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1 SAMMANFATTNING 

Mölndals stad önskar utreda möjligheten att exploatera en förskola på en del av fastigheten Kikås 

1:207 i Mölndal. Förskolan planeras innehålla upp till 12 avdelningar. Nybyggaregatan är belägen i 

den östra delen av Mölndal i området Kikås, som till stor del består av villor. Områdets gatunät består 

av en blandning lokala ringgator och återvändsgator för biltrafiken. Återvändsgatorna är i vissa fall 

ihopkopplade med gång- och cykelbanor. Nybyggaregatan är i sin södra ände ihopkopplad med 

Lejonslättsgatan både med en gång- och cykelbana och en bussluss. Det är idag svårt för tung trafik 

att mötas längs Nybyggaregatan. Det är framförallt tung trafik i form av busstrafik som trafikerar 

Nybyggaregatan, där linje 751 har ungefär sex avgångar i maxtimmen för båda riktningar. 

Det finns idag en problematik i att tung trafik inte kan mötas längs Nybyggaregatan på ett bra sätt. 

Bussar som möts behöver då köra upp på gång- och cykelbanan. Om en förskola skulle byggas på 

föreslagen placering skulle denna problematik öka oavsett förskolans storlek då förskolan både alstrar 

fordon och tung trafik i form av leveranser och sophämtning. En ny förskola innebär en betydande 

trafikökning i området oavsett storlek på förskolan, vilket kommer påverka gatorna Nybyggaregatan, 

Rygatan och Kikåsgatan. Samtliga av dessa gator bedöms behöva större åtgärder för att klara av en 

sådan ökning av fordonstrafik.  

I nuläget är kopplingen till Mölndals gång- och cykelvägnätet inte tillräckligt bra för att förvänta sig att 

hämtning och lämning till förskolan kommer ske till fots eller med cykel i en större omfattning. En 

genomgång av hela gång- och cykelvägnätet rekommenderas, och en satsning på bättre infrastruktur 

för gående och cyklande i området är viktig, om inte avgörande, för att kunna anlägga en ny förskola 

på den aktuella tomten oavsett hur angöringen till förskolan ser ut eller storleken på förskolan. 

Två förslag på hur angöring för biltrafik till förskolan kan ske beskrivs i utredningen, det ena innebär en 

infart till förskolan via Nybyggaregatan och det andra innebär en infart till förskolan söderifrån via 

Lejonslättsgatan.  

Angöring via Nybyggaregatan 

Det bedöms svårt att bygga en förskola med angöring för biltrafik via Nybyggaregatan. Den 

problematik som finns längs gatan idag med att busstrafiken ej kan mötas på ett bra sätt kommer att 

öka oavsett storleken på förskolan.   

Större åtgärder som breddning av gatan och korsning krävs samt stora insatser på gång- och 

cykelinfrastrukturen för att möjliggöra att ta sig till förskolan till fots eller med cykel.  

Det är i denna utredning svårt att avgöra exakt hur många avdelningar till förskolan som kan byggas 

med en angöring för bil via Nybyggaregatan.  

Angöring via Lejonslättsgatan 

Förslaget med angöring söderifrån via Lejonslättsgatan bedöms vara ett bra alternativ där gatorna 

redan i stort är anpassade för ett högre trafikflöde. Trafikökningen innebär mindre störningar för 

boende i området.  

Angöringen innebär troligtvis en något längre körsträcka med bil för några av barnen, vilket gör det 

viktigt att reglera Nybyggaregatan på ett sätt så att inte föräldrar ändå väljer att angöra via 

Nybyggaregatan.  

WSP bedömer alternativet med angöring via Lejonslättsgatan som ett bättre alternativ då det innebär 

mindre störning för boende i området samt mindre åtgärder i vägnätet för att möjliggöra en trafiksäker 

angöring till förskolan. Med åtgärder för att främja antalet hållbara resor till skolan anses det möjligt att 

bygga en förskola med upp till 12 avdelningar.  



 

 
 

 
4 | 10310621  • Trafikutredning Hålstens Förskola 

INNEHÅLL 

1 SAMMANFATTNING 3 

2 INLEDNING 5 

3 NULÄGESBESKRIVNING 6 

3.1 OMRÅDE OCH BEBYGGELSE 6 

3.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 7 

3.3 KOLLEKTIVTRAFIK 8 

3.4 BILTRAFIK 9 

4 PLANERAD EXPLOATERING 11 

4.1 TRAFIKALSTRING 12 

4.2 ANGÖRING TILL FÖRSKOLA 14 

4.3 SAMLAD BEDÖMNING AV BEFINTLIGT VÄGNÄT 15 

5 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 16 

5.1 ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA ANDELEN HÅLLBARA RESOR 16 

5.2 ALTERNATIV: ANGÖRING NORRIFRÅN VIA NYBYGGAREGATAN 18 

5.3 ALTERNATIV ANGÖRING SÖDERIFRÅN VIA LEJONSLÄTTSGATAN 20 

 

 

BILAGA A 22 

 

 

 
  



 

 

 
10310621 •  Trafikutredning Hålstens Förskola  | 5   

2 INLEDNING 

Mölndals stad önskar utreda möjligheten att exploatera en förskola på en del av fastigheten Kikås 

1:207 i Mölndal. Förskolan planeras innehålla upp till 12 avdelningar.  

