering men utbyggnad enligt detaljplan 1 kräver a Forsåkersbron byggs
ut.
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Forsåkersområdet är fullt utbyggt då både Mölndals stads etapp 3 är klar och den privata
exploatören har exploaterat, enligt bild nedan.

Fullt utbyggt Forsåker omfa ar såväl den kommunala som privata exploateringen

Traﬁkprognos Full utbyggnad, med bro
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4.2

Korsningsberäkningar Kvarnbygatan

4.2.1

Metod

Traﬁkanalysen görs med hjälp av analysverktyget CapCal 4.0. Som jämförelsetal från CapCal
används belastningsgrad per llfart. Enligt TRAST kategoriseras standarden i korsningar i
tätort enligt tabell nedan:

Källa: Traﬁk för en a rak v stad, utgåva 3.
I de fall övergångsställen förekommer vid korsningarnas anslutningar har antalet korsande
fotgängare antagande vara 50 f/h. För korsning 1 har dock antalet fotgängare vid det västra
och södra övergångsställena antagits vara 250 f/h.
Då de erhållna ﬂödena för den fram da situa onen är på dygnsnivå har andelen traﬁk för
respek ve länk under max mman tagits ur traﬁkverkets rangkurvor.

Källa: Traﬁkverket VGU (VV publika on 2004:80).
En känslighetsanalys görs där belastningsgraden undersöks för såväl 12,5 % som 9,5 %
av dygnstraﬁken. Resultat för respek ve belastningsfall presenteras under resultat nedan.
För a beskriva skillnaderna mellan de två max mmarna har riktningsandelen för det
aktuella området härle s ur beﬁntlig Visummodell för Göteborg, vilken digare kalibrerats
mot mätningar. För Mölndals bro under förmiddagen kan ur modellen utläsas a 65 % av
traﬁken går västerut och 35 % österut. Under e ermiddagen går istället 54 % av traﬁken
österut och 46 % västerut. Denna riktningsfördelning har sedan applicerats på samtliga
studerade punkter i öst-västlig riktning samt för traﬁken i nord-sydlig riktning med hänsyn
ll a största rela onen har riktning in mot Göteborg.
Anledningen ll a känslighetsanalyserna gjorts är a osäkerheterna kring mﬂöden och
riktningsuppdelning i fram dsscenariot är rela vt stora. Genom känslighetsanalysen kan
e extremfall studeras där ﬂödena är betydligt högre än schablonen. För slutsatserna
används schablonvärdet för vardagsmax mme, 9.5%. Extremfallet används för a studera
hur robust slutsatsen är.
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4.2.2

Korsningsu ormning

Kvarnbygatans korsningar benämns enligt nedan.

Korsning 1
I korsning 1 ﬁnns det två alterna va korsningsu ormningar. En med cirkula onsplats där
traﬁken går i samtliga riktningar och en med traﬁksignal där busstraﬁken är prioriterad
på benet söderut. Biltraﬁken får i det sistnämnda alterna vet endast göra högersvängar
in och ut från det södra benet i korsningen. U ormning framgår av nedanstående bilder.

Korsning 1 med cirkula onsplats

Korsning 1 med traﬁksignal
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Korsning 2
Korsningen löses med väjningsplikt från Forsåkersområdet ut på Kvarnbygatan. E
vänstersvängfält anläggs för traﬁken österifrån in mot Forsåkersområdet.

Korsning 2 med väjning

Korsning 3
Likt idag löses korsningen med traﬁksignal. Skillnaden jämfört med dagens u ormning är a
det ordnas e separat högersvängfält för traﬁken västerifrån in mot Norra Forsåkersgatan.
För traﬁken österifrån anordnas e vänstersvängfält. Vänstersvängfältets längd påverkas
av korsningen precis öster om den aktuella korsningen. Det vänstersvängfältet minimeras.

Korsning 3 med traﬁksignal
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4.2.3

Korsningsﬂöden

Nedan följer inﬂödet av traﬁk i de tre korsningspunkterna.
Siﬀrorna som visas i ﬁgurerna nedan är in- och u artsﬂöden där högersvängande står
längst ll höger, de som kör rakt fram i mi en och vänstersvängande ll vänster. Under
strecket står det summerade ﬂödet för strömmarna per riktning.
Korsning 1

Dygnsﬂöde korsning 1 - cirkula onsplats

Dygnsﬂöde korsning 1 - traﬁksignal

Traﬁkutredning Forsåker

35

Korsning 2

Dygnsﬂöde korsning 2

Korsning 3

Dygnsﬂöde korsning 3
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4.2.4

Resultat

Nedan presenteras ﬂöden, kapacitet och belastningsgrad för respek ve anslutning
(körfält) i respek ve korsning.
Korsning 1 Cirkula onsplats
För belastningsfallet 9,5 % ses inga kapacitetsproblem varken i för- eller e ermiddagen
då korsning 1 u ormas som cirkula onsplats. Högst belastning ses för Kvarnbygatan som
under förmiddagen får en belastning på 0.65.
Dock ses kapacitetsproblem för de aktuella ﬂödena vid belastningsfall 12,5 % såväl under
förmiddagen som under e ermiddagen. Högst belastade anslutningen är Kvarnbygatan
under förmiddagen och Järnvägsgatan S under e ermiddagen med en belastningsgrad på
0,99. I prak ken är det inte troligt a den belastningen uppstår då det ﬁnns alterna v a
köra Nämndemansgatan vidare upp ll Järnvägsgatan N.
Tabell 1 Beräknad belastningsgrad i korsning 1 med FM 9,5% ﬂöden
(cirkulationsplats)

Tabell 2 Beräknad belastningsgrad i korsning 1 med FM 12,5% ﬂöden
(cirkulationsplats)

Tabell 3 Beräknad belastningsgrad i korsning 1 med EM 9,5% ﬂöden
(cirkulationsplats)

Tabell 4 Beräknad belastningsgrad i korsning 1 med EM 12,5% ﬂöden
(cirkulationsplats)

Traﬁkutredning Forsåker

37

Korsning 1 Traﬁksignal
För korsning 1 har en signalsä ning med två faser använts. Fas 1 utgörs av grönt längs
Kvarnbygatan samt parallellt övergångsställe. Fas 2 utgörs sedan av grönt för anslutande
Järnvägsgatan norrifrån samt busskörfält (ej separat signal) söderifrån samt övergångsställe
över Kvarnbygatan.
Under förmiddagen i dsstyrt läge används en omlopps d på 90 sekunder där Fas 1 ges
grönt i 54 sekunder och Fas 2 i 9 sekunder. Min der för båda faser är 9 sekunder ll fördel
för övergångsställen.
För korsning 1 med traﬁksignal iden ﬁeras inga kapacitetsproblem i belastningsfallet 9.5%
av ÅDT, varken i för- eller e ermiddagen. Högst belastning beräknas Mölndals bro och
Järnvägsgatan norrifrån få, med en belastning på ca 0.64.
Dock ses stora kapacitetsproblem under belastningsfallet 12,5 % för såväl för- som
e ermiddagen. Högst belastade anslutning är Mölndalsbro med belastningsgrad på 1,03.
Tabell 5 Beräknad belastningsgrad i korsning 1 med FM 9,5% ﬂöden
(traﬁksignal)

Tabell 6 Beräknad belastningsgrad i korsning 1 med FM 12,5% ﬂöden
(traﬁksignal)

Under e ermiddagen används en omlopps d på 90 sekunder i dsstyrt läge där Fas 1
ges grönt i 56 sekunder och Fas 2 i 12 sekunder. Min der för båda faser är 9 sekunder ll
fördel för övergångsställen.
Tabell 7 Beräknad belastningsgrad i korsning 1 med EM 9,5% ﬂöden
(traﬁksignal)
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Tabell 8 Beräknad belastningsgrad i korsning 1 med EM 12,5% ﬂöden
(traﬁksignal)

