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1 Bakgrund och syfte 

Mölndal Stad önskar etablera en förskola med 12 avdelningar på en del av 

fastigheten Kikås 1:207 i Mölndal. Fastigheten ligger i östra Mölndal och 

omliggande bebyggelse består av villor, radhus och flerbostadshus. Vägnätet 

består av lokalgator för bil och buss samt gång och cykelbanor. Kopplingen till 

Mölndals gång- och cykelnät anses inte vara tillfredställande i tillräcklig grad för 

att förvänta sig att hämtning och lämning till förskolan kommer att ske till fots 

eller med cykel i någon större omfattning. Syftet med detta PM är att de utreda 

och säkerställa trafikförutsättningarna för etableringen av förskolan. 

Vi kommer att beskriva dagens situation, påverkan av etableringen av förskolan 

samt komma med möjliga åtgärder och rekommendationer för att skapa ett 

trafiksäkert trafikförslag för etableringen.  

Figur 1: Karta över området. Röd cirkel illustrerar analyserat område (Eniro 2021-01-04) 
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2 Förutsättningar 

Angöring till studerat område (Kikås 1:207) med bil kan antingen ske via 
Nybyggaregatan norrifrån eller Lejonslättsgatan söderifrån. En bussluss 
förbinder gatorna vilket gör att dessa är återvändsgator. Etableringen av 
förskolan kommer att innebära en ökning av biltrafiken i området. Dels i form 
av hämtning och lämning, personal till och från skolan, dels leveranser. 
Angöring av leveranser till matsal mm samt parkeringsplatser för personal 
måste ske antingen via Nybyggaregatan eller Lejonslättsgatan. 

 

 

 

 

Figur 2: Karta över området. Röd cirkel illustrerar analyserat område (Eniro 2021-01-04) 
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2.1 Projektmål 

Målet med detta dokument är att presentera ett trafikförslag till tänkt 
etablering av förskolan. Trafikförslaget tar hänsyn till befintlig terräng- och 
tillgänglighetsanpassning samt strävar efter en minimal naturpåverkan av 
närområdet.  

I övrigt skall trafikförslaget bland annat ta hänsyn till: 

• Kapaciteten i området och etableringens påverkan på detta. 

• Målpunktsinventering. 

• Etablering av parkeringsplatser för bil och cykel för personal. 

• Etablering av parkeringsplatser för hämtning och lämning  

• Trygghet för gång- och cykeltrafikanter. 

• Säkerställande av räddningstjänstens åtkomst till området. 
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Samhällspåverkande faktorer 

 Områdeskaraktär 
 

Området är beläget i den östra delen av Mölndal. Området består av relativt tät 
trädbevuxen våtmark. Bebyggelsen i områdets direkta närhet består av 
fristående villor, radhus och mindre flerbostadshus. Området ansluts norrifrån 
via Nybyggaregatan och söderifrån via Lejonslättsgatan. 

  

Figur 3: Översiktbild Kikås 1:207 (Google Maps 2021-01-04) 
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Figur 4: Nybyggaregatan med Kikås 1:207 i bakgrunden (Platsbesök 2020-12-10) 
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Figur 5: Lejonslättsgatan mot Busslussen (Platsbesök 2020-12-10) 

 

 Trafiksystem 
 

Ett antal intressanta målpunkter kring området kan nämnas. 

Norr/öster om området löper Rygatan från Kvarnby och blir Kikåsgatan till/från 
Pixbovägen.   

Öster om området ligger Kikås Kyrkogård. Kikåsleden löper öster om området 
med anslutning till Pixbovägen. Öster om Kikåsleden ligger Kikås 
Återvinningscentral. 

Det finns två närliggande busshållplatser vid området. Lejonslättsgatan och 
hållplats Glättaregatan vid Rygatan. Hållplatserna trafikeras av linje 751. I 
västlig riktning mot Frölunda Torg och i ostlig mot Mölnlycke fabriker. 
Turtätheten ligger på 4 – 6 / h dagtid. 

En ca 3 meter bred gång- och cykelbana går längs med Lejonslättsgatans västra 
sida och en ca 3,5 meter bred längs Nybyggaregatans västra sida. 

Nybyggaregatan är ca 6,5 meter bred med en ca 3 meter bred separerad gång- 
och cykelbana längs med västra sidan. Gatan ansluter från Rygatan/Kikåsgatan 
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och är återvändsgata med vändplats. I gatans södra ände går en bussluss som 
ansluter till Lejonslättsgatan.  