Utredningen syftar till att analysera om det trafikalt är möjligt att anlägga en förskola på aktuell 

fastighet. Utredningen ska även studera möjlig storlek på förskolan samt på en övergripande nivå 

föreslå åtgärder för att kunna angöra till förskolan med samtliga trafikslag.  
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3 NULÄGESBESKRIVNING 

I detta avsnitt beskrivs nuläget av den fysiska närmiljön vid skolan, där det befintliga vägnätet bedöms 

i relation till alla individuella trafikslag. 

3.1 OMRÅDE OCH BEBYGGELSE  

Nybyggaregatan är belägen i den östra delen av Mölndal i området Kikås, se Figur 1. Området består 

idag till stor del av villor. Längs Nybyggaregatan finns villor längs båda sidor av vägen. Söder om 

Nybyggaregatan längs Lejonslättsgatan finns även flerbostadshus och en gruppbostad. 

Områdets gatunät består av en blandning lokala ringgator och återvändsgator för biltrafiken. 
Återvändsgatorna är i vissa fall ihopkopplade med gång- och cykelbanor. Nybyggaregatan är i sin 
södra ände ihopkopplad med Lejonslättsgatan både med en gång- och cykelbana (se figur 3) och en 
bussluss. 
 
Återvändsgatorna som är ihopkopplade för andra trafikslag än för bil fungerar som så kallade 
trafikfilter där de aktuella trafikslagen därmed får fördelar gentemot biltrafiken gällande främst kortare 
resväg och restid. I de fall där även oönskad genomfartstrafik undviks innebär återvändsgatorna även 
en trygghets- och trafiksäkerhetsvinst för gående och cyklande. 

 

Figur 1 Karta över Mölndal. Röd markering visar planerad lokalisering av förskolan Hålsten. (Open street map) 
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3.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

På Nybyggaregatan och längs den södra delen av tomten finns en befintlig gång- och cykelbana, vars 

utformning och karaktär kan ses i Figur 2. 

Längs den norra delen av gång- och cykelbanan finns tre utfarter från villor. Från de tre utfarter 

förväntas bilar backa ut över gång- och cykelbanan, med medföljande siktbegränsningar. Vidare 

utredningar bör undersöka möjligheter för att höja trafiksäkerheten för gående och cyklande på väg till 

förskolan.  

 

Figur 2 Nybyggaregatan 
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Koppling till Östra Mölndal 

Med den befintliga gång- och cykelbana på Nybyggaregatans finns möjlighet för att använda GC-

infrastruktur för gång och cykel i det nära, men en säker koppling till resten av östra Mölndal saknas.  

 

Figur 3 Utklipp av cykelkarta för Mölndal. Gul cirkel markerar området för förskolan. Röd linje är Gång- och cykelbana och röd 
streckad linje är blandtrafik. https://www.molndal.se/download/18.e00791e1675ccab07b3019/1592320143843/cykelkarta.pdf 

Där finns möjligheter att resa med cykel från området sydväst om förskolan längs gång- och 

cykelbanor. För koppling till området direkt norr om förskolan saknas gång- och cykelbana eller 

hastighetssäkrad väg för koppling till gång- och cykelbanan på Nybyggaregatan, där finns endast 

gångbana. Dock får barn i förskoleålder cykla även på gångbanor. 

Liknande situation är det väster om förskolan, där t.ex. Södra Foråkersgatan är benämnd som cykling i 

blandtrafik (se Figur 3), men infrastrukturen värderas inte vara trygg nog för att föräldrar kommer 

kunna cykla med barn till förskolan från dessa områden. Detta med anledning av att resan sker i 

blandtrafik, med parkerade bilar och utan cykelanpassade hastighetssänkande åtgärder. Ett exempel 

på detta är busshållplatschikanen på Rygatan (Hållplats Fjällgatan) där cyklar tvingas in mot mitten av 

körbanan vid den långa chikanen, och ska navigera i relation till trafik från båda riktningarna.  

3.3 KOLLEKTIVTRAFIK 

Buss 751 stannar vid hållplatsen Glättaregatan vid Rygatan i nära anslutning till Nybyggaregatan och 

vid Hållplatsen Lejonslättsgatan ca 90 meter söder om förskolans föreslagna placering. Det finns en 

gångbana till förskolan från hållplatserna, dock saknas en anlagd gångpassage vid båda 

busshållplatserna för att ta sig över vägen.  