Korsning 2
För korsning två med väjningsplikt ses inte några kapacitetsproblem under förmiddagen
eller e ermiddagen för något av belastningsfallen. Högst belastade anslutningen är
Kvarnbygatan V, som vid belastningsfall 12,5 % under förmiddagen har en belastningsgrad
på 0,79.
Tabell 9 Beräknad belastningsgrad i korsning 2 med FM 9,5% ﬂöden
(väjning)

Tabell 10 Beräknad belastningsgrad i korsning 2 med FM 12,5% ﬂöden
(väjning)

Tabell 11 Beräknad belastningsgrad i korsning 2 med EM 9,5% ﬂöden
(väjning)
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Tabell 12 Beräknad belastningsgrad i korsning 2 med EM 12,5% ﬂöden
(väjning)

Korsning 3
För korsning 3 har en signalsä ning med två faser använts. Fas 1 utgörs av grönt längs
Kvarnbygatan samt parallellt övergångsställe. Fas 2 utgörs sedan av grönt för anslutande
Norra Forsåkersgatan samt övergångsställe över Kvarnbygatan.
Under förmiddagen i dsstyrt läge används en omlopps d på 90 sekunder där Fas 1 ges
grönt i 44 sekunder och Fas 2 i 24 sekunder. Min der för båda faser är 9 sekunder ll
fördel för övergångsställen.
För belastningsfall 9,5 % ses inga betydande kapacitetsproblem varken under för- eller
e ermiddagen. Högst belastning beräknas Kvarnbygatan få med en belastningsgrad på
cirka 0,7.
För belastningsfall 12,5 % ses däremot stora kapacitetsproblem under förmiddagen. Högst
belastade är anslutningarna av Kvarnbygatan Ö och Norra Forsåkersgatan som under
förmiddagen har en belastningsgrad på 0,96.
Tabell 13 Beräknad belastningsgrad i korsning 3 med FM 9,5% ﬂöden
(traﬁksignal)

Tabell 14 Beräknad belastningsgrad i korsning 3 med FM 12,5% ﬂöden
(traﬁksignal)
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Under e ermiddagen används en omlopps d på 90 sekunder i traﬁkstyrt läge där Fas 1
ges grönt i 56 sekunder och Fas 2 i 13 sekunder. Min der för båda faser är 9 sekunder ll
fördel för övergångsställen.
Tabell 15 Beräknad belastningsgrad i korsning 3 med EM 9,5% ﬂöden
(traﬁksignal)

Tabell 16 Beräknad belastningsgrad i korsning 3 med EM 12,5% ﬂöden
(traﬁksignal)

4.2.5

Slutsats

Beräkningarna visar a vid normala vardagsﬂöden kommer korsningarna a uppnå god
standard under rusnings den, enligt TRAST utgåva 3.
Känslighetsanalysen visar a det främst är korsning 1 och korsning 3 som riskerar a
överbelastas. Risken för överbelastning är generellt högre under förmiddagen.
Alterna vet med traﬁksignal i korsning 1 beräknas få något högre belastningsgrad än
alterna vet med cirkula onsplats. Slutsatsen är a cirkula onsplats är den bästa lösningen
sammantaget kapacitet och utbredning i korsning 1.
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4.3

Korsningsberäkningar i Forsåkersbrons anslutningar

Forsåkersbrons västra ramp ansluter ll Gamla Kungsbackavägen, på den västra sidan E6/
E20, i korsningen med Baazgatan.
Ambi onen har varit a hi a en lösning med cirkula on i korsningen, då övriga korningar
på sträckan är u ormade som cirkula onsplatser, enligt ﬁgur nedan.

Anslutning av Forsåkersbron i cirkulationsplats G:a Kungsbackavägen-Baazgatan,
ﬂöden i korsningen

Tidigare genomförda kapacitetsberäkningar har visat har visat a de a skulle fungera.
En kontroll av de a visar dock a det i maxfall under för- respek ve e ermiddag kan
ﬁnnas risk a belastningsgraden blir för hög. Det gäller framför allt G:a Kungsbackavägen
norrifrån och llfarten från Forsåkersbron.
Tabell 17 Beräknad belastningsgrad i korsning G:a Kungsbackav-Baazg FM
(cirkulationsplats)
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Tabell 18 Beräknad belastningsgrad i korsning G:a Kungsbackav-Baazg EM
(cirkulationsplats)

På den östra sidan E6/E20 kommer korsningsproblema ken se olika ut i skedet för
detaljplan 1 och vid full utbyggnad.
Skede - Beﬁntlig Nämndemansgata
I skedet för detaljplan 1 ligger Nämndemansgatan kvar i beﬁntligt läge. I de a skede
kommer det därför bara ﬁnnas en ramp norrut som ansluter precis söder om Colorithallen.
Det är för mycket traﬁk som kommer från bron för a kunna klara med väjning.
Cirkula onsplats får inte plats i anslutning ll spårområdet. Det som återstår är därmed
traﬁksignal.

Forsåkerbrons anslutning till Nämndemansgatan under skede detaljplan 1
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Nämndemansgatan ligger kvar i beﬁntligt läge ll dess Götalandsbanan byggs ut. E ersom
dplanen för Götalandsbanans utbyggnad inte är klar så har korsningen testats för
traﬁkﬂöden med full utbyggnad av Forsåkersområdet.
Tabell 19 Beräknad belastningsgrad i korsning Forsåkersbron-beﬁntlig Nämndemansgata FM (traﬁksignal)

Tabell 20 Beräknad belastningsgrad i korsning Forsåkersbron-beﬁntlig Nämndemansgata EM (traﬁksignal)

E ermiddagens max mme ger hög belastning på framför allt högersvängen från
Forsåkerbrons ramp. Det är högst troligt a denna traﬁk är självreglerande då alterna vet
Mölndals Bro har avsevärt lägre belastning än i dagsläget.
Skede - Fly ad Nämndemansgata
När Nämndemansgatan ﬂy as kommer den a ly as upp på Forsåkersbron.

Korsning Forsåkersbron-Nämndemansgatan när Nämndemansgatan ﬂyttats

Flera korsningslösningar har prövats, men belastningsgraden för den vänstersvängande
traﬁken söderifrån på Nämndemansgatan är svår a hi a en bra lösning för. Cirkula onsplats
är den enda lösning som ger bäst belastningsgrad för denna riktning (se tabell 21 och 22).
Fortsa arbete pågår dock för a hi a en lösning med traﬁksignal. Störst belastning blir
det på vänstersvängfältet på Nämndemansgatan söderifrån samt på Forsåkersbron. Atkins
bedömning är a det går a hi a en lösning med traﬁksignal som ger en belastningsgrad
på strax under 0,90 i dessa llfarter. Mer detaljerat arbete pågår.
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Tabell 21 Beräknad belastningsgrad i korsning Forsåkersbron-ny Nämndemansgata FM
(cirkulationsplats)

Tabell 22 Beräknad belastningsgrad i korsning Forsåkersbron-ny Nämndemansgata EM
(cirkulationsplats)

4.3.1

Slutsats

Korsningarna på båda sidor Forsåkersbron har sina begränsningar, . På den västra sidan E6/
E20 ligger fas gheter alldeles in ll Forsåkersbrons nedfartsramp och cirkula onsplatsen.
På den östra sidan E6/E20 är det järnvägen som begränsar utrymmet för traﬁklösningar.
När Nämndemansgatan ly s upp på Forsåkersbron, i skedet då Götalandsbanan byggs ut,
utgör också konstruk onen en begränsning.
Resultaten visar på a vi inom Forsåkersområdet behöver nå en lägre bilandel än vad
traﬁkprognosen visar. Såväl parkerings- och kollek vtraﬁkutredning har betydligt lägre
bilandel och det ﬁnns helt klart poten al a få ner bilandelen från i traﬁkprognosen
beräknade 46%.