Ett problem är att bilar står parkerade längs gatans ostliga sida så vi föreslår 
parkeringsförbud på denna sida gatan. Särskilt trångt blir det i korsningen med 
Kikåsgatan där det har noterats att bilar ofta står parkerade vid 
Nybyggaregatans slut. Vi anser att gatan är av fullgod kvalitet för mötande 
bussar framför allt om ett parkeringsförbud införs. 

Lejonslättsgatan är ca 6,5 meter bred med en ca 3 meter gång- och cykelbana 
längs östra sidan separerad av en ca 1 meter bred gräsyta. Gatan ansluts från 
Kikåsleden och slutar med en vändplats innan den blir en bussluss med hållplats 
som ansluter till Nybyggaregatan.  

En kombinerad gång- och cykelbana går mellan Lejonstensgatan och 
Nybyggaregatan.  

 

 

Figur 6: Målpunkter kring området. Röd cirkel markerar studerat område (Google Maps 2021-
01-04) 
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 Trafikdata  
Som grund för trafikdata har vi använt oss av de uppgifter WSP lämnat i 
(Trafikutredning Hålsten Förskola 2020-11-17).  

Nybyggaregatan trafikeras med 4 – 6 bussar / timma dagtid. De villor som ligger 
vid gatan genererar 35 fordon ÅDT inklusive nyttotrafik vilket ger ca 10 fordon 
under förmiddagens maxtimme inklusive busstrafiken.  

Trafikflödet på Rygatan uppmättes 2018 till 980 fordon per dygn (ÅDT). 

Trafikflödet för Kikåsleden som leder fram till och övergår i Lejonslättsgatan 
uppmättes 2018 till 1560 fordon per dygn (ÅDT). 

 

 Tillgänglighet och framkomlighet 
 

Området är ganska flackt utan större höjdskillnader. Dock kan en ganska brant 
höjdskillnad från Nybyggaregatan mot fastigheten som önskas etableras 
noteras. Områdets sydvästra del har också höjdskillnader men av mindre 
betydelse. 

 

 

Figur 7: Nybyggaregatan mot Kikåsgatan (Platsbesök 2020-12-10) 
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Figur 8: Lejonslättsgatan mot Kikåsleden (Platsbesök 2020-12-10) 

 

Figur 9: Vändplats Nybyggaregatan med Lejonstensgatan mot Kikåsleden i bakgrunden 
(Platsbesök 2020-12-10) 
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 Trafiksäkerhet 
Lejonslättsgatan får anses ha god trafiksäkerhet med gång- och cykelbana 
separerad från gatan med gräsyta. Ett fåtal villor har parkering i anslutning till 
fastigheterna med backande fordon ut i gatan. Gatan är dock rak med god sikt. 

Nybyggaregatan har något fler villor med backande fordon. Bilar står relativt 
ofta parkerade längs gatans östra sida. 

 

 Trygghet 
Kvällstid kan Nybyggaregatan upplevas otrygg med ganska tät växtlighet på 
östra sidan. Lejonslättsgatan är öppnare och kan antas upplevas tryggare. 

 

 Räddningstjänst 
Räddningstjänst har god access till området via Nybyggaregatan och 
Lejonslättsgatan. 
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3 Trafikförslag 

Anslutning till nyetablerad förskola föreslås bli från Lejonslättsgatan. Befintlig 
busshållplats flyttas till ytan för busslussen mellan Lejonsslättsgatan och 
Nybyggaregatan. Vändplatsen framför befintlig hållplats tas bort. En ny 
återvändsgata etableras söder om fastigheten och norr om GC banan med 
vänstersväng från Lejonslättsgatan. Befintlig gång- och cykelbana behålls. En 
vändplats för typfordon P (personbil) etableras i slutet av gatan. I fastighetens 
södra del etableras ca 34 parkeringsplatser för personal och hämta/lämna, och 
en angöringsplats/lastzon för leveranser och sophämtning till förskolan. Det 
anläggs ca fyra hämta/lämna parkeringar längs gatans norra del i anslutning till 
parkeringsplatserna. 

En 3,5 meter bred bussluss föreslås placeras vid befintlig sluss med hållplatser 
på båda sidor. 

Längs Nybyggaregatan mot förskolans fastighet föreslås 2 meter förgårdmark.  
Ca 9 hämta/lämna parkeringsplatser föreslås anläggas på gatans västra sida. 
Gatan behöver då breddas med 2,5 meter.  

 

 

Figur 10: Trafikförslag 
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4 Konsekvenser av trafikförslag  

Nedan beskrivs konsekvenserna av föreslagen etablering i området. 

4.1 Samhällspåverkande faktorer 

 Områdeskaraktär 
Med förskolans etablering försvinner en del av växtligheten i området även om 
en stor del blir kvar. I anslutning till Nybyggaregatan och Lejonslättsgatan 
öppnas området upp. 