Buss 751 åker västerut mot Frölunda torg och i östlig riktning mot Mölnlycke fabriker. På morgonen 

går bussen varje halvtimme österut och 4 gånger i timmen i riktning västerut. På eftermiddagen går 

bussen österut 4 gånger i timmen och i riktning västerut 2 gånger i timmen.  

https://www.molndal.se/download/18.e00791e1675ccab07b3019/1592320143843/cykelkarta.pdf
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3.4 BILTRAFIK 

Den föreslagna placeringen av förskolan ligger längs Nybyggaregatan, vilket är styrt av byggrätten i 

detaljplanen. Gatan är en återvändsgränd med en bussluss där endast buss kan passera. Både 

bussar och annan tung trafik (exempelvis sopbil) angör gatan. Återvändsgränden innebär att det 

endast finns en koppling till Nybyggaregatan via Rygatan/Kikåsgatan. För att ta sig till området kan 

man även köra med bil via Lejonslättsgatan, men det innebär en promenad på ca 100 m längs gång- 

och cykelbanan för att nå förskolans placering. 

Nybyggaregatan nyttjas i dagsläget bara av bussar (4–6 styck per timme dagtid) och de privata 

motorfordon som åker till och från de 10 villor som har utfart på gatan. Då det saknas uppmätta 

trafikflöden för gatan har en alstringsberäkning gjorts med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg. De 

10 villor som finns längs gatan genererar ca 35 fordon per dygn (ÅDT) inklusive nyttotrafik, se bilaga 

1. Om maxtimmen antas motsvara 15% av dygnstrafiken trafikerar ca 10 fordon gatan under 

förmiddagens maxtimme inklusive busstrafiken. Trafikflödet på Rygatan uppmättes 2018 till 980 fordon 

per dygn (ÅDT).  

Nybyggaregatan har en bredd om ca 6,5 meter. Det finns idag indikationer på att problem uppstår när 

tung trafik möts på vägen, vid den kurva som finns vid korsningen Rygatan och Nybyggaregatan. 

Bussar som möts just där kör då upp på trottoaren för att kunna mötas. Vidare utredning bör se över 

utformning och göra en körspårsanalys för att säkerställa att Gång- och cykelbanan ej används av 

motorfordon.  

Boende längs gatan uppger även att taxi och färdtjänst till gruppboendet vid Lejonslättsgatan kör via 

Nybyggaregatan och via busslussen (kör på sned över busslussen) för att angöra till Lejonslättsgatan. 

 

 

Figur 4 Korsning Rygatan-Nybyggaregatan. Nybyggaregatan till höger i bild.  
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Figur 5 Bussluss vid Nybyggaregatan.  

 

Figur 6 Nybyggaregatan, tittar mot korsningen vid Rygatan.  
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4 PLANERAD EXPLOATERING  

En förskola planeras att byggas på en del av fastigheten Kikås 1:207 i Mölndal. Staden har i ett första 

skede tagit fram flera förslag på storlek för förskolan, men önskar att den ska innehålla upp till12 

avdelningar. I Figur 7 visas en schematisk skiss för en möjlig förskola.  

 

Figur 7 Schematisk skiss över förskola med 12 avdelningar. (Mölndals stad) 
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4.1 TRAFIKALSTRING 

I detta avsnitt har den trafik som kommer att alstras från förskolan beräknats. För att kunna beräkna 

den trafik som alstras från förskolan är det viktigt att veta hur stor andel bilresor som sker. 

Beräkningarna har därför utgått från den resvaneundersökning som genomförts i Göteborg 2017, 

resvaneundersökningen berör hela Göteborgsregionen där Mölndal är inkluderat. Utifrån 

underökningen har färdmedelfördelningen för ärendet hämta/lämna barn tagits fram, se Figur 8.  

 

Figur 8 Färdmedelfördelning för ärendet hämta/lämna barn. 1 

Alstringsberäkningarna utfår från en hög bilandel (68%) för hämta och lämna barn, vilket kan ses som 

ett möjligt scenario om inte större åtgärder genomförs för att förbättra möjligheterna för gång- och 

cykeltrafik.  

Den planerade förskolan förväntas bestå av 12 avdelningar med 18 barn i varje avdelning, vilket skulle 

medföra 216 barn. Enligt Skolverkets statistik2 över barn och personal i förskola går det 5,2 barn per 

heltidstjänst, vilket skulle resultera i 43 lärare fördelat på 12 avdelningar. Vidare antas 68 % av barnen 

skjutsas till förskolan med bil samt att 51 % av personalen använder bilen som färdmedel till förskolan. 

Dessa antaganden baseras på tidigare nämn resvaneundersökning. Det har även antagits en 

samåkningsfaktor på 50%, vilket innebär att 50% av barnen har ett syskon som också går på 

förskolan. Om det dessutom antas att de barn som har syskon endast åker 2 barn i varje bil innebär 

detta att antalet resor ska multipliceras med 0,75.  

  

 
1 RVU 2017, Göteborg. 

https://www.molndal.se/download/18.73dee24d17341fe91f0a795f/1597232126299/resvaneundersokning201
7.pdf 
2 Skolverket, barn och personal i förskola 2019. 
https://www.skolverket.se/download/18.6b138470170af6ce914ef2/1585554485184/pdf6542.pdf 
 

Färdmedelsfördelning hämta/lämna barn

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat
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I Tabell 1 redovisas trafikalstringen med 12 avdelningar.  

Tabell 1 - Alstringsberäkning för planerad förskola. 