4.4

Diagonalen

Korsningsberäkningar har gjorts för Diagonalen. Diagonalen är vik g för kollek vtraﬁken
och den BRT-linje som planeras här. Stombusslinjens framkomlighet är högt prioriterad.
Traﬁkﬂödena i sig mo verar inte a det anläggs vänstersvängfält. Däremot kan
kantstensparkeringen utmed Diagonalen påverka framkomligheten för kollek vtraﬁken
på e nega vt sä .
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4.5

Påverkan på det statliga vägnätet

I ﬁguren nedan syns hur exploateringen av Forsåker, i skede detaljplan 1, påverkar det
omgivande vägnätet.

Forsåkers påverkan på det omgivande vägnätet i skede DP 1

Lackarebäcksmotet
1. Påfarten norrut i Lackarebäcksmotet ökar med cirka 800 fordon/dygn
2. Avfarten norrifrån i Lackarebäcksmotet ökar med cirka 600 fordon/dygn
Åbromotet och Mölndal C
3. Avfarten från Mölndals C mot Söderleden ökar med 900 fordon/dygn
4. Tillfarten ll Mölndals C från E6/E20 söderifrån ökar med 300 fordon/dygn
5. Avfarten från Söderleden ökar med 1000 fordon/dygn
6. Avfarten norrifrån på E6/E20 ll Mölndals C ökar med 500 fordon/dygn
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När Forsåker är fullt utbyggt, med både kommunens tre etapper och den privata exploatörens utbyggnad, så kommer påverkan på det statliga vägnätet istället se ut enligt
nedan.

Forsåkers påverkan på det omgivande vägnätet i skede Full utbyggnad

Lackarebäcksmotet
1. Påfarten norrut i Lackarebäcksmotet ökar med cirka 1400 fordon/dygn
2. Avfarten norrifrån i Lackarebäcksmotet ökar med cirka 1100 fordon/dygn
Åbromotet och Mölndal C
3. Avfarten från Mölndals C mot Söderleden ökar med 1600 fordon/dygn
4. Tillfarten ll Mölndals C från E6/E20 söderifrån ökar med 500 fordon/dygn
5. Avfarten från Söderleden ökar med 1600 fordon/dygn
6. Avfarten norrifrån på E6/E20 ll Mölndals C ökar med 900 fordon/dygn
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4.5.1

Kapacitetsberäkningar

Lackarebäcksmotet
Om Götalandsbanan dras om via Mölndals sta on kommer Lackarebäcksmotet behöva
byggas om. Även i det fall inte Götalandsbanan får en rakare sträckning kan det bli aktuellt
med en ombyggnad av motet. Vid projektering av ny Lackarebäcksmot behöver det tas
höjd för ökade traﬁkﬂöden som genereras från Forsåkersområdet.
Avfart Mölndals C
I planarbetet för Mölndals innerstad togs det fram förslag på utökning av e körfält vid
avfarten. I samråde med Traﬁkverket har Mölndals stad dock avvaktat a göra denna
ombyggnad e ersom den sannolikt inte med behövs med avseende på utbyggnad
av innerstaden. I samband med utbyggnad av Forsåker kan det bli nödvändigt a göra
ombyggnaden. Y erligare en aspekt är a det kan bli nödvändigt a ﬂy a avfarten om en
sta on för e ny metrobussystem, som planeras utmed det statliga vägnätet, ska få plats
vid Mölndals sta on. Hanteringen av avfarten bör därför avvakta fortsa a utredningar för
metrobussystemet.
Avfart och påfart från Åbro
Både på- och avfart från Söderleden samt avfart för norrgående traﬁk på E6/E20 påverkas
av Forsåkersområdets exploatering.
Det är två beﬁntliga cirkula onsplatser i anslutning ll Åbromotet, på ömse sidor om bron
över Söderleden, som påverkas.
Norr om Söderleden
Nedan visas traﬁkﬂöden i den cirkula on som är belägen på den norra sidan Söderleden.

Dygnsﬂöden i cirkula onen norr om Åbromotet
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Belastningsgraden för för- respek ve e ermiddag visas i tabellerna nedan.
Tabell 23 Beräknad belastningsgrad i G:a Kungsbackavägen-Åbromotet FM (cirkulationsplats)

Tabell 24 Beräknad belastningsgrad i G:a Kungsbackavägen-Åbromotet EM (cirkulationsplats)

För a op mera beläggningen i cirkula onen ändras körfältsindelningen för avfarterna från E6/E20.
Dessutom föreslås e extra körfält i llfarten från Västra Nedanvägsgatan.
Under förmiddagen så är det llfarten i cirkula onen från E6/E20-avfarterna som överbelastas. Det
pågår redan idag diskussioner med Traﬁkverket om a se över och utöka avfarten vid Mölndals C.
Då stor del av traﬁken i Åbromotets avfart från E6/E20 är högersvängande, vilket innebär a en
utökning av Mölndals C sannolikt skulle vara en avlastning av Åbromotet.
Under e ermiddagens max mme bildas det köer på Västra Nedanvägsgatan. I llfarten från G:a
Kungsbackavägen kommer det a bildas en del köer, men det blir inte stopp.
Söder om Söderleden
På den södra sidan Söderleden, i anslutning ll Astras Zenecas entré och avfarten från Söderleden
västerifrån, ser ﬂödena ut enligt ﬁgur nedan.

Dygnsﬂöden i cirkula onen söder om Söderleden
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Belastningsgraden för för- respek ve e ermiddagens traﬁk visas i tabellerna nedan.
Tabell 25 Beräknad belastningsgrad i Pepparedsleden-Åbromotet FM (cirkulationsplats)

Tabell 26 Beräknad belastningsgrad i Pepparedsleden-Åbromotet EM (cirkulationsplats)

I denna korsning skapas det endast belastningsproblem i llfarten från Söderleden under
e ermiddagen. För övrigt är det låg belastningsgrad i alla llfarter under både för- och
e ermiddag.

4.5.2

Slutsats

Det ﬁnns en viss problema k kring korsningarna i Åbromotet. På den norra sidan Söderleden
så är det främst llfarten med traﬁk från E6/E20 samt från Västra Nedanvägsgatan som
har problem. Om avfarten vid Mölndals C utökas, vilket det pågår diskussioner med
Traﬁkverket kring, så kommer det också avlasta Åbromotet.
På den södra sidan Söderleden så är det endast avfarten för traﬁken västerifrån på
Söderleden som överbelastas under e ermiddagen. För övrigt fungerar cirkula onen
mycket väl.
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Åtgärdsförslag
Åtgärdsförslag redovisas nedan för detaljplan 1 (DP1) respek ve etapp 3. Etapp 3 är full
utbyggnad undantaget den del som inte hanteras av Mölndals stad utan av en privat
exploatör, enligt ﬁgur sidan 14. För detaljplan 1 ﬁnns två u ormningsalterna v där det
är Forsåkersbrons broramp på den östra sidan E6/E20 som varierar mellan alterna ven. I
alterna v 1 hålls rampens lutning ll 5% och vi får då ner rampen öster om den beﬁntliga
Colorithallen, grönmarkerad i ﬁgur nedan, som ska utgöra bullerskydd för bebyggelsen
under de a skede. Rampens anslutning ll gatunätet görs då vid Diagonalen, markerat
med rö i ﬁguren nedan.

Detaljplan 1, alterna v 1 - där Forsåkersbrons ramp på den östra sidan E6/E20 får en lutning på 5%
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För alterna v 2 tas istället Forsåkerbrons ramp på östra sidan E6/E20 ner söder om beﬁntlig
Colorithall, vilket är möjligt då en utbyggnadsdel av hallen kan monteras ned. Det innebär
a rampen istället får en anslutning ll Nämndemansgatan i en trevägskorsning enligt röd
markering i ﬁgur nedan samt a dess lutning blir cirka 6%. Det innebär också a traﬁken
på Diagonalen inte störs av det rela vt stora traﬁkﬂödet från bron samt a bebyggelsen
störs mindre av traﬁken som kommer på rampen.

