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1 Sammanfattning
Mölndals stad planerar i samarbete med exploatören GoCo utvecklingen av ett nytt Life 
science-kluster i kvarteret Tingshuset 13, beläget i Åbroområdet direkt söder om Astra 
Zeneca. Exploateringen omfattar 100 000 kvm och innehåller huvudsakligen kontor, men 
även bostäder, centrumverksamhet, hotell och vård.

Figur 1. Illustration över området, sett söderifrån

I projektet finns en hög ambition kring hållbarhet, med målet att bilandelen till området 
ska begränsas till 30 % som ett resultat av förbättrad kollektivtrafik, begränsad tillgång till 
parkering samt en mängd andra åtgärder som beskrivs i en särskild mobilitetsplan.

Tillgänglighetsanalysen visar att det finns behov av att utöka kollektivtrafikutbudet med 
nya kopplingar mellan Åbroområdet och västra/sydvästra Göteborg. Mellan Mölndals 
innerstad och Tingshuset behöver kapaciteten ökas och avståndet från kvarteret Tinghuset 
till befintliga hållplatser behöver minskas. En ny hållplats föreslås på Kärragatan i direkt 
anslutning till Tingshusets huvudentré. Befintlig linje 760 eller motsvarande föreslås dras 
in via den nya hållplatsen, samt förstärkas till 10-minuterstrafik via förstärkta turer på 
sträckan mellan Mölndals innerstad och Tingshuset.

På lång sikt är genomförandet av “Målbild Koll2035 - kollektivtrafikprogram för stomnätet 
i Göteborg, Mölndal och Partille”, med bland annat en metrobusstation i Åbro, viktigt för 
att ytterligare öka tillgängligheten till Tinghuset och övriga Åbroområdet.

Trafikprognoser och kapacitetsanalyser av Åbromotet med anslutande vägnät samt 
Torrekullamotet visar på behov av ett antal trimningsåtgärder för att säkerställa 
kollektivtrafikens framkomlighet och avhjälpa risken för att köer på avfarter blir längre 
än avfarternas längd. Trafikutredningen ger förslag på busskörfält på Gamla Kungsbacka-
vägen och Pepparedsleden, fria högersvängar vid vissa av Åbromotets på- och av-
farter, ombyggnad av cirkulationen Pepparedsleden/Aminogatan, ett till körfält på 
Pepparedsleden samt en ny cirkulation vid Torrekullemotets västra sida. 

Ny gång- och cykelbana på Kärragatan och Taljegårdsgatan samt nya cykelfält på 
Kråketorpsgatan fram till planområdet föreslås. Befintliga gång- och cykelbanor längs 
Gamla Kungsbackavägen och Pepparedsleden föreslås att breddas för att uppå bättre 
framkomlighet för cyklister och gående och bättre separering mellan trafikslagen.
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2 Bakgrund och syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling inom fastigheten Tingshuset 
13 från industriverksamhet till ett kluster för internationell forskning inom Life Science. 
Projektet är starkt knutet till AstraZeneca och övriga hälso- och läkemedelsföretag inom 
området. 

Detaljplanen möjliggör en exploatering av 100 000 kvm fördelat på kontor, centrumändamål, 
hotell och bostäder. Planen medger en hög täthet och utformningen med mötesplatser 
och gemensamma rum har som syfte att skapa innovativa miljöer för arbete, forskning 
och utveckling. Bostäderna inom området är i första hand tänkta som arbetarbostäder 
och studentlägenheter. 

Den aktuella tomten är idag till största delen obebyggd. Intilliggande fastigheter utgörs av 
industri, verksamheter och handel. Utvecklingen skapar förutsättningar att förädla Åbro- 
området med en blandning av fler funktioner. Detta ligger i linje med kommunens 
ambition om att öka användningen av befintlig industrimark i centralt belägna område, 
med god kollektivtrafik. Det bidrar även till målsättningen att stärka Mölndals nischföretag 
och ge möjlighet till etableringar i klusterform. Utvecklingen ger växtkraft åt den östra 
sidan av E6/E20 och järnvägen. På sikt kan ett väl utvecklat område i Åbro bidra till ett väl 
sammankopplat Mölndal med möjlighet att överbygga barriärer.

Området ligger nära Mölndals centrum och har goda kommunikationer. Strax 
österut ligger E6/E20 med Torekullamotet i söder och Åbromotet i norr. Närheten till  
E6/E20 gör att området är tillgängligt samtidigt som det har ett bra skyltningsläge. 
Utvecklingen ger förutsättningar att stärka kopplingen mellan Mölndal och Kållered och 
att förstärka stråket och öka tillgängligheten mellan de två centrumpunkterna. Genom 
satsningen kan kollektivtrafiken stärkas vilket gynnar utvecklingen mot ett mer hållbart 
resande även i övriga Åbroområdet.

2.1 Syfte och upplägg för utredningen
I projektet finns en hög ambition kring hållbarhet där bland annat resor till och från 
området i stor utsträckning förväntas ske med hållbara färdmedel och där tillkommande 
biltrafik begränsas. Ambitionen ligger i linje med Mölndals stads vision 2022 där en 
av målsättningarna är att minst 50 % av medborgarnas resor ska göras med hållbara 
färdmedel till år 2022. 

Syftet med denna utredning är att analysera hur tillgängligheten till det nya kvarteret 
Tingshuset ska lösas, vilka åtgärder i trafiksystemet som krävs och vilka konsekvenser 
dessa får om de genomförs. Förslagen ska utgå från en ambition att öka förutsättningarna 
för hållbart resande till Tingshuset.

Utredningen fokuserar på åtgärder i infrastrukturen för gång, cykel, kollektivtrafik och bil 
samt trafikutbud inom kollektivtrafiken. Övriga åtgärder för att gynna hållbara färdsätt - 
såsom frågor kring parkering och så kallad Mobility Management - tas fram av parallellt av 
exploatören i en separat mobilitetsplan.  Även trafikutformning inom planområdet görs av 
exploatören i en separat utredning.

Denna utredning innehåller följande delar:

• Förutsättningar

• Tidigare planering och pågående planering som påverkar planområdet

• Tillgänglighets- och kapacitetsanalys samt förslag på utbud av kollektivtrafik

• Trafikanalys för biltrafik samt förslag på åtgärder i infrastrukturen för gång-, cykel-, 
kollektiv- och biltrafik
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3 Förutsättningar
Planområdet är beläget i stadsdelen Åbro som ligger geografiskt nära Mölndals innerstad 
och förhållandevis nära Göteborg Stad. Söderleden avskiljer Åbro från Mölndals norra delar 
men koppling för samtliga trafikslag finns via bro över Åbromotet. E6/E20/Västkustbanan 
avskiljer Åbro från östra Mölndal och däremellan finns endast koppling för gång- och 
cykeltrafik. 

Huvudsaklig tillfart från det nationella vägnätet är via Åbromotet men trafik till och från 
Åbroområdet använder även Torrekullamotet i söder. Fässbergsmotet används för trafik 
till de västra delarna av Åbroområdet, men i mindre utsträckning till den del i Åbro där 
Tingshuset är beläget.

Mot Göteborg

Mölndal

Frölunda

Kållered

Mot Kungsbacka

Tingshuset

Mölnlycke

Fässbergsmotet

Torrekullamotet

Åbromotet

Bild 1. Tingshusets läge

3.1 Trafiksystem

3.1.1 Områdeskaraktär och nuvarande trafikfunktioner i kvarteret
Planområdet är beläget inom ett större industriområde i nära anslutning till bland annat 
verksamheter som AstraZeneca, Dentsply, UPS, HML Lastbilcentral och Besikta Bilprovning. 
Området består till största delen av verksamheter. 

Tingshuset

Astra Z

Bilprovning

UPS

HML

Aminogatan

Pepparedsleden

Kärragatan

Taljegårdsgatan

Kråketorpsgatan

Dentsply

Bild 2. Tingshusets läge i området och andra större verksamheter
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Gatunätet i direkt anslutning till kvarteret Tingshuset består av breda industrigator med 
gångbanor på en eller två sidor. Cykeltrafik sker i blandtrafik med biltrafiken. Gatusystemet 
domineras i nuläget av biltrafik och tung trafik. 

Kråketorpsgatan parallellt med E6/E20 har tillåten uppställning och parkering för lastbilar 
och trailers, men i övrigt är gatuparkering förbjuden i stor sett överallt i området.  

3.1.2 Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelnätet i Mölndal är generellt sett väl utbyggt med i stort sett samman-
hängande och separerade gång- och cykelbanor längs huvudgatunätet. På vissa mindre 
trafikerade gator förekommer att cykelnätet går i cykelnätet i blandtrafik, framför allt 
genom villaområden. Den viktigaste länken som fortfarande saknas är på den södra sidan 
av Söderleden, mellan Sisjön och Åbroområdet.

MÖLNDAL

KÅLLERED

Gunnebo 
slott

HÄRRYDA KOMMUN

PARTILLE KOMMUN

GÖTEBORGS STAD

Tingshuset

Aminogatan

Pepparedsleden

Kärragatan

Taljegårdsgatan

Kråketorpsgatan

Bild 3. Övegripande cykelnät i Mölndal samt cykelvägar i anslutning till planområdet

En generell brist i gång- och cykelnätet är att banorna i många fall är för smala för att ha 
en väl fungerande separering mellan gående och cyklister. Det får till följd att stora delar 
av huvudcykelnätet antingen har gemensam bana för gående och cyklister, eller att de 
respektive trafikantslagen vid separering inte ges tillräckligt utrymme i bredd.