Alstring förskola Antal Antal resande 

med bil 

Samåkningsf

aktor 

Antal 

fordonsrörelser 

per dygn 

Alstrade 

fordonsrörelser per 

dygn (12 avdelningar) 

Barn 216 68 %  50 % 4 441 

Personal 43 51 %  2 44 

 

Nedan följer ett exempel på hur trafikalstringsberäkningen genomfördes. Den första beräkningen är för 

familjernas resa till och från förskolan och den andra beräkningen är för förskolans personal. 

216 ∗ 4 ∗ 0,68 ∗ 0,75 = 441 𝑏𝑖𝑙𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟/𝑑𝑦𝑔𝑛 

43 ∗ 2 ∗ 0,51 = 44 𝑏𝑖𝑙𝑟ö𝑟𝑒𝑠𝑙𝑒𝑟/𝑑𝑦𝑔𝑛 

Detta resulterade i en total dygnstrafik på 485 fordonsrörelser per dygn. Det antas att hälften av dessa 

resor sker på morgonen när föräldrar lämnar barn och personal kommer till arbetet och hälften på 

eftermiddagen när föräldrar hämtar barnen och personal åker hem. Den dimensionerade maxtimmen 

antas vara under morgonen mellan kl. 07:00-08:00. Vidare antas det att ca 70% av resorna under 

morgonen sker under den dimensionerande maxtimmen, vilket är ett standardvärde som brukar 

användas vid denna typ av beräkningar. Följande beräkning beräknar antalet fordonsrörelser under 

den dimensionerande maxtimmen.  

485

2
∗ 0,7 = 170 𝑏𝑖𝑙𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 

Med dessa antagningar fås ett maxtimmesflöde på 170 fordonsrörelser för en förskola med 12 

avdelningar. Det finns dock många osäkerheter i dessa beräkningar och om exempelvis 

samåkningsfaktorn är lägre än 50% innebär det fler fordonsrörelser. Om andelen resor som sker med 

bil är lägre innebär det också färre resor med bil.  

4.1.1 Alstrad trafik beroende på antal avdelningar 

Med den tänkta utformningen förväntas förskolan bestå av 12 avdelningar. I förstudien fanns förslag 

på olika utformningar med en variation på 6–12 avdelningar, därav gjordes en känslighetsanalys hur 

mycket trafik som kan tänkas tillkomma vid olika antal byggda avdelningar.  I Tabell 2 visas hur 

alstringen förändras beroende på hur många avdelningar som byggs.  

Tabell 2 - Känslighetsanalys trafikalstring dygnstrafik. 

Avdelningar 6 7 8 9 10 11 12 

Antal barn 108 126 144 162 180 198 216 

Antal lärare 22 25 29 32 36 40 43 

Alstrade fordon per dygn, barn 147 171 196 220 245 269 294 

Alstrade fordon per dygn, 
lärare 

22 26 29 33 37 40 44 

Totalt 242 283 323 364 404 444 485 

Alstrade fordon maxtimme 85 99 113 127 141 156 170 
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4.2 ANGÖRING TILL FÖRSKOLA 

Med en ny förskola i området ökar mängden människor som kommer att röra sig inom området – såväl 

till fots och på cykel som med motorfordon. I detta avsnitt görs en bedömning av trafikökningen och 

dess påverkan på området. 

4.2.1 Biltrafik 

Trafikökningen i området beror på förskolans storlek (antal avdelningar). I Tabell 3 visas antalet 

tillkommande fordon under morgonens maxtimme.  

Tabell 3 Sammanfattning trafikökningen beroende på hur många avdelningar som byggs. 

Avdelningar 6 7 8 9 10 11 12 

Alstrade fordon maxtimme 85 99 113 127 141 156 170 

 

En trafikökning med ca 170 fordon under maxtimmen anses ej lämpligt för en gata med 

Nybyggaregatans utformning som är utgångspunkten i skissen ovan. Gatan har idag problem med att 

tung trafik som exempelvis bussar har svårt att mötas längs gatan. Andelen tung trafik längs gatan 

kommer att öka i och med förskolans behov av leveranser och sophämtning, något gatan inte är 

dimensionerad för. 

Ett alternativ som bättre använder befintlig infrastruktur är om det går att styra i princip all angöring till 

Lejonslättsgatan från söder. Gaturummet är här mer öppet med mer plats och bättre siktförhållande.  

4.2.2 Leveranser 

Det är viktigt att även leveranser kan angöra förskolan på ett trafiksäkert sätt. För en förskola av 

denna storlek (6–12 avdelningar) så antas det att det kommer ca 5 tunga fordon per vecka för 

leveranser och sophämtning. Om staden har en samordnad varudistribution kan antalet tunga fordon 

som angör förskolan vara lägre. Om förskolans tillagningskök ska leverera mat till andra verksamheter 

innebär det en ökning av leveranser och därav antalet tunga fordon som angör förskolan.  

4.2.3 Kollektivtrafik 

I genomsnitt använder 8%3 av de som bor i Mölndal kollektivtrafik när de hämtar och lämnar barn. Det 

är därför viktigt att det på ett trafiksäkert och tryggt sätt går att ta sig till och från hållplatsen från 

förskolan. Ett övergångsställe till busshållplatsen på östra sidan av Nybyggaregatan bör anläggas.  