Detaljplan 1, alterna v 2 - där Forsåkersbrons ramp på östra sidan E6/E20 får en lutning på 6%

Det ﬁnns stora fördelar med alterna v 2. Bland annat blir traﬁksystemet mycket tydligare
och traﬁkens störning på området blir också mycket mindre. Därför förordas alterna v 2
framför 1.
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När den sista delen av kommunens fas ghet har exploaterats beräknas också
Götalandsbanan har byggts ut. Det innebär a Nämndemansgatan får e östligare läge
jämfört med idag och för skedet för detaljplan 1, enligt ﬁgur nedan.

Götalandsbanan samt tredje etappen av Forsåker utbyggt innebär ﬂy ad Nämndemansgata
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5.1

Övergripande principer

Nedan redovisas först kort några principer samt alterna v för gång- och cykeltraﬁken
respek ve kollek vtraﬁken, som utgör basen för det hållbara resandet. Däre er kommer
en geograﬁsk redovisning av förslaget, både för detaljplan 1 och för etapp 3, i de fall
u ormningen skiljer sig åt mellan skedena.

5.1.1 Gång och cykel
Gång- och cykeltraﬁken är som digare redovisats prioriterad inom området. Bredderna
på utrymmet för respek ve traﬁkantslag bygger på gatuhierarkierna inom området, vilka
redovisas på sidan 15 samt 18-19.
Generellt gäller a de enkelriktade cykelbanorna har en bredd på 2,2 meter och de
dubbelriktade 2,5 meter. Cykelbanan ligger närmast gatan med en mellanliggande
skyddszon på 0,5 meter. Där det är parkeringar utmed gatan är skyddszonen mot
parkeringen 0,75 meter.
Gångytornas bredd varierar lite mer. I den nybyggda miljön ﬁnns det inga gångytor som
är smalare än 2,0 meter men exempelvis vid Forsebron, på Norra Forsåkersgatan, är den
beﬁntliga miljön trång och här ﬁnns e sni där gångytan har en absolut minimibredd på
1,7 meter.
Gång- och cykeltraﬁkanternas llgänglighet ll området beror på i vilken mån det är möjligt
a hi a lösningar där lutningen inte övers ger 5%. På den västra sidan Diagonalen är
lutningarna små men öster- och norrut är terrängen kuperad och även om det ﬁnns många
alterna va vägar så kan det i vissa fall vara svårt a ta sig fram med full llgänglighet inom
området. De båda entrépunktern ner mot Golvet är branta. Mi entrén från Kvarnbygatan
har en lutning på cirka 7% och entrén från Forsebron, vid Norra Forsåkersgatan, har också
en brant lutning och kräver trappa. Tillgänglighetsmässigt bör någon av dessa entréers
lutning förbä rats. Mi entrén skulle kunna få en bä re llgänglighet genom passagen
genom byggnaden där livsmedelsaﬀären etableras. Det är inte en lösning för hela dygnet
men skulle i alla fall vara en möjlig lösning för det största behovet. I denna utredning har
fokus därför lagts på en fördjupad studie av entrén mot Forsebron. E övergripande förslag
på åsnetrappa har tagits fram. Förslaget
innebär dock a inskränkningar tvingas
göras i den i strukturplanen föreslagna
bebyggelsen. Det är ännu inte utre hur
det skulle göras men i ﬁguren här in ll
redovisas e exempel på hur en åsnetrappa
skulle kunna u ormas. Däremot kommer
inte åsnetrappan redovisas i avsni et för
Traﬁkförslagets gatuu ormning.
Entrén i anslutning
ll gatan in
ll
skolan från Norra Forsåkersgatan är
llgänglighetsanpassad med en lutning på
5% för gång- och cykeltraﬁkanterna, vilket
även gäller för övriga gång- och cykelvägar
inom området. De gröna gränderna är
däremot mycket branta - med lutningar på
mellan 11 och 12%.
Exempel på möjlig u ormning av åsnetrappa vid entrén från Forsebron
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5.1.2 Kollek vtraﬁk
Kvarnbygatan, Norra Forsåkersgatan och Nämndemansgatan är de gator som omger
området och som idag traﬁkeras av kollek vtraﬁk, och som därmed är aktuella för
hållplatser för kollek vtraﬁken även i fram den. Av de bussar som idag traﬁkerar längs
Kvarnbygatan så är det endast busslinje 751, som går vidare på Norra Forsåkersgatan, som
har hållplats på Kvarnbygatan. Med anledning av det så har tre alterna va placeringar
för busshållplatsen studerats - två alterna v på Kvarnbygatan och e alterna v på Norra
Forsåkersgatan.

Busshållplats Kvarnbygatan - Alterna v 1

En hållplatsplacering enligt alterna v 1, öster om mi nfarten ll Forsåker, har fördelen
a den får en central placering i anslutning ll den naturliga entrén ll Forsåkersområdet
från Kvarnbygatan och den livsmedelsaﬀär som placeras i anslutning ll korsningen. För
hållplatsen i östergående riktning blir det en stopphållplats för a få plats i sek onen.
Stoppet kan mo veras med a kollek vtraﬁken är prioriterad och stoppen för bilarna
endast kommer inträﬀa var 15:e minut och vara i cirka 25 sekunder.

Busshållplats Norra Forsåkersgatan - Alterna v 2
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Hållplatsplaceringen enligt alterna v 2, med sin placering på Norra Forsåkersgatan, har
istället en närhet ll den nya skolan i Forsåkersområdet. Genom denna placering blir det
go om utrymme på Kvarnbygatan men vi tappar närheten ll kollek vtraﬁken längs
Kvarnbygatan från verksamhetsområdet och livsmedelsaﬀären i Forsåkers norra delar. En
placering enligt alterna v 2 innebär också a vi tar bort möjligheten för nuvarande LIla
Express a stanna i anslutning ll Forsåkersområdet. En fördel skulle kunna vara närheten
ll skolan.

Busshållplats Kvarnbygatan - Alterna v 3

Det tredje alterna vet ligger på Kvarnbygatan men väster om mi entrén ll Forsåker.
Även med denna placering blir det trångt på Kvarnbygatan. Trots en stopphållplats för
busstraﬁken österut så kommer gång- och cykelvägens linjeföring inte bli så a rak v och
det ﬁnns risk för konﬂikter mellan väntande kollek vtraﬁkresenärer och passerande gångoch cykeltraﬁk. Trots a avståndet inte är så stort mellan de a alterna v och alterna v 1
så ligger de a alterna v närmre Mölndals Bro, vilket får en nega v påverkan.
Sammantaget bedöms alterna v 1 vara det bästa läget se ur alla perspek v. Nedan listas
posi va och nega va faktorer för alterna vet där fokus ligger på de faktorer som skiljer
de tre alterna ven åt.
Posi va faktorer
+ Får e centralt läge kopplat ll Forsåkers
mi entré och livsmedelsaﬀären utan a
ligga för nära Mölndals Bro.
+ Förskolan som planeras i kvarteret
Silverska en norr om hållplatsen får god
llgänglighet.
+ Bidrar ll a Kvarnbygatan får utformning likt stadsgata.

Nega va faktorer
- Blir längre och mer kuperat a nå skolan.
- Blir en trång sek on på Kvarnbygatan med stopphållplats för traﬁken i
östergående riktning och smal gångbana
på den södra sidan i höjd med hållplatsen.
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5.2

Geograﬁsk redovisning av gatuu ormning

5.2.1 Kvarnbygatan
Kvarnbygatan får en rakare sträckning jämfört med idag. Bebyggelse planeras på båda
sidor vägen med entréer in från gatuplan. Det gör a gatan ges en karaktär av stadsgata.

Kvarnbygatans sträckning och sek on

På den norra sidan gatan anläggs en gångbana på hela sträckan och på den södra sidan
blir det förutom gångbana även en dubbelriktad cykelbana. Som grundprincip är det e
körfält i var riktning för biltraﬁken men e ersom det är ﬂera korsningar på gatan så ﬁnns
det plats för y erligare e körfält för vänstersvängande traﬁk.
Det som styr gatans sek on är framför allt de tre korsningspunkterna längs sträckan samt
a en busshållplats ska få plats öster om Forsåker mi entré.