Huvudcykelnätet går genom Åbroområdet på separerad gång- och cykelbana, men det 
saknas i nuläget cykelväg hela vägen fram till Tingshuset från samtliga riktningar.

3.1.3 Kollektivtrafik
Mölndal ingår i det sammanhängande tätortsområdet tillsammans med Göteborg och 
Partille och Mölndals kollektivtrafik är en del av stadstrafiken i Göteborg. Hållplatserna 
Mölndals station och Mölndals innerstad utgör tillsammans Knutpunkt Mölndalsbro vilken 
är den tyngsta kollektivtrafiknoden i Mölndal och ett av regionens största resecentra. Vid 
Knutpunkt Mölndalsbro finns Öresundståg, pendeltåg, spårvagn, stombuss, expressbuss 
och lokalbuss. 
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Tingshuset

758 (15/30)

Mot Marklandsgatan

Lila (15/30)

25 (10)

760 (30)

Mot Frölunda/Amhult

Mot Mölnlycke
Mot Salhlgrenska/
Linné/City

Mot Korsvägen

Mot LindomeMot Balltorp

KNUTPUNKT
MÖLNDALSBRO

Neongatan

Astra Z

Neongatan

G:a Tingshuset

Bild 4. Kollektivtrafikutbud	vid	Tinghuset.	Inom	parentes	visas	avgångar	per	timma	hög/lågtrafik

3.1.4 Tillgänglighet och trygghet
Tillgängligheten med kollektivtrafik i form av linjeutbud är relativt god i nuläget. Linje 
25 som trafikerar närmsta hållplats Gamla Tingshuset är en stombuss med 10 minuters 
turtäthet större delar av dygnet samt nattrafik fredag och lördag. Vid hållplats Neongatan 
finns ytterligare linjeutbud, dock på lite längre avstånd. Eftersträvat avstånd från hållplats 
till målpunkt är max 400 meter. Kvarteret Tinghuset västra del nås precis inom 400 meter 
från befintliga hållplatser, men större delen av området har något längre gångavstånd till 
hållplatserna.

Tingshuset

400 m

400 m

Neongatan

G:a Tingshuset

Bild 5. Hållplatsavstånd till kvarteret

Gångbanor finns generellt sett inom området, och lutningarna är relativt begränsade.
Den upplevda tryggheten i området kring Tinghuset är sannolikt relativt låg då det är 
dominerat av biltrafik och tung trafik, och sannolikt relativt få gående i nuläget. På kvällstid 
är området i stort obefolkat, vilket är negativt för den upplevda tryggheten.
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3.1.5 Biltrafik och utveckling över tid
Enligt Mölndals stads trafikräkningar på ca 40 kommunala huvudgator så var 
biltrafikmängderna som störst 2007. Därefter minskade trafiken med ca 7,5 % fram till år 
2016. De senaste två åren har trafiken ökat med ca 4 %.  

Biltrafikens utveckling på de gator inom Åbroområdet där trafikräkningar görs är något 
varierande. På Aminogatan har trafiken ökat med ca 11 % under de senaste 10 åren, 
medan övriga gator som är räknade har lägre eller ungefär samma trafikmängder 2018 
som de hade 2007. 

Tingshuset

10 080 (2018)
9 860 (2014)
10 020 (2009)

11 640 (2018)
10 630 (2014)
10 500 (2009)

4 220 (2017)
4 710 (2014)

17 820 (2018)
16 900 (2014)
18 150 (2007)

Aminogatan

Söderleden

E6/E20

Pepparedsleden

Kärragatan

Taljegårdsgatan

Kråketorpsgatan

G
a 

Ku
ng

sb
ac

ka
vä

ge
n

Bild 6. Trafikmängder	och	utveckling	historiskt,	vardagsdygnstrafik.

3.1.6 Trafiksäkerhet
OIycksstatistik från Trafikverkets olycksdatabas STRADA har plockats ut för de senaste fem 
åren i området kring Tingshuset, avgränsning enligt Bild 7.
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Bild 7. Uttag	ur	STRADA	trafikolycksdatabas	2013	t	o	m	2017

Statistiken visar att inga olyckor med personskador har skett inne i området kring 
Tingshuset. 10 olyckor med lindrig, måttlig eller allvarliga skador har skett i anslutning till 
området. 

En av de allvarliga olyckorna är en singelolycka med MC som kört av Pepparedsleden på 
grund av mycket vatten på vägen. Den andra allvarliga olyckan är en cyklist som blivit 
påkörd av en vänstersvängande bil i korsningen Taljegårdsgatan/Pepparedsleden. Av 
olycksbeskrivningen framgår att cyklisten sannolikt inte använt cykelbanan på västra sidan 
av Pepparedsleden.

Skadorna med måttlig utgång är singelolyckor med cykel eller moped.

Trafikantkategori (S) I konflikt med Sammanvägd skadegrad
På tung motorcykel Singel Allvarligt skadad 
På cykel Personbil Allvarligt skadad 
På cykel Singel Måttligt skadad
På moped Singel Måttligt skadad
På cykel Singel Måttligt skadad
På cykel Personbil Lindrigt skadad
I personbil Lastbil Lindrigt skadad
På moped Personbil Lindrigt skadad
På EU-moped Singel Lindrigt skadad
Skateboardåkare Singel Lindrigt skadad

Bild 8. Sammanställning olyckor med personskador 2013 - 2017.

Det kan dock konstateras att korsningen Taljegårdsgatan/Pepparedsleden, som har en 
hastighetsgräns på 70 km/h, inte uppfyller god trafiksäkerhet vare sig vad gäller önskvärda 
hastigheter vid risk för sidokollision (max 50 km/h) eller vid  gångpassage (max 30 km/h).
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4 Tidigare och pågående planering som påverkar 
planområdet

4.1 Fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen
Göteborg och Mölndals stad tog gemensamt fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Fässbergsdalen, som antogs i december 2012. Ambitionen med planen var att ge riktlinjer 
för en långsiktigt hållbar utveckling samt utgöra underlag för kommande detaljplanering 
av Fässbergsdalen. Rekommendationen i planen var att bygga ut kollektivtrafiken enligt 
K2020 samt att komplettera vägstrukturen för lokalt och nationellt vägnät.

Bild 9. Utpekade behov av förbättrade kontakter kring Fässbergsdalen. FÖP Fässbergsdalen

Kartan ovan visar utpekade behov av förbättrade kontakter kring Fässbergsdalen. Inga av 
åtgärderna i Mölndals stad är ännu genomförda, men planering pågår eller startar upp i 
närtid för ny Forsåkerbro (nr 3) samt lokalgata mellan Åbro och Sisjön (nr 2). Båda länkarna 
ska kunna hantera samtliga trafikslag. 

Utöver detta har avtal tecknats med Trafikverket för trimningsåtgärder i och i anslutning 
till Fässbergsmotet, i samband med pågående detaljplanering i Göteborg och Mölndal.

4.2 Fördjupad översiktsplan för Mölndalsån
Göteborg och Mölndals stad har under 2017 antagit en FÖP för Mölndalsåns dalgång. 
Ambitionen med planen är att ta fram gemensamma strategier för en hållbar stadsutveckling 
vad avser markanvändning, stadsmiljö, infrastruktur samt vatten och grönstruktur. 

Planen innefattar inte specifikt Åbroområdet, men sträcker sig parallellt med Åbroområdet 
på östra sidan om E6/E20/Västkustbanan.

I planen är målsättningen att biltrafiken inte ska öka totalt sett i dalgången, men att det 
kan ske ökningar lokalt. För att klara detta behövs en utbyggnad av kollektivtrafiken i 
dalgången. Götalandsbanan via Mölndals station samt utbyggnad av metrobussystemet 
med station i Åbro pekas ut som viktiga delar. En uppgradering av cykelvägnätet med 
bland annat snabbcykelväg i dalgången ger bättre förutsättningar för att cykla.

Förbättrade öst-västliga kopplingar i form av ny bro vid Forsåker samt ombyggnad av 
Lackarebäcksmotet pekas ut i planen. Även ytterligare en öst-västlig koppling över E6/E20/
Västkustbanan söder om Åbromotet tas upp som ett behov på sikt för att knyta samman 
de lokala vägnäten i öst-västlig riktning och avlasta det statliga vägnätet.
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4.3 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Varberg - Göteborg
Trafikverket arbetar med en åtgärdsvalsstudie för sträckan Varberg - Göteborg. I ÅVS:n 
ska olika scenarier av markanvändning och trafiktillväxt samt behov av åtgärder i stråket 
analyseras. Planerna för Tingshuset har spelats in till ÅVS-arbetet.

4.4 Forsåker
Detaljplan för stadsutveckling av Forsåkerområdet har varit ute på samråd under 2017 och 
granskning och antagande beräknas ske under 2019. När hela området är fullt utbyggd 
kring 2030 kan det inrymma närmare 8 000 boende och 5 000 verksamma. 

I projektet ingår bland annat att bygga Forsåkerbron för att få yttterligare kopplingar 
mellan östra och västra Mölndal samt för att avlasta Mölndalsbro.

Bild 10. Strukturplan för Forsåker

4.5 Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i  
Göteborg, Mölndal och Partille
Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille 
har tagit fram “Målbild Koll2035 - kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal 
och Partille”. Målbilden är beslutad av samtliga parter.