Även om avståndet är längre (200 m) till busshållplats Glättaregatan och ej förväntas användas i lika 

hög utsträckning, så kan även dess utformning ses över och ett övergångsställe tillskapas för att tryggt 

nå hållplatsen från gång- och cykelbanan. 

4.2.4 Gång- och cykeltrafik  

Vid angöring med gång och cykel till förskolan är det viktigt att fokusera på hur det både ska vara 

snabbt och tryggt att ta sig till förskolan. För de som går eller cyklar till förskolan bör man undvika att 

korsa in- och utfarten till bilparkeringen. Istället föreslås att angöring för gång och cykel sker mot 

skolgården bakom förskolan och parkeringen, vilket innebär att en gång- och cykelbana går runt 

bilparkeringen. Det är av vikt att det utformas en trafiksäker in- och utfart till bilparkeringen, så att de 

 
3 RVU 2017, Göteborg. 

https://www.molndal.se/download/18.73dee24d17341fe91f0a795f/1597232126299/resvaneundersokning201
7.pdf 
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som i nuläget använder gång- och cykelbanan längs Nybyggaregatan och inte ska till förskolan, 

fortsatt kan ta sig säkert fram. 

Ingången till förskolan för gående och cyklande söderifrån bör vara helt separerad från bilparkeringen.  

På den schematiska skissen som tagits fram av Mölndals stad, se Figur 7, finns 2 in- och utfarter över 

gång- och cykelbanan till bilparkeringen. Detta innebär en risk för båda de som ska till förskolan och 

de befintliga användarna av gång- och cykelbanan.  Bilparkeringen bör utformas på ett sådan sätt att 

det maximalt finns 1 in- och utfart över gång- och cykelbanan. Ett annat problem med befintlig skiss 

ovan är att in- och utfarten till parkeringsytan skulle ligga där cyklister kan förväntas komma upp i 

högre hastigheter i nedförsbacken mot södra delen av Nybyggaregatan. 

De befintliga kopplingarna till omkringliggande områdena försvåras av topografin (framförallt mot 

väster) och utformningen av både bilvägar och gång- och cykelbanor. I nuläget är kopplingen till 

Mölndals gång- och cykelnätverk inte tillräckligt bra för att förvänta sig att föräldrar med barn kommer 

att ta sig till förskolan till fots eller med cykel i någon större utsträckning. Med nuvarande utformning 

kommer bara de som bor i det absoluta närområdet och som kan färdas längs gator utan större 

trafikmängder eller tung trafik och utan större höjdskillnader välja att gå eller cykla. 

En satsning på bättre infrastruktur för gående och cyklande i området är avgörande för att kunna 

anlägga en ny förskola på den aktuella tomten. 

4.3 SAMLAD BEDÖMNING AV BEFINTLIGT VÄGNÄT 

Nybyggaregatan är idag för smal för att två tunga fordon ska kunna mötas på ett bra sätt. Detta skapar 

problem när två bussar möts eller när buss och lastbil möts. Om det skulle byggas en förskola på 

föreslagen placering innebär detta en rejäl trafikökning på gatan. Även om det endast skulle byggas 6 

avdelningar kommer de problem som redan finns idag att öka.  

En nybyggnation av en förskolan på den aktuella tomten skulle innebära att trafiken längs 

Nybyggaregatan ökar oavsett storlek. Om 12 avdelningar byggs ökar trafiken med ungefär 170 fordon 

under morgonens maxtimme, vilket kan jämföras med de ca 10 fordon som trafikerar gatan idag under 

maxtimme. Även Rygatan/Kikåsgatan kommer få ett kraftigt ökat trafikflöde. Samtliga av dessa gator 

bedöms behöva större åtgärder för att klara av en sådan ökning.  

Det är även viktigt att arbeta med åtgärder som främjar gång, cykel och att resa kollektiv för att minska 

biltrafiken till förskolan. I nuläget är kopplingen till Mölndals gång- och cykelvägnätet inte tillräckligt bra 

för att förvänta sig att hämtning och lämning till förskolan kommer ske till fots eller med cykel i en 

större omfattning. En genomgång av hela gång- och cykelvägnätet rekommenderas, och en satsning 

på bättre infrastruktur för gående och cyklande i området är viktig om inte avgörande för att kunna 

anlägga en ny förskola på den aktuella tomten.  
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5 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

I detta avsnitt redovisas åtgärder i gatunätet för att möjliggöra byggandet av en förskola på tomten 

Kikås 1:207. Åtgärderna har som mål att (1) så långt möjligt minska antalet bilresor till och från 

förskolan och (2) skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö för gående och cyklande. Båda 

målsättningarna samverkar och stärker så klart varandra. 

Övergripande åtgärder för att öka andelen hållbara resor föreslås för att därmed minska biltrafiken till 

förskolan. Två förslag på hur angöring för biltrafik till förskolan kan ske beskrivs, det ena innebär en 

infart till förskolan via Nybyggaregatan och det andra åtgärdspaketet innebär en infart till förskolan 

söderifrån via Lejonslättsgatan.  