Korsningspunkter längs Kvarnbygatan

De tre korsningspunkterna u ormas med följande reglering:
1. Cirkula onsplats
2. Väjningsplikt
3. Traﬁksignal
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Korsning 1
Jämfört med dagens cirkula onsplats så får den en förskjutning åt sydväst samt en
anslutning söderifrån. I öst-västlig riktning är det två inkommande körfält, även om det
österifrån är i form av en fri höger. Cykelbanan på den södra sidan Kvarnbygatan leds
på den östra sidan av cirkula onen över norrut ll Järnvägsgatan samt på den södra ll
Mölndals Bro. Gångpassager anläggs på det norra och västra benet. Söderifrån kommer
gång- och cykelbana på den västra sidan och gångbana på den östra sidan. Passagerna
över Kvarnbygatan österifrån samt Järnvägsgatan östra sida förhöjs då linjeföringen llåter
högre has ghet än 30 km/h som är lämpligt vid en passage.
För a få en så stadsmässig u ormning som möjligt av korsningen så görs visst intrång åt
väster.
Det är korta avstånd från u arten av cirkula onen ll infarten ll Allén precis nordost
om cirkula onen. Men då has gheterna är låga bedöms de a inte innebära några
traﬁksäkerhetsmässiga problem och traﬁkﬂödet är rela vt begränsat. Enligt förslaget
llåts inga vänstersvängar för traﬁken norrifrån på Järnvägsgatan in på Stör jällsgatans
förlängning. Istället får denna traﬁk vända i cirkula onsplatsen och angöra söderifrån.

Korsning Mölndals Bro - Kvarnbygatan - korsning 1 Kvarnbygatan
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Korsning 2
Korsning 2 som ligger vid Forsåkers mi entré kan lösas med väjning. Enligt
kapacitetsberäkningen är det rela vt lite traﬁk som traﬁkerar såväl infarten ll Forsåker
som Stör jällsgatan. Då traﬁken västerifrån kommer ifrån cirkula onsplatsen i korsning 1
föreslås a västerkommande traﬁk tar sig in på Stör jällsgatan via Järnvägsgatan och a
därmed inte vänstersväng llåts från Kvarnbygatan mot Stör jällsgatan.
Gång- och cykelpassage anläggs söder och väster om korsningen. För a få en strukturerad
övergång för gångtraﬁken ll och från hållplatsen anläggs e övergångsställe mellan
hållplatserna och vänstersvängfältet.
Då det är många riktningsavvikelser på gatan, med vänstersvängfält och busshållplats är
det svårt a få en enhetlig sek on på gatan. Grundprincipen är 3 meter gångbana på den
norra sidan och 2,5 meter dubbelriktad cykelbana, exklusive en avskiljande remsa på 0,5
meter mot körbanan, samt 3 meter gångbana på den södra sidan.

Korsning Kvarnbygatan - Forsåkers mi entré - korsning 2 Kvarnbygatan
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Norr om Kvarnbygatan ska bebyggelsen i kvarteret Silverska en innefa a bland annat en
förskola. Det kommer ﬁnnas entréer direkt från Kvarnbygatan men det kommer också vara
infart från Stör jällsgatan. Dels så planeras det en infart ll e parkeringsgarage i den
södra delen av Stör jällsgatan och dels så kommer det bli en uppfart ll en övre nivå där
det blir angöring ll en beﬁntlig servicebu k samt bland annat e ny garage. Det är också
här det kan bli aktuellt a angöra ll den nya förskolan på fas gheten. Nivåskillnaderna är
stora och utrymmet mycket begränsat.
Just nu pågår arbete med a hi a op mering av bebyggelse och angöring på fas gheten.
I ﬁguren nedan syns en skiss på det utrymme som krävs för a en sopbil ska kunna vända.

CYCKELPARKERING

CYCKELPARKERING

+ 20

+ 19

CYCKELPARKERING

+ 19

P-PLATSER 54

+ 19
Soprum
Ramp ned

109,2 m 2

Lokal

Lokal
172,9 m 2

Lokal
175,7 m2

190,5 m 2

Lokal

+ 17,5
anpassas till

+ 17,5
anpassas till

+
18anpassas

Skiss över lösning Kv Silverska en där platsen för angöring med sopbil redovisas (arbete pågår)

En förhöjd mi sträng anläggs på gatan för a förtydliga gatan och undvika eventuella
U-svängar, för a nå entréer på ömse sidor gatan, annat än i korsningspunkterna.
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+ 18
anpassas till

Korsning 3
Jämfört med beﬁntlig korsningspunkt har e högersvängfält för traﬁken västerifrån lagts in,
vilket är mycket posi vt ur kapacitetssynpunkt. För a både det och gång- och cykelbanan
ska få plats i den trånga sek onen mellan de beﬁntliga husen har träden ﬂy ats bort.
Under förmiddagens max mme är det kapacitetsbrist i den aktuella korsningen. Dock är det
svårt a göra stora förändringar då det är beﬁntliga korsningar som utgör begränsningen.
Korsningen precis öster om korsning 3 har också behov av vänstersvängfält men här
är kapacitetskravet betydligt mindre. De båda vänstersvängfältens längd har därför
balanserats mot behovet och vänstersvängfältet in mot Norra Forsåkersgatan har därför
förlängts med en billängd och det östra vänstersvängfältet har förkortats motsvarande.

Korsning Kvarnbygatan - Norra Forsåkersgatan - korsning 3

Gång- och cykelbanan kommer uppe från backen på den södra sidan Kvarnbygatan och tas
över i signalkorsningen. En övergång för gång- och cykelpassager anordnas på den västra
sidan korsningen.
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5.2.2 Norra Forsåkersgatan
Forsebrons sträckning över Forsen ll Norra Forsåkersgatan har justerats lite mer vinkelrät
mot Kvarnbygatan. Justeringen blir begränsad då målet är a det inte ska krävas några nya
stöd i va net. Istället för gångbana på
båda sidor anläggs både gång- och
cykelbana på den västra sidan bron.
Vid Forsebrons norra sida anordnas
en a rak v entré ll Forsåker för gångoch cykeltraﬁkanter. Nivåskillnaderna
är stora och här krävs en lösning
med trappor och ramper för a klara
nivåskillnader och llgänglighetskrav.
Det är ännu inte löst men är vik gt i
det fortsa a arbetet för a entrén ska
bli så a rak v som det har planerats.
På
den
östra
sidan
Norra
Forsåkersgatan
kommer
en
kombinerad gång- och cykelbana i
den branta slu ningen. Längs med
gc-banan ﬁnns e avskiljande räcke
för a undvika passager i den branta
lutningen. Den nya infarten ll
Forsåkers skola kommer a anläggas
i foten på backen. Det innebär a
det ﬁnns e anspråk för gång- och
cykeltraﬁkanterna a korsa vägen
i denna korsning. Korsningens
u ormning måste detaljstuderas med
fokus på traﬁksäkerhet. Gång- och
cykelbanan föreslås annars få ligga
kvar på den östra sidan sam digt som
en ny dubbelriktad gc-bana ansluter
inne ifrån Forsåkersområdet ut ll den
västra sidan Norra Forsåkersgatan.
Nere vid den i förslaget upphöjda
korsningen
med
Götaforsliden
föreslås en övergång för både gångoch cykeltraﬁken.

Norra Forsåkergatan med anslutning mot Forsåkers skolväg och Kvarnbygatan
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Vidare är det vik gt a i det fortsa a arbetet kontrollera så a kopplingarna för gång- och
cykeltraﬁken blir bra från den planerade skolan, Rudströmska trädgården och förskolan
och upp mot kvarteren i öster. De kommer a bli vik ga som gena vägar ll skolan men då
är det vik gt a dess konsekvenser för det beﬁntliga gaturummet på Norra Forsåkergatan
studeras väl. Då anslutningen ll Norra Forsåkersgatan blir ll en gångbana så bedöms det
dock inte bli några problem.