Målbilden och dess påverkan på Tingshuset beskrivs under avsnittet 5.6.
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5 Tillgänglighets- och kapacitetsanalys samt för-
slag på utbud för kollektivtrafik
Målsättningen för Tingshuset är att bilandelen inte ska överstiga 35 % (bil som förare eller 
passagerare). Det innebär att återstående 65 % av resorna behöver göras med kollektivtrafik, 
gång eller cykel. Närliggande AstraZeneca har enligt en genomförd resvaneundersökning 
2014 en gång- och cykelandel på 4 respektive 17 % under sommarhalvåret. Här antas 
att gång- och cykelandelen för Tingshuset kan bli 20 % även under vinterhalvåret, vilket 
innebär att 45 % av resorna behöver kunna göras med kollektivtrafik. 

Med den målsättningen krävs att tillgängligheten med hållbara färdmedel blir mycket 
god, särskilt med kollektivtrafiken. Det kommer också att kräva en ökad kapacitet inom 
kollektivtrafiken för att ta hand om de nya resenärer som antas resa till Tingshuset. Som 
grund för att ta fram förslag på vilka åtgärder som behövs för att klara målsättningen har 
en analys av dagens tillgänglighet och kapacitet i kollektivtrafiken gjorts. 

5.1 Tillgänglighet
Så kallade isokronkartor har tagits fram för att åskådliggöra skillnaden mellan bil- och 
kollektivtrafiktillgänglighet till Tingshuset. Kartorna på nästa sida visar tydligt att till-
gängligheten är betydligt högre med bil än med kollektivtrafik, trots att restider enligt 
maxbelastning i högtrafik antagits för bil. Kartornas olika färgnyanser visar hur långtifrån 
Tingshuset nås inom 15 minuter, 30 minuter respektive 45 minuter.
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KÅLLERED

LINDOME

GÖTEBORG C

Söderleden

E6

TINGSHUSET

FRÖLUNDA TORG MÖLNDAL MÖLNLYCKE

Bild 11. Område	som	nås	till/från	Tinghuset	med	kollektivtrafik	i	högtrafik	inom	15,	30	respektive	45	
minuter

KÅLLERED

LINDOME

GÖTEBORG C

Söderleden

E6

TINGSHUSET

FRÖLUNDA TORG MÖLNDAL MÖLNLYCKE

Bild 12. Område	som	nås	till/från	Tinghuset	med	bil	(i	högtrafik)	inom	15,	30	respektive	45	minuter
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5.2 Restidskvoter
Restidskvoter beskriver förhållandet mellan restider med olika färdmedel. Ofta analyseras 
kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bil genom analyser av restidskvoter. 
Generellt sett visar undersökningar att en restidskvot på under 1,5 behövs för att nå en 
kollektivtrafikandel på upp mot 50 %.  

2018-04-24

1

Kollresor/(Bilresor+Kollresor)

Kolltid/Biltid

1,5 2,5

50%

25%

Bild 13. Andel	 resande	 med	 kollektivtrafik	 som	 funktion	 av	 restidskvoten,	 dörr	 till	 dörr.	 Källa:	
Regionplane-	och	trafikkontoret,	Stockholm

Restidskvoter mellan bil och kollektivtrafik har tagits ut för 20 resrelationer till Tingshuset. 
Restiden med kollektivtrafiken är inklusive gångväg från de valda adresserna till befintlig 
hållplats vid Tingshuset. Restiden för bil har hämtats ur Google maps restidberäknare och 
avser restid från de valda adresserna till planerat parkeringshus på Tingshusets fastighet, 
under morgonens högtrafik kl 07.30. Gångtid från hållplats/parkering till arbetsplatsen har 
inte tagits med då den förutsätts vara ungefär lika lång från hållplats respektive parkering. 

Bild 14. Restidskvoter	mellan	bil	och	kollektivtrafik,	nuläge

Analysen visar att endast 6 av 20 studerade adresser har restidskvoter under 1,5. I västra 
och sydvästra Göteborg samt på Hisingen är restidskvoterna över 1,5 eller över 2,0. De 
mer gynnsamma restidskvoterna österut mot Partille och Lerum beror till stor del på att    
bilresan tar lång tid i högtrafik på grund av köer, snarare än att kollektivtrafikresan är snabb. 
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5.3 Kapacitetsbehov i kollektivtrafiken
Kapacitetsbehovet i kollektivtrafiken dimensioneras av förmiddagens maxtimme då flest 
personer reser under ett begränsat tidsintervall. Vid beräkningar av kapacitet används 
begreppet “praktisk kapacitet”, vilket innebär att antalet stående i fordonen inte ska 
överskrida den gräns där resenärerna börjar uppleva att det är för trångt. Det innebär i 
praktiken att det finns plats för fler resenärer, men att det då börjar upplevas som trångt 
och mindre attraktivt.

Antalet resenärer i stråken mot Tingshuset har studerats i en Visummodell där 2015 
års linjenät och resande finns inkodat. Bild 15 visar antalet resenärer under morgonens 
maxtimma i olika stråk mot Tingshuset. Etiketterna i bilden visar antalet resenärer i 
respektive riktning. 

Tings-

huset

Bild 15. Antalet resenärer i maxtimma förmiddag i nuläget, modellerat i Visum.

Norr om Åbro finns en efterfrågan på som mest ca 700 resor i maxtimmen och väster om  
Åbro som mest 390 resor. Tabellerna nedan redovisar kapaciteten i dagens kollektiv-
trafikutbud norr och väster om Åbro. Det kan konstateras att kapaciteten täcker efterfrågan.

Nuläge - Dimensionerande snitt norr om Åbro
Linje Turer per 

timma
Kapacitet/tur Kapcitet/timme Efterfrågan på re-

sor enligt modell
25 6 75 450
Lila express 4 50 200
760 2 50 100
758 4 50 200
753 4 50 200
Totalt 1150 700

Nuläge - Dimensionerande snitt väster om Åbro
Linje Antal turer 

per timma
Kapacitet/tur Kapacitet/timme Efterfrågan på re-

sor enligt modell
Lila 4 50 200
758 4 50 200
Totalt 400 390

Bild 16. Kapacitet i nuläget, i förhållande till antal resor
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I modelleringen av framtida kollektivtrafikresande med utbyggt Tingshuset antas att 45 % 
av de de nya resorna görs med kollektivtrafik och att 15 % av dessa resor görs i maxtimman. 
Utöver detta antas att en förbättrad kollektivtrafik bidrar till att kollektivtrafikandelen till 
övriga Åbroområdet ökar med ca 5 procentenheter.

Tings-

huset

Bild 17. Antalet resenärer i maxtimma förmiddag med fullt utbyggt Tingshuset, modellerat i Visum.

När tillkommande resande läggs in i Visummodellen ökar resandet och behovet av 
kapacitet norr om Åbro från 700 till som mest som mest 1 750 resenärer. Kapaciteten på 
1 150 resenärer räcker därmed inte till.

Västerifrån ökar resandet från ca 390 till som mest ca 550 resenärer. Kapaciteten på 400 
resenärer räcker därmed inte till västerifrån heller.

5.4 Slutsatser av tillgänglighets- och kapacitetsanalys
Analysen av restider och restidskvoter visar att det finns behov av att förbättra tillgäng-
ligheten med kollektivtrafik i förhållande till tillgängligheten med bil. De största bristerna 
finns i resrelationerna mot västra och sydvästra Göteborg, samt norrut mot Hisingen. 
Även söderut mot Kungsbacka är restidskvoten något över godkänd nivå, trots tillgång 
till snabba kollektivtrafikförbindelser med pendeltåg. Det kan delvis förklaras av att 
kollektivtrafikresenärer behöver “åka förbi” Tinghuset och sen tillbaka via Mölndals 
station, i kombination med att bilresenärer inte drabbas av nedsatt framkomligheten i 
högtrafik på samma sätt som bilister från övriga väderstreck. 

Kapaciteten på kollektivtrafiken behöver ökas med ca 50 % för att kunna ta emot en 
kollektivtrafikandel på 45 % till Tingshuset, samt ökat resande till befintliga Åbroområdet. 
Detta kan göras genom en förtätning av trafiken på de befintliga linjer, men det ger endast 
begränsad effekt på  tillgängligheten och riskerar att inte locka till sig nya resenärer enligt 
målsättningen. Förtätning av befintlig kollektivttrafik bör därför kombineras med nya 
resmöjligheter som förbättrar tillgängligheten och konkurrenskraften mot att resa med bil. 
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5.5 Kollektivtrafikutbud - förslag på utökad trafik
Västtrafik planerar för införandet av trafikering i Göteborgsområdet enligt den antagna 
Målbild Koll 2035 (se mer i avsnitt 5.6). Det innebär att befintlig kollektivtrafik till 
Åbroområdet kan komma att förändras oavsett exploateringen av Tingshuset. Det specifika 
förslag på linjer som redovisas nedan bygger på en utveckling av dagens kollektivtrafikutbud, 
och kan därför behöva justeras i den mån Västtrafik gör andra förändringar i området. 
Avsikten är att i planarbetet med avtal säkra kollektivtrafikutbudet till Tingshuset enligt 
nedan redovisat förslag eller motsvarande kollektivtrafikutbud.