5.1 ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA ANDELEN HÅLLBARA RESOR 

I nulägesbeskrivningen har det konstaterats att gång- och cykelvägnätet i området är bristfälligt. Här 

förslås övergripande åtgärder för att förbättra gång- och cykelvägnätet i området samt åtgärder för 

kollektivtrafiken.  

5.1.1 Gång- och cykelbana Nybyggaregatan 

Den befintliga gång- och cykelbanan på Nybyggaregatan anses vara bred nog för att kunna hantera 

den tillkommande gång- och cykeltrafiken till förskolan. Dock är en gemensam gång- och cykelbana 

inte att föredra med små barn, då det kan känns otryggt för båda de som går och de som cyklar att 

vara i ’blandtrafik’.  

Med förskolan kommer gång- och cykeltrafiken att öka i området. Det kommer bli fler föräldrar med 

barn som rör sig längs Nybyggaregatan med en relativt låg hastighet, vilket kan skapa problem för de 

som exempelvis cykelpendlar och cyklar längs gatan med en betydligt högre hastighet.  

Gång- och cykelbanan bör därför separeras och breddas till minst 4,5 meter. 

5.1.2 Säkra passager och korsningspunkter 

Beroende på hur angöringen för biltrafiken ser ut bör passager och korsningspunkter säkras, så att det 

går att ta sig till och från förskolan på ett tryggt och säkert sätt till fots eller på cykel. Detta gäller 

generellt för hela närområdet. Det bör vara lätt och direkt att ta sig över gatan till fots och på cykel. 

Därför bör korsningsmöjligheter finns i varje ’ben’ av en korsning, så att personen måste korsa minst 

möjliga gånger.  

Exempelvis bör den norra korsning på Nybyggaregatan anpassas för korsande fotgängare och 

cyklande, så att det där säkras korsningsmöjligheter och kopplingar till gång- och cykelnätet. 

Hastighetssänkande åtgärder för motorfordon i korsningen bör utföras, så att det blir lättare att ta sig 

över gatan. Det gäller även vid in- och utfarten till förskolan.  

För den vändplan som finns innan busslussen på Nybyggaregatan bör säkra passager skapas för att 

kunna ta sig över till gång- och cykelbanan, dels från flerbostadshusen och dels från busshållplatsen.  

5.1.3 Koppling till det befintliga GC-nätet  

De befintliga kopplingarna till de omkringliggande områden påverkas negativt av landskapet och 

utformningen av både bilväg och gång- och cykelbanor. Därför finns stor skillnad på hur långt varje 

person behöver åka till och från förskolan, beroende på var på vägnätet de bor, och inte hur långt i 

luftlinje de bor från förskolan. Detta kan göra det svårare att ta sig till förskolan till fots och på cykel, 

och därmed göra att fler kommer att skjutsa sina barn i bil.  
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I och med en ny förskola bör kopplingen till det befintliga gång- och cykelnätet förbättras, om det 

önskas att resor till och från skolan i stor utsträckning ska göras till fots eller på cykel. Utan förbättrade 

kopplingar förväntas antalet av personer som tar sig till förskolan på cykel vara minimalt.  

Till exempel bör en uppgradering av Rygatan ock Kikåsgatan göras, så att gatorna blir tryggare att 

cykla på – också med barn. Det föreslås också att alla gator som ingår som ’cykling i blandtrafik’ i 

Mölndals gång- och cykelvägnät får en sänkt hastighetsgräns till 30 km/h. Uppföljande mätningar av 

den reella hastigheten bör även göras och om hastighetsgränsen överträds bör farthinder anläggas.  

Koppling till gång- och cykelbana ’Tistelgången’ bör göras, så att barn och vuxna på ett säkert sätt kan 

ta sig till förskolan från området norra om.  

5.1.4 Glättaregatan 

En gång- och cykelkoppling till södra delen av Glättaregatan bör anläggas för att skapa förbindelse för 

de som reser via Glättaregatan. Med en koppling här får förskolan också en direkt koppling till området 

vid Kikåsutsikten.  

5.1.5 Cykelparkering 

Vid design av cykelparkering till förskolan bör det tas med att förskolor har en stor del av 

platskrävande cyklar (lastcykler eller cykel med släp) när barn blir hämtat/lämnat och att någon lämnar 

cykelsläp på förskolan medan barnet är där. Plats till detta bör vara under tak och med möjlighet för 

ramlåsning.  

Vid alla cykelparkeringar, för ankommande såväl norrifrån som söderifrån, bör en trygg och säker 

ingång till förskolan också anläggas.  

5.1.6 Busshållplats 

Det finns två busshållplatser som föräldrar kan använda när de hämtar och lämnar vid förskolan: 

Lejonslättsgatan och Glättaregatan. Det är viktigt att det på ett trafiksäkert och tryggt sätt går att ta sig 

från hållplatserna till förskolan. Det bör därför anläggas ett upphöjt övergångställe vid båda 

hållplatserna.  