Gångförbindelser från planerad skola, Rudströmska trädgården och förskola mot Norra
Forsåkersgatan
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5.2.3 Forsåkersbron
Forsåkersbrons principiella placering har utre s i digare skeden. I de a traﬁkförslag
behandlas möjligheten för traﬁken a komma upp och ner från bron.
Brons höjd påverkas, förutom av den fria höjden under, av hur stöden kan placeras
och därmed hur tjock konstruk onen måste vara. I ﬁguren nedan visas med grönt hur
planerade spår för Götalandsbanan samt beﬁntliga för Västkustbanan ligger enligt plan.
Det innebär a det inte ﬁnns någon plats för a sä stöd mellan spåren, vilket innebär a
konstruk onshöjden ökar. E u örande utan mellanstöd i spårområdet innebär a det är
svårt a klara den stora spännvidden endast med stålbalkar. Bron bör därför enligt Atkins
brokonstruktörers rekommenda on u öras med en stållåda.
Det är stor skillnad på spännvidd mellan de två facken. I det fortsa a arbetet måste därför
närmare studeras hur det ska lösas mer exakt. Stödplaceringen för den östra rampen har
heller inte närmare studerats. För a klara korsningen samt de snäva svängarna är bron
tra ormad, vilket kräver en speciell fog och övergång mot rampbroarna.

Stödplacering för Forsåkersbron i förhållande ll spåren (grön markering)

I Traﬁkverkets utredning för Götalandsbanan ingår också en planerad höjning av spåren i
det aktuella området, för a klara de översvämningskrav som ﬁnns. Beﬁntlig spårhöjd ligger
på +5,5 meter och den nya spårhöjden planeras ll +6,8 meter. Enligt BVF 586.20 ska fria
höjden över järnvägen vara 6,5 m vilket blir dimensionerande för bron. Konstruk onshöjden
inklusive beläggning uppska as ll 2,6 meter. Med fram da Götalandsbanan på +6,8 blir
lägsta höjden på överliggande väg över spårområdet 6,8+6,5+2,6 = +15,9 meter.
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För a komma ner i anslutningspunkter enligt ﬁgur nedan innebär det a avsteg måste
göras från lutningen på 5% på ramperna för a få ner dem på önskade ställen. Framför
allt är det under skedet för detaljplan 1 som det blir problem, då punkten för nedtagning
även på den östra sidan helst ska styras ll en punkt, vilket beskrivs på sidan 51 och 52.
Punkterna markeras med rö i ﬁguren nedan.

Forsåkersbrons anslutning ll vägnätet i skede DP 1
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Med utgångspunkt från den västra rampens nedtagning i den beﬁntliga cirkula onsplatsen
på Gamla Kungsbackavägen, på den västra sidan E6/E20,så får vi en lutning på rampen på
cirka 6%, enligt ﬁgur nedan. En lutning på 6% bedöms kunna fungera då alterna vet med
5% ger så många ﬂer nega va konsekvenser både vad det gäller traﬁksystemet och miljön,
enligt resenomang på sidan 51 och 52.

Proﬁl över Forsåkersbrons västra ramp

Bron är dimensionerad så a två boggiebussar ska kunna mötas. Det innebär a det krävs
en del breddning i de mycket snäva kurvorna på bron.

Körspår med boggiebuss på Forsåkerbrons västra respek ve östra sida
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5.2.4 Nämndemansgatan
Nämndemansgatans ﬂy i samband med utbyggnad av Götalandsbanan beskrivs på sidan
47.

Nämndemansgatans sträckning och sek on

Detaljplan 1
Under skedet för detaljplan 1 har vi störst osäkerhet, med två alterna va anslutningar
av Forsåkersbron. Nedan presenteras hur alterna vet
ser ut när det ansluts ll Nämndemansgatan söder om
Kolorithallen.
Till vänster syns hur Forsåkersbrons anslutning ll
Nämndemansgatan kommer a se ut i det fall något
brantare lutning accepteras på Forsåkersbron. Kurvan in
mot anslutningen blir vid för a klara möte mellan två
bussar. Korsningen regleras med traﬁksignal.
De separerade gång- och cykelbanorna möter i
korsningen en kombinerad gång- och cykelbana. Då
huvuddelen av gång- och cykeltraﬁken inte beräknas gå
ner denna väg utan istället ta sig rakt fram på bron och
vidare ner mot Diagonalen, så är bedömningen a det
kommer a fungera i de a övergångsskede.

Forsåkersbrons anslutning ll Nämndemansgatan som e alterna v i DP 1 (broramp ca 6% lutn)
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Diagonalens anslutning mot Nämndemansgatan får två alterna va utseenden med olika
korsningsbelastning beroende på hur brorampen går ner.

Korsningen Nämndemansgatan-Diagonalen i det fall rampen tas ner söder om Colorithallen
I det fall brorampen tas ner söder om Colorithallen kommer den stora mängden traﬁk
som kommer på rampen kunna ledas vidare norrut på Nämndemansgatan ll beﬁntlig
cirkula on i korsningen Nämndemansgatan-Järnvägsgatan. Bedömningen är a rela vt
lite traﬁk kommer a köra in via Diagonalen, då Diagonalen och gatan upp mot Mölndals
Bro regleras som huvudled. Mellan Diagonalen och Nämndemansgatan krävs då endast
väjningsplikt.
I det fall brorampen istället leds ner mot Diagonalen blir det en mer komplex korsning
mellan rampen och Diagonalen, som regleras med traﬁksignal, och belastningen blir
mycket större. Dock beräknas anslutningen mellan Nämndemansgatan och Diagonalen
kunna lösas med väjning även i de a fall.

Korsningen Nämndemansgatan-Diagonalen i det fall rampen tas ner i Diagonalen
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Full utbyggnad
För skedet full utbyggnad är Nämndemansgatan ﬂy ad österut och leds upp i en
korsning på Forsåkersbron.

Nämndemansgatan leds upp på Forsåkersbron i skedet full utbyggnad

Korsningspunkten på bron blir mycket snäv då det har strävats e er a hålla ner
konstruk onen så mycket som möjligt. Gång- och cykelförbindelsens koppling mot
Diagonalen har därför lagts rak. För a upprä hålla traﬁksäkerheten har korsningen
förhöjts.
I anslutning

ll den östra rampens fot planeras e parkeringshus. Det krävs e
vänstersvängfält på Nämndemansgatan för
traﬁken in ll parkeringshuset. I kombina on med
a bilarna behöver utrymme vid u arten från
garaget, för a få sikt, innebär det a både gångoch cykelbana får en avsmalnad sek on i höjd
med parkeringsinfarten (se ﬁgur här in ll).

Vänstersvängfält på Nämndemansgatan vid infart ll parkeringshus
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När Nämndemansgatan ﬂy ats österut förändras u ormningen kring korsningarna med
Diagonalen samt gatan mot Mölndals Bro.

Nämndemansgatan korsning med Diagonalen samt gata mot Mölndals Bro, vid full utbyggnad

Diagonalen och gatan mot Mölndals Bro utgör prioriterat stråk för bussen. Vid full
utbyggnad angörs inte gatan mot Mölndals Bro längre från Diagonalen, utan istället får
den en direktanslutning mot Nämndemansgatan. För a kollek vtraﬁken ska kunna
prioriteras måste korsningarna samordnas och signalerna ges en kollek vtraﬁkstyrning
med hjälp av systemet RAKEL.
Korsningen med Diagonalen har dimensionerats för a boggiebussar ska kunna traﬁkera
i samtliga riktningar, vilket ger rela vt så stora radier i korsningen. Det medför i sin tur
a det inte blir den genaste lösningen för
cyklister som kommer på den norra sidan
Diagonalen och ska söderut och tvärtom.