Tingshuset

Astra Z

G:a Tingshuset

25 (10)

760 (30)

Lila (15/30)

758 (15/30)

Ny linje mot västra/
sydvästra Göteborg
(15/30)

760X (10)

Neongatan

KNUTPUNKT
MÖLNDALSBRO

Bild 18. Förslag	på	kollektivtrafik	till	Tingshuset	-	nya	och	befintliga	linjer.	Inom	parentes,	turtäthet	
högtrafik/lågtrafik	

5.5.1 Linje 760 och 760X till ny hållplats vid Tingshuset
En ny hållplats föreslås på Kärragatan vid huvudentréen in det nya området. Tanken är 
att hållplatsen ska tjäna fler behov än att vänta på nästkommande tur. Lokaler i direkt 
anslutning till hållplatsen kan utöver väntmöjligheter innehålla till exempel café och andra 
tjänster, se mer i detaljplanens mobilitetsplan. 

Den nya hållplatsen föreslås trafikeras av befintlig linje 760, som i nuläget trafikerar 
Pepparedsleden och hållplats Gamla Tingshuset. Linje 760 ansluter i norr till Knutpunkt 
Mölndalsbro och i söder till Kållered och vidare mot Lindome. Linjen har endast två 
avgångar per timme i högtrafik och den föreslås förstärkas med en linje 760X, som går 
mellan Knutpunkt Mölndalsbro och Tingshuset där den vänder runt i en motsols slinga 
och angör hållplatsläget på Kärragatans östra sida. Med fullt utbyggt Tingshuset krävs 8 
turer i timmen totalt med 760 och 760 X för att klara bedömt resebehov. Turtätheten 
kan vara lägre inledningsvis, men en avgång minst var 10:e minut till och från Knutpunkt 
Mölndalsbro krävs för att kollektivtrafiken ska bli attraktiv.

5.5.2 Ny busslinje mot väst/sydväst
I samband med utbyggnad verksamheter i Lunnagården byggs en ny vägförbindelse mellan 
Åbroområdet och Sisjön, söder om söderleden. Enligt avtal med Trafikverket ska länken 
vara färdigbyggd senast 2023. Trolig byggstart är 2020. 

Länken ger möjlighet att förbättra direktförbindelserna från Tingshuset och västerut med 
ny busstrafik. Val av sträckning och slutpunkt väster/sydväst om Sisjön behöver utredas av 
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Västtrafik. Även sträckningen från Åbroområdet/Tingshuset behöver utredas av Västtrafik, 
inklusive möjligheten till koppling med annan linje. Utredningarna bör ske i samråd med 
Mölndals stad och Göteborgs stad.

Linjen bör erbjuda en turtäthet med minst 15-minuterstrafik i högtrafik för att utgöra ett 
attraktivt alternativ.

5.5.3 Kapacitet med nya och förstärkta linjer
Den tyngst belastade delsträckan mot Tingshuset blir söder om Mölndals innerstad. 
Kapacitetsanalysen i avsnitt 4.3 visar en efterfrågan på ca 1 740 resor i dimensionerande 
timme. Tabellen nedan visar att den kapaciteten kan erhållas med en kombination av nya 
linjer och befintliga linjer. 

Med utbyggt Tingshuset - Dimensionerande snitt norr om Åbro
Linje Antal turer/

timma
Kapacitet/
tur

Kapacitet/
timme

Efterfrågad
kapacitet

25 6 75 450
Lila express 4 50 200
760 2 50 100
760X 6 75 450
758 4 50 200
753 4 50 200
Ny linje mot väst/sydväst 4 50 200
Totalt 1800 1740

Bild 19. Kapacitet	och	efterfrågan	på	kapacitet	på	nya	och	befintliga	linjer

Motsvarande analys för stråket västerut längs Aminogatan ser ut på följande sätt.

Med utbyggt Tingshuset - Dimensionerande snitt väster om Åbro
Linje Antal turer/timma Kapacitet/tur Kapacitet/

timme
Efterfrågad
kapacitet

Lila 4 50 200
Ny linje mot väst/sydväst 4 50 200
758 4 50 200
Totalt 600 550

Bild 20. 	Kapacitet	och	efterfrågan	på	nya	och	befintliga	linjer

Den nya trafiken kommer innebära ökad belastning på framför allt Knutpunkt Mölndalsbro. 
Enligt avstämning med Västtrafik finns ledig kapacitet på terminalen, framför allt på nedre 
plan där bussar och spårvagnar angör. De förslag på förstärkningar/nya linjer som tagits 
fram ovan angör företrädesvis på nedre plan, vilket innebär att förutsättningar finns för 
att öka trafiken. Samråd mellan Mölndals stad och Västtrafik behöver hållas angående 
hur förslagen ovan, tillsammmans med Västtrafiks övriga planer för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Mölndal, påverkar kapaciteten på terminalen.

5.6 Utblick - Målbild Koll 2035
Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille 
har tagit fram “Målbild Koll2035 - kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal 
och Partille”. Målbilden är beslutad av samtliga parter.
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Målbild Koll2035 beskriver hur kollektivtrafiken i det sammanhängande storstadsområdet 
i Göteborg, Mölndal och Partille ska utvecklas fram till år 2035 för att både kunna attrahera 
och ta hand om betydligt fler resenärer. En kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik 
beskrivs i målbilden som en förutsättning för ett mer tättbebyggt storstadsområde med fler 
än 800 000 boende och närmare 400 000 arbetsplatser. Kollektivtrafikresandet beräknas 
öka med mellan 60 och 75 procent som ett resultat av fler invånare och sysselsatta samt 
en ökad kollektivtrafikandel jämfört med i nuläget.

En av målsättningarna i målbilden är att restiden med kollektivtrafiken mellan alla stadens 
tyngdpunkter och större målpunkter inte ska överstiga 30 minuter.

Bild 21. Restidsmål max 30 minuter mellan tyngdpunkter och större målpunkter

Målbilden innehåller uppgradering av delar av dagens spårvagnsnät till stadsbana samt en 
utveckling av stombuss till så kallad Citybuss. Helt nya kollektivtrafikkoncept i målbilden är 
linbana över Göta älv samt ett Metrobussystem.

Bild 22. Metrobussystemet med utpekade målpunkter. Fler stationer kan tillkomma.



22

Metrobussystemet är en viktig del i att lösa restidsmålet på 30 minuter mellan tyngdpunkter 
och kommer ha särskild betydelse för tillgängligheten till Åbroområdet. Metrobussen 
planeras köra på egna banor i huvudsak på eller invid befintliga trafikleder runt och genom 
centrala Göteborg. Stoppen utformas som stationer och läggs bara där det finns ett stort 
resandeunderlag. Vid stationerna överbyggs lederna och knyter på så sätt också ihop 
områden på ömse sidor för gående och cyklister. 

Med utbyggd metrobuss och övriga delar av Målbild Stomkoll2035 ökar tillgängligheten 
till Tingshuset. Området som når Tingshuset med kollektivttrafik inom 15, 30 respektive 45 
blir betydligt större än i nuläget, vilket framgår av Bild 23. 

NULÄGEMED UTBYGGD MÅLBILD

KÅLLERED

LINDOME

GÖTEBORG C

Söderleden

E6

TINGSHUSET

FRÖLUNDA TORG MÖLNDAL MÖLNLYCKE

NULÄGE

KÅLLERED

LINDOME

GÖTEBORG C

Söderleden

E6

TINGSHUSET

FRÖLUNDA TORG MÖLNDAL MÖLNLYCKE

Bild 23. Tillgänglighet i nuläget och med Målbild Koll2035 genomförd

5.6.1 Val av läge för Metrobusstation i Åbro
Stationen i Åbro är tänkt att ligga i mitten av Söderleden, direkt norr om nuvarande bro 
över Åbromotet. 

Astra Z
Åby

Söderleden

Metrobusstation
Åbro

Tingshuset

Bild 24. 3D-illustration över stationsläge, sedd västerifrån

I samband med planerna Tingshuset har frågan kring stationens placering lyfts. Nuvarande 
förslag på placering ligger ca 1 km från Tingshuset som med sin täthet av verksamheter blir 
en stor målpunkt. Även utifrån Åbroområdet som helhet skulle en placering av stationen 
mitt i Åbro vid korsningen Aminogatan/Pepparedsleden ge bättre tillgänglighet. För 
Tingshusets del skulle det innebära att restiderna minskar med 6-8 minuter, jämfört med 
att gå från stationen vid Åbromotet eller ta en anslutningsbuss. Det skulle också innebära 
mindre behov av anslutande busstrafik då i princip hela Åbroområdet får gångavstånd till 
stationen.
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TingshusetMöjlig alternativ dragning med
stationsläge centralt i Åbro

Hittills planerad dragning med
station i Åbromotet

Station Mölndals innerstad

Bild 25. Alternativa stationslägen och dragningar av Metrobuss i Åbro

Nackdelar skulle vara att bostadområdena i Åby samt möjliga lägen för förtätning av kontor 
norr om Söderleden skulle få längre till stationen. Det skulle sannolikt bli dyrare att dra 
metrobussystemet in i Åbro då det kräver en infrastruktur på pelare genom stora delar av 
området, eftersom metrobussystemet inte ska ha några korsningar i plan med övrig trafik.

Frågan om stationsläget har lyfts in till den åtgärdsvalsstudie för hela metrobussystemet 
som startats upp av Trafikverket i samarbete med Västra Götalandsregionen, Göteborg, 
Partille och Mölndal. 