För hållplatsen Glättaregatan förslås övergångstället placeras strax söder om hållplatsen mot 

Nybyggaregatan. För hållplatsen Lejonslättsgatan föreslås övergångsstället placeras strax norr om 

hållplatsen.  
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5.2 ALTERNATIV: ANGÖRING NORRIFRÅN VIA NYBYGGAREGATAN 

I detta avsnitt redogörs förslag på åtgärder för angöring norrifrån via Nybyggaregatan. Figur 9 visar en 

principskiss över förslaget med in- och utfart till förskolan från Nybyggaregatan (röd markering). Den 

gröna markeringen illustrerar en ny gång- och cykelbana för att angöra direkt in på skolgården utan att 

behöva passera in- och utfarten till förskolan. Plats för angöring för leveranser finns inte med i denna 

skiss utan behöver utredas vidare. Parkeringsytorna i skissen är endast utritade för att visa placering, 

behov av yta har inte utretts.  

 

Figur 9 Principskiss, norra infart. Röd: Angöring för in- och utfart för biltrafik. Källa: Openstreetmap, egen bearbetning.  

För att angöring från Nybyggaregatan ska kunna fungera krävs större utrymmeskrävande åtgärder så 

som att gatan och korsningen vid Rygatan breddas för att kunna rymma möte med två tunga fordon 

och ge mer plats och säkrare utformning för gående och cyklande. 

5.2.1 Breddning av körbanan på Nybyggaregatan 

Vid angöring till förskolan från norr måste Nybyggaregatan breddas, så att där finns utrymme för att 

två tunga fordon ska kunna passera varandra. Åtgärden behövs både för att busstrafiken ska kunna 

trafikera gatan och för att kunna hantera den tunga trafiken som en förskola genererar i form av 

sophämtning och leveranser.  

Observera att breddning av gatan inte får ske så att gång- och cykelbanan smalnas av, den bör som 

nämnt ovan breddas oavsett angöringsalternativen för bil.   
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5.2.2 Rygatan och Kikåsgatan 

Medan Nybyggaregatan i dagsläget har ett lågt biltrafikflöde har Rygatan och Kikåsgatan ett betydligt 

högre trafikflöde. Rygatan och Kikåsgatan trafikeras både av boende från sidogator och är 

genomfartsgata från centrum till Pixbovägen.  

Om den norra infarten väljs, rekommenderas en hastighetssäkring (med fysiska farthinder) på 

Rygatan och Kikåsgatan, samt hastighetsgräns på 30 km/h. Detta för att gatan är en del av 

cykelnätverket i ’blandtrafik’ och för att där finns bilar parkerade på sträckan, som gör låg fart och 

siktförhållanden viktiga för både bilister och cyklister.  

5.2.3 In- och utfart till bilparkering 

Då in- och utfarten till bilparkeringen korsar gång- och cykelbanan rekommenderas det att leda de 

som skal till förskolan bakom parkeringen, så att så få cyklister som möjligt korsar in- och utfarten i 

maxtimman. Det bör endast finnas en in- och utfart för biltrafik från förskolan så att konfliktmöjligheten 

minskas. Det är viktigt att in- och utfarten för biltrafiken hastighetssäkras för att fordonen ska passera 

gång- och cykelbanan med en låg hastighet för att förbättra sikt och trafiksäkerheten.  

5.2.4 Korsning Rygatan - Nybyggaregatan  

All biltrafik till förskolan kommer att komma från Kikåsgatan och Rygatan. Med det extra trafikflödet på 

morgonen kan åtgärder i korsningen bli nödvändig. Korsningen Rygatan – Nybyggaregatan behöver 

sannolikt också breddas för att kunna rymma möte med två tunga fordon och ge mer plats och säkrare 

utformning för gående och cyklande. 

Detta behöver då utredas vidare och kapacitetsberäkningar i exempelvis Capcal samt 

körspårsanalyser föreslås.  

5.2.5 Bedömning av alternativ 

Sammanfattningsvis bedöms det svårt att bygga en förskola med angöring för biltrafik via 

Nybyggaregatan. Större åtgärder som breddning av gatan och korsning krävs samt stora insatser på 

gång- och cykelinfrastrukturen för att möjliggöra att ta sig till förskolan till fots eller med cykel.  

Det är i denna utredning svårt att avgöra exakt hur många avdelningar till förskolan som kan byggas 

med en angöring för bil via Nybyggaregatan. Detta eftersom det idag redan finns problem på gatan i 

form att busstrafiken ej kan mötas. Dessa problem kommer öka om en förskola byggs oavsett storlek. 

Vidare utredningar för bland annat kapacitet i korsning samt körspårsanalys behöver utföras för att 

kunna bedöma detta.  
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5.3 ALTERNATIV ANGÖRING SÖDERIFRÅN VIA LEJONSLÄTTSGATAN  

Ett alternativ för angöring till förskolan är att flytta angöringen för motortrafiken till Lejonslättsgatan, 

söder om förskolan. Figur 10 visar en principskiss över föreslagna åtgärder för alternativet med in- och 

utfart söderifrån. Angöringen med bil visas med röd markering samt för gång och cykel med grön 

markering. Exakt hur angöringen till förskolan med bil kan se ut bör utredas vidare. 

Plats för angöring för leveranser finns inte med i denna skiss utan behöver utredas vidare. 