Körspår boggiebuss i det prioriterade stråket mellan Diagonalen och Mölndals Bro
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För a cyklister som inte har mål i Forsåker inte ska tvingas upp på Forsåkersbron
behålls en 2,3 meter bred cykelbana i marknivå på den västra sidan
Nämndemansgatan. Precis söder om korsningen med Diagonalen och i anslutning
ll den nya gångbron tas cykelbanan över på den östra sidan, där det går en gångoch cykelbana längs hela Nämndemansgatan.

Cykelbanans på Nämndemansgatans östra sida - överfart söder om Diagonalen.
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5.2.5 Diagonalen
Diagonalen är hela Forsåkers huvudgata som går som en tydlig axel genom området. Gatan
är u ormad med e körfält för biltraﬁken i var riktning. Dessa körfält ska också traﬁkeras
av den prioriterade stombusslinjen (BRT-stråk). A det inte ska vara separata körfält
för busstraﬁken har beslutats i digare skeden med utgångspunkt från de begränsade
traﬁkﬂöden som beräknas på sträckan. Kontroll av kapaciteten i korsningspunkterna har
bekrä at a det inte beräknas bli några köer som stoppar upp kollek vtraﬁken. Utmed
hela gatan planeras också kantstensparkering, enligt e koncept som också har beslutats
i digare skede. Det ﬁnns en viss risk i a kombinera kantstensparkeringar och e
stombussystem, då inbackning ll parkeringsplatser är e moment som i vissa fall kräver
rela vt lång d. Det är därför vik gt a parkeringsﬁckans bredd inte är för smal.

Diagonalen med sek on
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Den söder delen av Diagonalen, markerad med A i ﬁguren ovan, har en sek onsbredd på
25,5 meter. En grundprincip för sek onen är a gångytan på den östra sidan (solsidan)
blir något bredare än på den västra. På den västra sidan föreslås en 3,5 meter gångbana,
en enkelriktad cykelbana på 2,2 meter och en avskiljande remsa mot parkeringen på 0,75
meter. Parkeringsplatsens bredd föreslås ll 2,3 meter, för a få lite marginaler både vid
inbackning samt i- och urs gning ur bilen. På den östra sidan är må en detsamma förutom
på gångbanan som har en bredd på 4,5 meter.

Sek on i den södra delen av Diagonalen

I ﬁguren ovan syns också principen för korsningspunkterna på Diagonalen. Förutom
busshållplatserna så ﬁnns det inga upphöjda passager på gatan. Däremot är bilarnas
anslutning mot Diagonalen upphöjd. Den korsning som visas i ﬁguren är också den där de
enkelriktade cykelbanorna möter den dubbelriktade från Forsåkersbron i väster ll skolan
i öster. Övergångsställen och refuger anläggs för a göra övergången llgänglig och säker.
Motsvarande skulle kunna göras på y erligare något ställe utmed Diagonalen.
På Diagonalen är avståndet så stort från gatan a e räddningsfordon måste kunna komma
in mellan husfasaden och de parkerade bilarna/träden. På den östra sidan är den totala
bredden något större än på den västra, vilket gör a det inte bör vara några problem på
östra sidan. Men även på den västra sidan bedöms det som möjligt a hi a lösningar. Dock
är det vik gt a ha med sig de a i det fortsa a arbetet så a trädplacering och parkeringar
samordnas med möjligheten a nå lägenheterna. A gång- och cykelytorna används som
räddningsvägar innebär också a det krävs extra e ertanke i de fall uteserveringar ska
ﬁnnas på sträckan. Både vad det gäller typ av avgränsning för uteserveringen och placering
av densamma.
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På Diagonalen, och ﬂertalet övriga gator inom området, kombineras parkeringsplatserna
med träd utmed gatan. Principen för trädens placering och antal har stämts av med
ansvariga för dagva enutredningen för a kunna göra en bedömning a llräckligt med
grönytor erhålls för a upprä hålla den dagva enrening som krävs för området. Vid
trädplacering har det också tagits hänsyn ll den gestaltningsmässiga aspekten samt
samordning med belysningsstolpar. För Diagonalen har det beräknats a det krävs a
belysningsstolparna står på e c/c-avstånd på 25 meter på var sidan gatan för a klara a
lysa upp sek onen. Två alterna va belysningsarmaturer som har använts vid beräkningen,
enligt nedanstående ﬁgurer.

A

B

Två alterna va belysningsarmaturer som har använts för a
Diagonalen
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beräkna belysningsavstånd på

I anslutning ll Forsen får Diagonalen en lite smalare sek on. Parkeringar och träd
försvinner från sek onen på de a avsni och gångytorna smalnas ner. På den västra
sidan är gångbanan 3,1 meter och den enkelriktade cykelbanan är likt digare 2,2 meter,
enligt ﬁgur nedan. Cykelbanan avskiljs mot körbanan med en 0,5 meter bred skiljeremsa.
På den östra sidan är skillnaden a gångbanan får en varierad bredd som är bredare än
normalsek onen för Diagonalen.

Diagonalens sek on i höjd med Forsen

E er svängen ut mot Nämndemansgatan har Diagonalen en sek on på 20 meter. På den
södra sidan är gångbanan något bredare och här ﬁnns det också kantstensparkering.
Gångytan i söder är 2,8 meter och cykelbanan likt digare 2,2 meter. Parkeringsplatserna
är likt digare 2,3 meter breda och den avskiljande remsan är 0,75 meter. På den norra
sidan är skillnaden a gångytan är 2,25 meter.

Sek on på den norra delen av Diagonalen ut mot Nämndemansgatan
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Busshållplatserna anläggs norr om Forsen samt i det näst sista kvarteret i söder. Avståndet
mellan hållplatserna blir cirka 300 meter.

Busshållplatsernas placering på den norra respek ve södra delen av Diagonalen
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Hållplatserna är upphöjda stopphållplatser i båda riktningar med en mellanliggande refug.
Längden är 24 meter och resenärsytans bredd är 4 meter. På ömse sidor om hållplatsen,
med en skiljeremsa på 0,5 meter mellan, går enkelriktade cykelbanor som har smalnats
ner ll 2,0 meter. På den västra sidan är gångytan 3,0 meter och på den östra är den
varierande.

Diagonalens sek on i anslutning ll den norra hållplatsen

Precis norr om den norra hållplatsen ansluter också Golvet ut mot Diagonalen. Golvet går
även över på den västra sidan mot den kommande gångbron.
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5.2.6 Övriga gator inom området
För övriga gator ﬁnns det två huvudprinciper sek onsbredd på 18 respek ve 15 meter. Utöver
det ﬁnns det Gröna gränder och Golvet samt Park-/
Ågata.
I ﬁguren här in ll framgår vilka gator som har 18
respek ve 15 meters sek on.
Gata sek on 18 meter
Gatorna med en sek on på 18 meter mellan husen
ansluter upp mot skolområdet.
Gatorna har en körbana som är 6,0 meter bred. På
ena sidan ﬁnns parkeringsﬁckor och på motsa sida
är belysningspunkter utplacerade.
Gatan som går ner i korsningen där gång- och
cykelbanan från Forsåkersbron ansluter har en
dubbelriktad cykelbana med en bredd på 2,5 meter
på den nordvästra sidan. Innanför denna går det en
gångbana som är 2,5 meter bred. Cykelbanan avskiljs
med en 2 meter bred planteringsremsa mot gatan.
På den sydvästra sidan ﬁnns det parkeringsﬁckor,
som är 2,0 meter breda, det vill säga lite smalare än
utmed Diagonalen. Innanför parkeringarna går en
3,0 meter bred gångbana.

Gator med sek on 18 respek ve 15 meter

18-metersgator
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Gatan utmed skolan har samma grundprincip som digare beskrivits men i anslutning ll
skolan ﬁnns lastplatser för leveranser ll skolan.