5.6.2 Reflektioner kring målbild Koll2035
Genomförandet av målbild Koll2035 generellt och i synnerhet utbyggnaden av 
metrobussystemet kommer kraftigt öka tillängligheten till Åbroområdet. Horisonten för 
en fullt utbyggd målbild är dock så långt fram som 2035 och stora delar av målbilden, 
bland annat metrobussystemet, ligger i slutet av tidplanen och har än så länge ingen 
beslutad finansiering. 

Full utbyggnad av Tingshuset bedöms kunna vara klar kring år 2030 och det går därför inte 
att förlita sig fullt ut på åtgärderna i målbild Koll2035. Men exploateringen av Tingshuset 
och eventuell fortsatt utveckling av Åbroområdet pekar på vikten av att arbeta för 
genomförandet av den beslutade målbilden och om möjligt tidigarelägga utbyggnad av 
metrobussystemet. 
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6 Trafikanalys biltrafik samt behov av åtgärder i 
infrastrukturen för bil, kollektivtrafik och cykel
Prognoser för framtida biltrafik har tagits fram i Mölndals stads VISUM-modell som 
innefattar hela Mölndals tätort, inklusive Torrekullamotet. Metod och tillvägagångsätt för 
detta beskrivs mer ingående i en separat trafikprognosrapport, se bilaga 1. 

6.1 Trafikprognos som underlag för kapacitetsbedömningar och  
förslag på åtgärder
Prognosen som används för bedömningar av belastningar och kapacitet i vägnätet  
innehåller tillkommande trafik från beslutad och pågående exploatering i Mölndals 
innerstad. Därutöver tillkommer trafikalstring från:

• Tingshuset med ca 3 400 verksamma totalt och användning enligt: 

 - 12 300 kvm bostäder (BTA)

 - 20 500 kvm centrumverksamhet (BTA)

 - 8 000 kvm hotell (BTA)

 - 56 200 kvm kontor (BTA)

 - 3 000 kvm vård (BTA)

• Pågående och kommande planer för Forsåker

• Genomfartstrafik på nationellt vägnät enligt trafikverkets uppräkningstal för 2040

Utifrån dessa grundantaganden har två alternativa prognosscenarier tagits fram till 
analyserna av kapacitet och förslag på åtgärder: 

Prognosscenario enligt målbild
I det första scenariot är utgångspunkten stadens vision om att öka hållbart resande samt 
projektets målbild och ambitioner om en hög andel hållbara resor. Följande antaganden 
om färdmedelsandelar för tillkommande trafik till Tingshuset används:

• 30 % bil som förare

• 5 % bil som passagerare

• 45 % koll

• 20 % GC

Bilandelen på 30 % ligger i nivå med planerat utbud av parkeringsplatser i planområdet. 

Vidare antas att andelen bilresor till övriga Åbroområdet minskar med ca 5 procentenheter. 
Antagandet baseras på att kollektivtrafiken i området förbättras väsentligt och att det även 
påverkar befintliga resvanor. 

Prognosscenario enligt högre bilandel
I det andra scenariot görs en prognos där bilandelen som förare till Tingshuset ökar från 
30 % till 50 %. Det antagandet förutsätter att verksamma i Tingshuset hittar lösningar 
för sin parkering på annat sätt än inom planområdet. Med andra ord krävs att andra 
fastighetsägare i området upplåter parkeringsplatser till verksamma i Tingshuset, vilket är 
ett scenario som inte går att styra i detaljplanen.

Bilandelen till övriga Åbroområdet antas vara oförändrat i detta scenarie.
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Bilderna nedan redovisar förändringde trafikflöden i antal fordon per medelvardagsdygn 
samt förändring i procent.
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Bild 26. Differens	nuläge	-	prognos	för	Åbroområdet.
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6.1.1 Övergripande analys av prognosen
Prognoserna visar på relativt stora trafikflödesförändringar på lokalvägnätet. Det beror 
delvis på den tillkommande trafikalstringen till Tingshuset och övriga planer i prognosen, 
men också delvis på att prognosen förutsätter Trafikverkets uppräkningstal på lederna, 
utan att någon ökad kapacitet på lederna läggs in i modellen. Det innebär att trafik med 
mål i Mölndal - såväl befintlig trafik som ny trafik till Tingshuset, Forsåker och Mölndals 
innerstad - i större utsträckning väljer lokalvägnätet eftersom det i modellen blir köbildning 
på lederna. Hur stor denna effekt blir i praktiken beror på om ökningarna på det nationella 
vägnätet blir så stor som trafikverket prognosticerar, samt på om några åtgärder görs 
för att öka kapaciteten på det nationella vägnätet. Vissa manuella justeringar har gjorts 
i modellen för att minska överflyttningen och få modellen att bättre motsvara trolig 
fördelning av flöden mellan nationellt och lokalt vägnät (se mer i bilaga 1). 

6.2 Metod för kapacitetsanalyser
Till grund för kapacitetsanalyser av bedömda korsningar ligger en nulägesanalys. 
Trafikflöden i maxtimme högtrafik för- och eftermiddag har räknats i följande korsningar:

1. Cirkulation Åbromotet norr (17 jan 2018)

2. Cirkulation Åbromotet söder (23 jan 2018)

3. Cirkulation Aminogatan/Pepparedsleden (20 feb 2018)

4. Korsning Ekenleden/Pepparedsleden (27 feb 2018)

5. Korsning Ekenleden/Avfart E6/E6 norrifrån (27 feb 2018)

6. Korsning Gamla Riksvägen/Avfart E6/E20 söderifrån (22 feb 2018)

Tingshuset

Torrekullamotet

Åbromotet
1

2

3

4

8

7

5 6

x Flöden från Visum
x Räknade �öden

 

Bild 28. Korsningar som bedömts i kapacitetsanalyserna

I korsning 7 (Aminogatan/Neongatan) samt korsning 8 (Taljegårdsgatan/Pepparedsleden) 
har nulägesflöden hämtats ur VISUM-modellen och brutits ned till maxtimma.

Tillkommande trafik för bägge prognosscenarier har hämtats ur Visum-modellen och 
brutits ned till maxtimma med en maxtimmeandel på 12 %.  Berörda korsningar 1-7 i 
Åbromotet och Torrekullamotet har analyserats i mikrosimuleringsverktyget VISSIM för de 
bägge prognosscenarierna. Nuläget i modellen har kalibrerats mot observationer på plats 
samt typiska kölängder enligt Google maps. Kölängderna som redovisas i följande avsnitt 
avser den så kallade 90-percentilen för maxtimme. Det innebär att köerna under 90 % av 
maxtimman inte förväntas bli längre än vad som redovisas. 



27

För korsning 8 har en enklare analys gjorts i analysverktyget Capcal 4.4.0. Analysen visar en 
högsta belastning på 0.48 på eftermiddagen för tillfarten från Taljegårdsgatan. Eftersträvat 
värde är under 0.6 för en trevägskorsning. Några förslag på kapacitetshöjande åtgärder 
har därmed inte tagits fram. 

6.3 Resulatat av mikrosimulering - utan åtgärder

6.3.1 Åbroområdet
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Bild 29.  Kölängder nuläge samt prognosscenarier målbild och hög. Utan åtgärder.

Viss köbildning i berört vägnät finns redan i nuläget. På förmiddagen ses viss köbildning 
från E6/E20 till cirkulationen vid Åbro Nord samt från Söderleden till cirkulationen vid 
Åbro syd. Även vid cirkulationen Aminogatan/Pepparedsleden finns viss köbildning från 
norr. På eftermiddagen är framkomligheten i nätverket generellt sett god. 

I prognoscenarierna för förmiddagen ses omfattande köer i nordsydlig riktning för 
bägge scenarier. Köbildningen beror till stor del på begränsad framkomlighet norrifrån 
i cirkulationen Aminogatan/Pepparedsleden. Köbildningen som uppstår bygger bakåt 
och ger låsningar i cirkulationerna vid Åbro syd och Åbro nord. Detta innebär i sin 
tur köbildning på avfarten från Söderleden, avfarten från E6/E20 samt på Gamla 
Kungsbackavägen norrifrån. Köbildningarna från Söderleden och E6/E20 kan inte hanteras 
på avfartsrampernas längd. Även på Kärragatan uppstår viss köbildning på förmiddagen, 
dock endast i prognosscenario hög. 

På eftermiddagen observeras köbildning genom nätverket i motsatt riktning. Den 
begränsade framkomligheten i cirkulationen Aminogatan/Pepparedsleden ger omfatt-
ande köer från Kärragatan i bägge prognoscenarier, samt köbildning söderifrån på 
Pepparedsleden. Även västerifrån på Aminogatan uppstår relativt långa köer i bägge 
prognosscenarier. Från cirkulationen Åbro nord bildas köer söderut längs hela brons över 
Åbromotet.  
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6.3.2 Torrekullamotet

Kö utan åtgärder hög
Kö utan åtgärder låg

Kö nuläge
Eftermiddag

E6/E20

Ekenleden

Pepparedsleden

Bild 30. Kölängder eftermiddag, nuläge samt prognosscenarier målbild och hög. Utan åtgärder.

För förmiddagen i Torrekulla observeras inga köer vare sig för nuläge eller för 
prognoscenarierna. 

På eftermiddagen innebär de ökade trafikmängderna från Pepparedslseden omfattande 
köbildning längs Pepparedsleden. Upprinnelsen till köerna är i första hand begränsad 
framkomlighet i trevägskorsningen Ekenleden/Torrekullabron med köer som fortplantar 
sig bakåt längs Pepparedsleden. 