Parkeringsytorna i skissen är endast utritade för att visa placering, behov av yta har inte utretts. 

 

Figur 10 Principskiss, södra infart. Röd: Angöring för in- och utfart för biltrafik. Källa: Open Street Map, egen bearbetning  

Med angöring till förskolan söderifrån via Lejonslättsgatan, innebär det en längre körsträcka med bil. 

Dock påverkas inte restiden nämnvärt, då många redan antas behöva köra en omväg på grund av 

återvändsgränder i området. Det är dock svårt att veta hur reslängd och restid påverkas då det beror 

på vart barnen bor.  

För de som bor i närområdet är utformningen mer lämpad till att lämna/hämta barn till fots eller på 

cykel. Tillgängligheten med buss förbättras i och med att busshållplatsen vid Lejonslättsgatan hamnar 

nära förskolans entré. 

I detta alternativ skulle parkering för förskolans personal kunna samnyttjas med de parkeringar som 

finns för bostäderna vid Lejonslättsgatan.  

5.3.1 Lejonslättsgatan 

Med en in- och utfart till förskolan via Lejonslättsgatan flyttas det tillförda trafikflödet från 

Nybyggaregatan, Rygatan och Kikåsgatan. Istället ökar trafikflödet på sträckan Lejonslättsgatan, 
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Kiksåsleden och Pixbovägen. Dessa gator bedöms vara bättre utformade för att hantera den 

tillkommande trafiken. Trafikflödet på Kikåsleden uppmättes 2018 till 1560 fordon per dygn (ÅDT). 

För de som använder Rygatan/Kikåsgatan som del av cykelnätverket är denna utformning att föredra 

för att den inte tillför extra biltrafik på dessa gator i rusningstiden. 

5.3.2 In- och utfart till bilparkering 

För de som ankommer med cykel innebär denna utformning mindre konflikter mellan bil och cykel vid 

in- och utfarten till bilparkeringen. De som ska till förskolan cyklar då direkt in bakom förskolan. De 

som använder gång- och cykelbanan och inte ska till förskolan är nu i en mycket bättra vinkel med 

bilförarna vid in- och utfarten. 

5.3.3 Åtgärder för att förhindra angöring via Nybyggaregatan 

Med denna lösning är det viktigt att vidta åtgärder för att förhindra att föräldrar angör förskolan 

norrifrån via Nybyggaregatan. Att skylta parkering förbjuden längs Nybyggaregatan är ett förslag på 

åtgärd. Åtgärden kan kombineras med informationskampanjer till föräldrar vid terminsstart för att 

informera om att hämta och lämna barn görs via parkeringen på Lejonslättsgatan.  

Om dessa åtgärder inte fungerar finns även alternativet att flytta busslussen längre norrut på 

Nybyggaregatan innan förskolan. Detta för att förhindra att de som lämnar/hämtar med bil kör via 

Nybyggaregatan (Rygatan och Kikåsgatan). Vid busslussen måste plats göras för vändplan från båda 

håll. För de boende längs Nybyggaregatan som bor söder om busslussen betyder detta att de också 

måste köra via Lejonslättsgatan för att angöra sina bostäder.  

5.3.4 Placering av entréer och adress till förskolan 

För att säkra att Nybyggaregatan inte används som angöringsväg, parkering eller mental association. 

bör placeringen av entréer till förskolan vändas mot söder och adressen till förskolan vara 

Lejonslättsgatan och inte Nybyggaregatan. 

5.3.5 Bedömning av alternativ 

Sammanfattningsvis bedöms förslaget med angöring söderifrån via Lejonslättsgatan som ett bra 

alternativ där gatorna redan i stort är anpassade för ett högre trafikflöde. Angöringen innebär troligtvis 

en något längre körsträcka med bil för några av barnen, vilket gör det viktigt att reglera 

Nybyggaregatan på ett sätt så att inte föräldrar ändå väljer att angöra via Nybyggaregatan.  

Angöring från Lejonslättsgatan innebär att det tillkommande trafikflödet flyttas till Pixbovägen, 

Kikåsleden och Lejonslättsgatan vilka är bättre lämpade för den ökade trafikmängden utifrån dess 

utformning. Överflyttningen innebär mindre störningar för boende i området då det längs Kikåsleden 

och Lejonslättsgatan inte finns lika många bostäder i direkt anslutning till vägen.  

Med detta alternativ flyttas den tillkommande motortrafik till gator med separat gång- och 

cykelinfrastruktur, så att det ökade flöde inte kommer att vara ett direkt problem för de som går och 

cyklar.  
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BILAGA A 

Trafikalstringsberäkningar med Trafikalstringsverktyget 

Indata 

Lokalisering 

Kommun: Mölndal 

Var i kommunen: I huvudortens ytterområde 

Markanvändning 

Villa: 10 bostadsenheter (25 boende) 

 

Resultat  

Uppskattning av antalet bilar: 29 bilar (ÅDT) exkl. nyttotrafik 

Nyttotrafik 15%  

 

Figur 11 Resultat från trafikalstringsverktyget. (Trafikverket) 
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