 Trafiksystem 
Befintliga bredder på lokalgator och gång- och cykelbanor behålls. Ny 
återvändsgata etableras söder om området med vändplats för typfordon P, 
d.v.s. personbil. Vändplatsen rekommenderas byggas med en hinderfri bredd 
på 1,5 meter. Ca fyra hämta/lämna parkeringsplatser anläggs längs gatan. 
Övergången för gång- och cykel föreslås upphöjd. Befintlig GC bana söder om 
gatan blir oförändrad.  

Ny busshållplats (timglas) anläggs norr om befintlig med 3,5 meters bredd. 
Övergångställe norr om hållplatsen föreslås. 

Gångbana norr om busshållplatsen på östra sidan anläggs för anslutning till 
Lejonstensgatan. 

Nybyggaregatan föreslås längs en del breddas med 2,5 meter för att här ge 
plats åt ca 9 hämta/lämna parkeringsplatser. 

Parkeringsplats för ca 34 platser föreslås i områdets södra del med angöring för 
leveranser och sophämtning till förskolan. Angöringsytan/Lastzonen måste 
detaljstuderas i ett senare skede. Då skolans och verksamhetens placering har 
bestämts måste behovet för angöringsytan ses över. Det är av största vikt att 
den säkras och att barn inte har åtkomst till zonen. 

Parkeringsbehovet grundar sig på Mölndals Stads Parkeringspolicy och tal för 
förskola i Zon 2.  

Vi föreslår att det utreds ett eventuellt samnyttjande av parkeringsplatsen 
söder om studerat område (i anslutning till flerbostadshusen). Om det finns 
möjlighet att använda sig av denna parkeringsyta för hämta/lämna kan behovet 
av den nyetablerade återvändsgatan med vändplats eventuellt undvikas.  
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Figur 11: Befintlig och föreslagen parkeringsplats (Google Maps 2021-01-14) 

 

 Trafikdata 
Som grund för trafikalstringssiffror har vi använt oss av de beräkningar WSP 
redovisat för i WSP Trafikutredning Hålsten Förskola 2020-11-17.  

Med placering av hämta/lämna parkeringar längs med Nybyggaregatan 
kommer antalet fordonsrörelser att öka. Enligt Tabell 1 i (WSP Trafikutredning 
Hålsten Förskola 2020-11-17) blir de totala alstrade fordonsrörelserna 441 för 
barn. Av dessa räknar vi med att 70% kommer att använda hämta/lämna på 
Nybyggaregatan. Det totala antalet fordonsrörelser blir då 308. Med WSPs 
beräkningsmodell ger detta 108 fordonsrörelser under maxtimmen.  

Med den nyetablerade gatan med parkeringsplats ökar fordonsrörelserna på 
Lejonslättsgatan och Kikåsleden. Siffrorna för skolans personal och 30% av 
alstringen för barn genererar 176 fordonsrörelser per dygn vilket ger 62 
fordonsrörelser under maxtimmen (WSP Trafikutredning Hålsten Förskola 
2020-11-17 Tabell 1).  

Det finns många osäkerheter i dessa beräkningar. Samåkningsfaktorn och 
andelen resor med bil är exempel som kan variera trafikalstringen. 

FÖRESLAGEN PLACERING 

AV ÅTERVÄNDSGATA MED 

 HÄMTA/LÄMNA PARKERINGAR 

BEFINTLIG PARKERINGSPLATS 
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Det estimeras fem tunga fordon per vecka för leveranser och sophämtning. 
Denna siffra kan variera av olika anledningar. (WSP Trafikutredning Hålsten 
Förskola 2020-11-17 4.2.2) 

 Tillgänglighet och framkomlighet 
Både Nybyggaregatan och Lejonslättsgatan samt anslutande gator anses klara 
den presenterade trafikalstringen men detta bör undersökas ytterligare i ett 
senare skede. Nybyggaregatan föreslås få parkeringsförbud på den östra sidan.  

 Trafiksäkerhet  
Övergångställe föreslås norr om Timglashållplatsen. Övergångstället för gång- 
och cykelbanan över den nyetablerade gatan och Lejonslättsgatan föreslås bli 
upphöjd. 

   Trygghet 
Med förskolans etablering öppnas området upp och kan upplevas tryggare. 

  Räddningstjänst 
Räddningstjänstens åtkomst till området blir oförändrat god. 

 

5 Kostnadskalkyl Allmänplatsmark 

Kostnad för omläggning av cykelbana, ny gata, vändplats och flytt av 
busshållplats estimeras till ca 6 miljoner kronor. 

 

6 Bilagor 

T-2002101_0201 Trafikförslag 