6.4 Åtgärdsförslag
De åtgärder som föreslå baseras på kapacitetsanalyserna ovan samt på tillgänglig-
hetsanalysen i tidigare kapitel. Förslagen tar utgångspunkt i att:

• Säkerställa kollektivtrafikens framkomlighet

• Säkra att köbildning inte uppstår ut mot statligt vägnät

• Ge mer utrymme och separera gång- och cykel för bättre framkomlighet och säkerhet

Ett första paket av åtgärder togs fram utifrån initiala analyser. Åtgärderna löste stora delar 
av köproblematiken. Dock innebar vissa av åtgärderna att köer flyttades till andra tillfarter 
eller andra korsningar i nätverket. De första åtgärdsförslagen har därefter kompletterats 
med ytterligare åtgärder varefter nya analyser av hela nätverket har genomförts. Det har 
slutligen lett till det paket av åtgärd som föreslås nedan. 

Efter en principell beskrivningen av åtgärdsförslagen, redovisas  en resulterande VISSIM-
analys som bygger på att samtliga åtgärder genomförs.  
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6.4.1 Åtgärdsförslag i Åbroområdet
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Bild 31. Principiell beskrivning av förslag på åtgärder kring Åbromotet

1. Busskörfält längs Gamla Kungsbackvägen (bilaga 2.1-3)
Analyserna visar att köproblematiken norrifrån på Gamla Kungsbackavägen blir kvar, trots 
föreslagna åtgärder i korsningar längre söderut i nätverket. Gamla Kungsbackavägen har 
redan två körfält som går genom cirkulationen i Åbro nord, vilket innebär svårigheter 
att öka kapaciteten för all trafik i tillfarten. För att förbättra busstrafikens framkomlighet 
föreslås att busskörfält byggs längs Gamla Kungsbackavägen, från Baazgatan fram till 
cirkulationsplatsen där bussen går in i ordinarie höger körfält. Busskörfältet kan byggas 
på nuvarande gång- och cykelbana fram till hållplatsen Katrinebergsgatan, och därefter på 
ny bussgata fram till cirkulationen. Tre träd bedöms påverkas och föreslås flyttas i sidled.

2. Flyttad och breddad gång- och cykelbana längs Gamla Kungsbackavägen (bilaga 2.1-2)
När busskörfältet byggs på befintlig gång- och cykelbana behöver denna flyttas. Gång- 
och cykelbanan föreslås läggas längs med Norra Nedanvägsgatan. Flytten innebär ingen 
omväg för gående och cyklister, samtidigt som sträckningen hamnar längs en gata med 
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ca en tiondel av trafikmängden jämfört med Gamla Kungsbackavägen. Den nya gång- och 
cykelbanan föreslås breddas från befintlig bredd på ca 3 meter till 4 meter. Gång och cykel 
separeras. 

3. Ett till körfält från Norra Nedanvägsgatan till cirkulationen Åbro nord (bilaga 2.3)
Ytterligare ett körfält föreslås för att minska belastningen och undvika köer, som kan skapa 
framkomlighetsproblem för buss 753 längs Norra och Södra Nedanvägsgatan.  (Se bilaga, 
trafikförslag 2 och 3)

4. Fri högersväng från E6/E20 till cirkulationen Åbro nord (bilaga 2.3)
För att undvika köer som sträcker sig längre än avfarternas längd föreslås att kapaciteten 
ökas genom en fri högersväng mot Mölndals innerstad. Sex träd bedöms påverkas av 
åtgärden och föreslås flyttas i sidled.

Åtgärden ligger delvis inom Trafikverkets väghållningsområde. Vägplan krävs 
om markåtkomst för åtgärden inte sker på frivillig basis, om det sker miljö- och 
omgivningspåverkan eller om man ändrar vägens funktion. Mölndals stad äger marken 
och bedömningen i detta skede är att vägplan inte krävs.

5. Fri högersväng från bron över Åbromotet till påfart mot Söderleden (bilaga 2.3)
Åtgärden behövs för att öka flödet från bron ut mot Söderleden och därmed minska de 
köer som enligt analysen uppstår på eftermiddagen. Åtgärden är nödvändig för att säkra 
kollektivtrafikens framkomlighet över bron och vidare norrut mot Knutpunkt Mölndalsbro.

Vägplan bedöms ej krävas. 

6. Fri högersväng från bron över Åbromotet till påfart mot E6/E20 (bilaga 2.4)
Förslagen på åtgärder som behövs för framkomligheten söderifrån på eftermiddagen (se 
punkt 11) gör att köer uppstår norrifrån till cirkulationen Åbro syd. Det är ett resultat av 
att trafiken norrifrån behöver väja för ett ökat vänstersvängande flöde söderifrån.  Bild 32 
illustrerar denna köbildning, som även kommer drabba kollektivtrafiken över bron. 

Bild 32. Kölängder norrifrån på eftermiddagen, med åtgärder i Aminogatan/Pepparedsleden

För att hantera dessa problem, föreslås att kapaciteten ökas genom en fri högersväng 
norrifrån till påfarten mot E6/E20.

Vägplan bedöms ej behövas.
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7. Ändrad körfältsindelning från avfart Söderleden (bilaga 2.4)
Genom att ändra körfältsindelningen från Söderledens avfart så att det går att svänga 
vänster i bägge körfälten minskar belastningen vid tillfarten. Åtgärden innebär endast 
ommålning av körfältspilar samt förändrad vägvisning i skyltportal.

8. Hållplatsläge vid AstraZeneca flyttas och förlängs (bilaga 2.4)
Med utökad busstrafik enligt förslag ökar sannolikheten att två bussar angör hållplats Astra 
Zeneca samtidigt. I samband med åtgärder längs Pepparedsleden (se punkt 9) föreslås att 
hållplatsen förlängs så att två bussar kan stå vid hållplatsen.

9. Ett körfält till på Pepparedsleden södergående (bilaga 2.4-5)
Åtgärden behövs i kombination med åtgärder i cirkulationen Aminogatan/Pepparedsleden 
(se punkt 11) för att eliminera köbildningen i sydlig riktning på förmiddagen. Analyser har 
gjorts av att låta det tillkommande körfältet bli reserverat för kollektivtrafik. Analyserna 
visar dock att det skulle ge sämre framkomlighet totalt sett i nätverket, med risk för att 
köerna återigen byggs upp norrut över bron. Den totala effekten för kollektivtrafiken 
skulle därmed bli negativ. 

10. Ombyggnad av cirkulationen Aminogatan/Pepparedsleden (blaga 2.6)
Cirkulationen föreslås kompletteras med fria högersvängar från norr och från öst, samt 
ett ytterligare körfält söderifrån. Västerifrån föreslås ändrad körfältsindelning så att 
vänster körfält endast får användas för vänstersvängande. Åtgärderna har stor betydelse 
för framkomligheten norrifrån på förmiddagen samt söder-, öster och västerifrån på 
eftermiddagen. 13 träd bedöms påverkas av åtgärden och föreslås flyttas alternativt 
återplanteras.

Söder om cirkulationen föreslås en gång- och cykelpassage, för att skapa en genare 
gångväg från busshållplats Neongatan till Kärragatan. 

11.Ny hållplats på Kärragatan (bilaga 2.7)
Ny hållplats anläggs i bägge riktningar på Kärragatan i direkt anslutning till kvarterets 
huvudentré. Hållplatsen utformas som ett dubbelt busstopp.

12. Busskörfält på Pepparedsleden söderifrån (bilaga 2.7-8)
Analyserna för scenario hög visar på eftermiddagen köbildning från söder in mot 
cirkulationen Aminogatan/Pepparedsleden. Även med ett tillkommande körfält söderifrån 
till cirkulationen finns risk för köbildning på eftermiddagen. För att dessa köer inte ska 
drabba kollektivtrafiken föreslås ett busskörfält söderut till befintlig hållplats Gamla 
Tingshuset.

13. Breddad gång- och cykelbana längs Pepparedsleden samt ny cykelbana längs Kärragatan 
och Taljegårdsgatan (bilaga 2.4-8)
Nuvarande gång- och cykelväg längs Pepparedsleden är 3 meter bred och endast separerad 
med målad linje. I samband med övriga åtgärder på sträckan föreslås en breddning av 
gång- och cykelvägen och bättre separering mellan gående och cyklister.

Befintlig gångbana längs Kärragatan och Taljegårdsgatan kompletteras med cykelbana för 
att knyta huvudcykelstråket längs Pepparedsleden till kvarteret Tingshuset. En gångbana 
föreslås även på norra sidan av Taljegårdsgatan för att skapa en gen väg till hållplatsläget 
på Peparedsleden. Åtgärderna längs Kärragatan bedöms påverka ca 20 träd som föreslås 
avverkas.
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Befintlig passage över Pepparedsleden vid hållplats Gamla Tingshuset hastighetssäkras 
genom att korsningen förhöjs. Passagen blir betydligt mer använd med Tingshuset utbyggt, 
både av kollektivtrafikresenärer och av cyklister söderifrån. 

14. Åtgärder för cykel längs Kråketorpsgatan (bilaga 2.10)
Cykeltrafik från Forsåker och Rävekärr använder befintlig gång- och cykeltunnel vid 
Åbromotet för att komma till Tingshuset. Sista biten fram till kvarteret används befintlig 
industrigata. På motsvarande sätt ansluter cykelbana söderifrån från Kållered till 
Kråketorpsgatan. Cykelstråket längs Kråketorpsgatan behöver förtydligas och ges utrymme. 
För att bibehålla en funktionell bredd för industrigatan föreslås att cykelfält målas i bägge 
riktningar. Om cykelfälten ska få plats behöver nuvarande uppställning av lastbilar och 
trailers längs Kråketorpsgatan upphöra och övrig parkering är inte heller möjlig. 