Gatan utmed skolan har en sek onsbredd på 18 meter

Mot denna del av gatan ansluter trappor och Gröna gränder ner mot Forsen. Alla korsningar
är förhöjda för a få god llgänglighet och hög traﬁksäkerhet.
Den nordligaste förlagda 18-metersgatan som utgår från Diagonalen har en helt annan
u ormning än den digare beskrivna 18-meterssek onen. På den södra sidan gatan
föreslås e rik gt rejält gångstråk på 7,5 meter och på den norra sidan en 3 meter bred
gångyta samt en grönstråks-/parkeringsremsa med en bredd på 2 meter. Gatan saknar
cykelbana och har en körbana på endast 5,5 meter. Anledningen ll det breda gångstråket
och grönskan är a gatan har e strategiskt läge som gångstråk upp ll skolan samt a
den är en tydlig samanbindande länk mellan Rudströmska trädgården och Äppelparken.
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Gata sek on 15 meter
Gatorna med en sek on på 15 meter mellan husfasaderna har en körbana på 5,5 meter.
Gatorna har inga cykelbanor men har i ﬂera fall parkeringsﬁckor på båda sidor gatan.
Parkeringarna kombineras med planeringsytor på en 2 meter bred remsa utmed gatan.
Det ﬁnns gångytor på båda sidor gatan. Samtliga korsningspunkter är förhöjda, vilket ger
såväl god llgänglighet för alla traﬁkanter som ska korsa gatan som hög traﬁksäkerhet för
framför allt cyklisterna som vistas i gaturummet llsammans med bilarna.

15-metersgator

Brännåsvägen
Forsåkersområdet ansluter mot Brännåsvägen i den östra delen av området. Gatan
föreslås bli enkelriktad med en 2,7 meter bred gångzon närmast byggnaden, däre er
en parkerings- och trädzon på 2,0 meter, en körbana på 3,5 meter och avslutas med en
gångbana på 1,8 meter på den östra sidan. Det gör
a gångbanan blir en buﬀertzon mellan traﬁken och
beﬁntliga fas gheter. Parkeringsplatsers och träds
placering påverkas av behovet av llgänglighet för
räddningsfordon.

Sek on vid Brännåsvägen
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Anslutning mot den privata exploatören
I den västra delen av området llkommer en exploatering där en privat fas ghetsägare
står som exploatör. Det bör bevakas i det fortsa a arbetet så a gatan får en llräcklig
sek onsbredd samt a ytor för bland annat gång, cykel och parkering får e samordnat
grepp.

Anslutning mot den privata exploatörens fas ghet i väster
Belysningspunkterna på alla gator med en sek on på 18 meter och nedåt kan placeras på en sida
gatan med e c/c-avstånd på 23 meter.

Belysningsplacering för respek ve gatusek on
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Park-/Ågator och Gröna gränder
Park- och Ågatorna liksom de Gröna gränderna får en rela vt fri yta och anpassning ll
omgivningen. Det som är vik gt a beakta är a Räddningstjänstens fordon ska kunna
komma in samt a om det läggs målpunkter i anslutning ll dessa gator så måste en
strukturerad angöring ordnas.

Angöring ordnas
ll förskola.

Park- och Ågator på den västra och östra sidan Diagonalen

På den västra sidan Diagonalen planeras en förskola i anslutning ll Park-/Ågatan. Här bör
en angöring ordnas på gatan för a störa traﬁken på Diagonalen så lite som möjligt.
På den östra sidan Diagonalen är det mycket trångt. I ﬁguren nedan syns körspår för en
stegbil. Det är vik gt i det fortsa a arbetet a de a utrymmeskrav beaktas hela vägen.

Utrymmer för stegbil öster om Diagonalen
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Golvet
Golvet angörs från Kvarnbygatans mi entré och från Diagonalen. Transporter
livsmedelsaﬀären kommer a ske från Diagonalen.

ll

Körspår för inlastning ll livsmedelsaﬀärens lastgata

Även på Golvet är det vik gt a räddningsfordon kan komma in. Det är framför allt i det
östra hörnet som det är mycket trångt. Här måste räddningsbilen köra vänstertraﬁk för a
komma runt. Vik gt a ytan hålls fri från hinder.

Körspår räddningsfordon på den trängsta delen av Golvet.

I ﬁguren ovan syns också mi entrén från Kvarnbygatan samt infarten ll Forever precis
väster om entrén. Lastbil (LBn) ska kunna angöra ll Forever från denna infart.

Traﬁkutredning Forsåker

83

Fortsa arbete
Ovan har berörts e antal punkter som måste beaktas i det fortsa a arbetet med området.
Här nedan sammanfa as de a i en punktlista.
• Kv Silverska en - angöringen ll förskola samt med sopfordon har inte kunnat
färdigställas då byggnadens konstruk on ännu inte är klar.
• Entrén från Forsebron för gång- och cykeltraﬁkanter ska få en llgänglig och
gestaltningsmässigt lltalande u ormning. En åsnetrappa har presenterats som
exempel på vad som kan göras, men då krävs med största sannolikhet också justeringar
av bebyggelsen.
• Beﬁntlig gång- och cykelväg längs Norra Forsåkergatan ska anslutas mot gång- och
cykelväg längs skolvägen. Då det är branta lutningar måste en detaljerad inmätning
göras för a kunna säkerställa en slutlösning.
• Hur gång- och cykelvägarna från skolområdet mot Norra Forsåkersgatan ska anslutas
måste studeras mer i detalj i det fortsa a arbetet.
• Anslutning mot den privata exploatörens fas ghet i den sydvästra delen av Forsåker
måste bevakas så a hela gatusek onen hänger ihop och behov för exempelvis gång,
cykel och parkering kan uppfyllas.
• Anslutningen av Diagonalen mot beﬁntligt vägnät i söder måste studeras y erligare.
• Forsåkersbrons stora spännvidd gör a det krävs mer detaljerade beräkningar för a
fastställa detaljerad u ormning av bron och dess ramper.
• En mer detaljerad lösning med traﬁksignal för korsningen Nämndemansgatan Forsåkersbron i det skede då Nämndemansgatan är uppﬂy ad på bron.
• Spårhöjden i anslutning ll broarna över järnväg samt E6/E20 måste bevakas och
utredas vidare. Nu har Traﬁkverket redovisat en höjning av spåret med 1,3 meter
för a klara översvämningsskyddet. Frågan är om det är rimligt då spåret vid det
närliggande Mölndals Bro inte kan höjas.
• Bevakning av räddningsfordonens framkomlighet såväl utmed Diagonalen som på
Ågatan söder om Forsen och på Golvets östra del måste ﬁnnas med i det fortsa a
arbetet.
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Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Traﬁkförslag DP1 - alterna v 1
Traﬁkförslag DP2 - alterna v 2
Traﬁkförslag Etapp 3
Räddningsvägar
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BRANDSKISS Räddningsvägar
Forsåker, Göteborg
Uppdragsnummer: 2316-149,2
Rev. datum: 2017-02-02
Upprättad av: PH
FSD Göteborg AB

Vändplats inre radie minst 6 m.

Räddningsväg/uppställningsplats
- Minst 5,5 m bred
- Minst 11,0 m lång
- Inre radie 6,0 m
- Enskilt stödbenstryck 80 kN
- Högsta längdlutning 8 %
- Högsta tvärfall 2 %
- Skall vara skyltad
- Skall vinterväghållas
Räddningsvägen kan utföras
med minsta bredd 3,0 meter
i de fall där den inte ligger
framför byggnad.

Byggnader markerade med turkost som kan nås av
räddningstjänstens stegutrustning och kan utformas
likt figur nedan. De övre planen som inte kan nås
med bärbar stege från gård ska utformas som
genomgångslägenheter alt. förses med
Tr2-trapphus.

Tr2
Primär Räddningsväg
Sekundär Räddningsväg

Högre byggnader ska utföras med Tr2-trapphus då
räddningstjänstens stegutrustning inte når högre
än 23 m).
Innergård eller
sluttande gata.
STRUKTURPLAN FORSÅKER 2017-01-20
11,0 m

Höga byggnader - Tr2
trapphus
Byggnader med ev. behov
av stegutrymn. och som
nås av räddningstjänstens
stegfordon
Brandposter, principiell
utformning