6.4.2 Åtgärder i Torrekullamotet

Brännem
adsvägen

Brännem
adsvägen

Pepparedsleden

Ek
en

le
de

n

Torrekullam
otet

Kungsbackaleden

To
rre

ku
lla

m
ot

et

Gamla Riksvägen

Atkins Sverige AB

www.atkinsglobal.com
Fax:
Tel:

031-7619501
031-7619500

411 20 GÖTEBORG
Hvitfeldtsgatan 15

Bild 33. Åtgärder i Torrekullamotet

15 Ny cirkulationsplats i Torrekullamotet samt justering av korsningen Pepparedsleden/Ekenle-
den (bilaga 2.11)
Trevägskorsningen mellan Ekenleden och bron över Torrekullamotet föreslås byggas om 
till en cirkulationsplats med fri högersväng från söder. Den östra frånfarten får två körfält, 
vilket hanteras genom att dagens vänstersvängfält österifrån istället används för trafik ut 
från cirkulationen. Tillfarten österifrån får därmed ett körfält istället för dagens två, vilket 
dock är tillräckligt när korsningen byggs om till en cirkulation. Från väst behålls två körfält 
in mot cirkulationen. 

Vägplan bedöms ej behövas.
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6.5  Resultat av VISSIM-analys - med genomförda åtgärder

6.5.1 Åbroområdet
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Bild 34. Kölängder nuläge samt prognosscenarier målbild och hög. Med åtgärder.

Med genomförda åtgärder förbättras framkomligheten avsevvärt i det analyserade 
nätverket. Den köbildning som i analysen utan åtgärder observerades på förmiddagen vid 
avfarter från E6/E20 och Söderleden har minskat kraftigt och blir kortare än i nuläget för 
scenarie målbild och i paritet med nuläget i scenarie hög. Den södergående kön genom 
hela nätverket har eliminerats, bortsett från kvarvarande köproblematik längst i norr på 
Gamla Kungsbackavägen. Föreslaget busskörfält längs Gamla Kungsbackavägen minskar 
risken för negativ påverkan på kollektivtrafiken. 

Även på eftermiddagen har köbildningen som observerades utan åtgärder minskat kraftigt. 
Viss köproblematik kvarstår längst söderut i nätverket, på Pepparedsleden. Det föreslagna 
busskörfältet minskar den negativa påverkan på kollektivtrafiken. 

6.5.2 Torrekulla
Med föreslagen cirkulationsplats förbättras framkomligheten avsevärt på västra sidan 
av motet, i synnerhet från Pepparedsleden där långa köer uppstår utan åtgärder. Endast 
korta köer på 10 meter blir kvar på Pepparedsleden.
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Kö nuläge
Eftermiddag

E6/E20

Ekenleden

Pepparedsleden

Figur 35.  Kölängder nuläge samt prognosscenarier målbild och hög. Med åtgärder.
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6.6 Förslag på etappvis utbyggnad
Tabellen nedan innehåller en bedömning över i vilken tidsmässig ordning åtgärderna bör 
prioriteras, uppdelat på tre olika skeden. Mikrosimuleringar med mer ingågende analys 
över när i tiden de olika skedena inträffar har inte gjorts. Utifrån ett antagande om att de 
planer som är med i trafikprognosen är utbyggda inom ca 10 år, bedöms varje skede vara 
ca tre år. Det första skedet behöver senast vara klart när första etappen av Tingshuset har 
sin inflytt. 

Åtgärds-
nummer

Åtgärd Prioritering i tid

1 Busskörfält G:a Kungsbackavägen Skede 2
2 Flytt av cykelbana till Nedanvägsgatan Skede 2
3 Nedanvägsgatans anslutning Skede 2
4 Fri högersväng från E6/E20 Skede 2
5 Fri högersväng till påfart mot Söderleden Skede 2
6 Fri högersväng till påfart mot E6/E20 Skede 3
7 Ändrad körfältsindelning avfart från Söderleden Skede 1
8 + 9 Förlängning hållplats + ett till körfält Pepparedsleden Skede 1
10 Ombyggnad av cirkulationen Aminog/Pepparedsleden Skede 1

11 Ny hållplats på Kärragatan Skede 1
12 Busskörfält på Pepparedsleden söderifrån Skede 3
13 Breddad cykelbana på Pepparedsleden, nya gång- och cykel-

banor på Taljegårdsgatan, åtgärder i korsning Taljegårdsgatan/
Pepparedsleden samt ny gång- och cykelbana på Kärragatan

Skede 1

14 Cykelfält Kråketorpsgatan Skede 1
15 Åtgärder i Torrekullamotet Skede 2
onumre-
rad

Nya lokalgator norr och söder om  
Tingshuset

Skede 1

Bild 36. Förslag på etappvis utbyggnad
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6.7 Känslighetsanalys för avfarter från E6/E20 och Söderleden
På begäran av Trafikverket har en känslighetsanalys gjorts av hur mycket mer trafik som 
kan matas in i de analyserade vägnäten, innan köer på avfarter från nationellt vägnät 
börjar överstiga en eller flera av avfartsrampernas fysiska längd.

Analysen har gjorts med utgångspunkt från trafikmängder enligt prognosscenario hög, 
samt med alla föreslagna åtgärder genomförda. Därefter har den totala trafiken från alla 
tillfarter in i de respektive modellerna ökats stegvis. För Åbromotet har ökningen skett 
i steg om 5 % och för Torrekullamotet i steg om 10 %. För varje steg har kölängden för 
90-percentilen observerats och jämförts med avfarternas längd, fram till dess att minst en 
avfart i modellerna får längre köer än avfartens längd.

Ca 230 m

Ca 200 m
Ca 550 m

E6/E20

Åbro Norr

Åbro Syd
G

am
la Kungsbackavägen

Söderleden
Ca

 3
90

 m

Ca
 2

30
 m

E6/E20

Ekenleden

Pepparedsleden Gamla Riksvägen

Bild 37. Ramplängder på avfarter från statligt vägnät i Åbro och Torrekulla.

I Åbromotet är det förmiddagens maxtimma som är den dimensionerande tidpunkten. 
Analysen visar att köerna vid mellan 10-15 % ökning börjar överstiga längden på avfarten 
från Söderleden. Vid avfarten från E6/E20 norrifrån överstigs längden vid en ökning med 
ca 25 %. Vid avfarten från E6/E20 söderifrån finns mycket god marginal även med 25 % 
ökning.

I Torrekullamotet är det eftermiddagens maxtimma som dimensionerar. Analysen visar att 
köerna vid 40 % ökning börjar överstiga längden på avfarten från E6/E20 söderifrån. Vid 
avfarten norrifrån blir köerna ca 360 meter långa vid 50 % ökning och närmar sig  därmed 
slutet på avfarten. Denna avfart är dock en förlängning av ett additionskörfält norrifrån, 
vilket innebär att eventuella köer endast i mindre utsträckning påverkar framkomligheten 
för trafiken som ska vidare söderut.

6.8 Åtgärder som behöver eller kan genomföras inom andra projekt 
och planer
Utöver förslagen kopplade till aktuell detaljplan finns andra åtgärder som kommer eller 
bör genomföras inom andra projekt.

6.8.1 Ny anslutning från Pepparedsleden och flytt av befintlig hållplats Gamla 
Tingshuset
I projektet har diskuterats möjligheten att skapa en gen gång- och cykelförbindelse från 
Pepparedsleden till Tingshusets huvudentré. Det skulle också möjliggöra en flytt av 
befintlig hållplats Gamla Tingshuset till ett läge som ligger mitt för Tinghuset och förkorta 
gångvägen från hållplats så att hela kvarteret nås inom 400 meter. Åtgärden kräver dock 
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markåtkomst på fastigheter som idag är privatägda och ligger för närvarande inte med 
som en del i detta projekt.

Tingshuset

Be�ntlig 
hållplats

Ny hållplats

Möjligt nytt
läge för 
be�ntlig
hållplats

Pepparedsleden

Kärragatan
760/760X

25

Bild 38. Hållplatslägen vid Tingshuset, samt möjligt nytt läge för hållplats på Pepparedsleden

6.8.2 Cykelförbindelse Åbro - Sisjön
En viktig del i att förbättra tillgängligheten till Åbroområdet och Tingshuset är att 
komplettera cykelvägnätet med den saknade länken mellan Sisjön och Åbroområdet. Idag 
måste cyklister från Sisjöområdet ta omvägen via cykelnätet norr om söderleden, för att 
komma till Åbroområdet.

MÖLNDAL

Gunnebo 
slott

HÄRRYDA KOMMUN

Tingshuset

Planerat cykelstråk

Bild 39. Planerad cykelförbindelse Åbro - Sisjön.

Förbindelsen ska enligt avtal med Trafikverket byggas senast 2023. Planerad byggstart är 
2020. 

6.8.3 Förbättrade cykelmöjligheter i Mölndalsåns dalgång samt i övriga  
Mölndal.
I FÖP för Mölndalsåns dalgång pekas behov av förbättrade förutsättningar för pendelcykling 
längs Mölndalsvägen/Göteborgsvägen ut som en viktig åtgärd. Detta gäller även för andra 
viktiga pendelcykelstråk inom Mölndal och till grannkommunerna. Bredare cykelbanor, 



37

bättre separering från gående samt bättre underhåll behövs för att understödja en ökad 
cykling generellt sett samt en hög andel cykling till Tingshuset.

6.8.4 Möjliga framtida kopplingar med ett utbyggt vägnät
En eventuell framtida ny öst-västlig förbindelse över E6/E20/Västkustbanan söder om 
Åbromotet, med koppling från Åbro mot Kikås och Mölnlycke, ger ökad tillgänglighet till 
Tingshuset. En sådan koppling möjliggör busstrafik mellan Mölnlycke och Åbro/Tingshuset 
utan att passera via Mölndals innerstad. Tidsvinsten mot dagens Lila express som går 
direkt från Mönlycke till Åbroområdet via Mölndals innerstad på 19 minuter blir ca 5 
minuter. Kopplingen skulle även ge förutsättningar för bättre kollektivtrafikförbindelser 
mellan Mölnlycke och Sisjöområdet. 

6.8.5 Genomförande av Målbild Koll2035
Genomförande av Målbild Koll2035 som bekrivits ovan är viktigt för att öka förutsättningarna 
för en på lång sikt kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik till Åbroområdet. 
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1 Inledning 
Den här rapporten beskriver trafikprognoser framtagna som underlag för 

trafikutredning för exploateringen Tingshuset. Tingshuset är beläget i Åbro söder om 

Mölndals tätort. 

 

Figur 1 Tingshusets (i blått) läge i Mölndals tätort. Karta ©OpenStreetMap 

Tingshuset är en planerad verksamhetsexploatering där det i detaljplanen ges 

möjlighet för upp till 100 000 BTA fördelat på olika ändamål. I trafikprognosen 

används en fördelning mellan olika markanvändningar enligt följande: 

Tabell 1 Markanvändning 

Markanvändning Lokalyta kvm BTA 

Boende 12 300 

Centrumverksamhet 20 500 

Hotell 8000 

Kontor 56 200 

Vård 3000 

Summa 100 000 
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Scenariot för buller, luftkvalitet och risk använder en markanvändning bestående 

endast av kontor. Det ger en mycket hög täthet och ett högsta tänkbara scenario för 

analys av dessa faktorer. 

Trafikprognosen är framtagen i syfte att utgöra grund för beräkningar av buller och 

luftkvalitet samt efter en nedbrytning till timtrafik för analys av framkomlighet och 

behov av åtgärder i vägnätet som en följd av exploateringen. 

Prognoser har tagits fram för två scenarier. 

Det första scenariot utgör grund för utredning av buller, luftkvalitet och risk. Det 

innehåller full utbyggnad av planerad exploatering i Mölndals tätort fram till 2035 samt 

en utbyggnad av Tingshuset med en hög andel bilresor, 60 % bil som förare, och 

tätast möjliga markanvändning. 

Det andra scenariot utgör grund för analyser i trafikutredningen. Det innehåller 

beslutad exploatering eller, för Mölndals centrum, exploatering som hör ihop med 

beslutad exploatering. Detta innebär i praktiken exploatering på kortare sikt än 2035 

eftersom endast exploatering på kort sikt är beslutad. För Tingshusets del finns två 

versioner av detta scenario som innehåller en andel bilresor på 30 % respektive 50 % 

bil som förare. 

Prognoserna är framtagna i VISUM på dygnsnivå. Prognosresultatet har sedan med 

trafikräkningar från korsningar där analyser ska utföras som grund brutits ner till 

timnivå motsvarande för- respektive eftermiddag. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Befintlig prognos nuläge 2011 

Som utgångspunkt för det arbete som beskrivs här används den prognos som tagits 

fram av WSP år 2013 och som redovisas i rapporten Trafikmodell 2 och Trafikprognos 

2020 Underlag för planarbetet, WSP, oktober 2013 som biläggs trafikutredningen. 

WSPs modell använder år 2011 som nuläge. 

Prognosmodellen för 2011 har använts som underlag vilket innebär att modellens 

uppbyggnad är densamma. 

2.2 Antaganden 

För basårets trafik förutsätts resmönster vara desamma som basåret 2011. 

Färdmedelsfördelning antas för basåret motsvara den i Resvaneundersökning (RVU) 

2014. Ingen hänsyn tas till att färdmedelsfördelningen för Mölndals tätort sannolikt 

inte är densamma som i kommunens mindre tätbebyggda delar eftersom data i RVU 

saknas på denna detaljnivå. För tillkommande exploatering i lägen med goda 

kommunikationer överskattas därför sannolikt andelen bilresor i okänd omfattning. 

Tabell 2 Färdmedelsfördelning i Mölndal enligt RVU 2014 

Koll Gång Cykel Bil Övrigt 

14% 17% 5% 61% 3% 

 

2.3 Trafikmätningar 

För att kalibrera modellens nuläge används i första hand trafikmätningar från 2017. 

Där sådana saknas används mätningar från 2015 eller 2016 istället. I vissa fall har 

äldre mätningar använts men dessa ges då mindre vikt. 

Trafikmätningar har tillhandahållits av Mölndals Stad. 

För vägar som gränsar till Göteborgs kommun eller för Trafikverkets vägar har 

trafikmätningar från dessa källor använts som komplement. Mätningar från 

Trafikverket har räknats om från årsdygnstrafik (ÅDT) till vardagsmedeldygnstrafik 

(VMD) genom att dividera med 0,9. 

3 Uppdatering till nytt nuläge 2017 
Uppdatering av modellen från nuläge 2011 har skett i två steg. Först från 2011 till 

2014 inom ramen för arbetet med ny trafikstrategi för Mölndals Stad. Sedan från 2014 

till 2017 inom ramen för arbetet med trafikprognoser för Forsåker och Tingshuset. 

Varje steg beskrivs nedan. 

3.1 Uppdatering från 2011 till 2014 

Uppdateringen av trafikmodellen till 2014 har gjorts genom att jämföra invånare och 

sysselsatta i respektive modellzon mellan åren 2011 och 2014. 

Förändringen av befolkningen i varje modellzon har sedan använts som bas för att 

räkna upp antalet resor till och från respektive modellområde i proportion till den 

förändrade befolkningen. För resor mellan två modellzoner räknas resorna upp med 

halva ökningen i respektive modellzon. 
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För genomfartsresor har aktuella trafikmätningar för länkarna ut ur modellområdet 

använts. Antalet resor som går till eller från modellen har dragits bort från respektive 

mätning och kvarvarande resor har fördelats som genomfartstrafik. 

3.2 Uppdatering från 2014 till 2017 

Uppdatering av modellen till nytt nuläge för 2017 har gjorts genom att lägga till 

exploatering som genomförts mellan 2014 och 2017. Därefter har modellen kalibrerats 

mot tillgängliga mätningar. 

Detaljplaner med bostäder som förts in i modellen redovisas i Tabell 3. Trafikalstringen 

i respektive modellzon som ett resultat av dessa detaljplaner och nyckeltal från Tabell 

4 redovisas i Tabell 5. Tillkommande bostäder är nästan uteslutande lägenheter och 

därför har beräkningarna förenklats något så att all alstring är beräknad på ett antal 

boende per bostad som utgår från lägenheter. Andelen bilresor som anges är 

genomsnittet för Mölndals kommun enligt RVU 2014. För exploatering i centrala lägen 

med goda kommunikationer är andelen sannolikt för hög men ingen resvanedata finns 

tillgänglig att justera andelen med. 

Tabell 3 Detaljplaner som ingår i nuläge 2017 

Detaljplan Antal lägenheter 

Bifrost trygghetsboende 66 

Blockflöjten 3, PUT 10 

Gastorp 2:357 4 

Gastorp 2:89 4 

Hyveln 32 1 

Kellgren 1 2 

Kikås 1:118 1 

Kvarnbyterrassen 436 

Kvarnbyvallen 231 

Mölndals innerstad, norr om Brogatan 300 

Stallbacken 715 

Stensjön 376 

Tigern 16 1 

Tigern 17 1 

Toltorp 1:280 1 

Vesslan 4 6 

Mölndals innerstad, norr om Åbybergsgatan 400 

 

Tabell 4 Nyckeltal för beräkning av trafikalstring för bostäder 

Boende per lägenhet 1,9 

Resor per person, dygn 3,5 

Andel bilresor 61% 

Samåkningsfaktor 1,2 
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Figur 2 Karta över modellens utbredning med modellens zoner synliga. Tingshuset är beläget i 

zon 18. 

 

Tabell 5 Boende och trafikalstring per modellområde tillkommande detaljplaner nuläge 2017 

Modellzon Bostäder  Antal boende Antal 

bilrörelser 

1 Centrum 300 570 1014 

2 Bosgården 2 4 7 

4 Åbyberg, Broslätt 400 760 1352 

6 Jungfruplatsen, 

Solängen 

1 2 3 

7 Åbyfältet 715 1359 2417 

8 Gustavsberg 8 15 27 

10 Toltorpsdalen Ö 1 2 3 

12 Bifrost N 66 125 223 
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15 Eklanda V 10 19 34 

22 Kikås 1 2 3 

23 Ryet 436 828 1474 

26 Lackarebäck, 

Enerbacken 

376 714 1271 

27 Trädgården 239 454 808 

Summa 2555 4855 8637 

 

Information om verksamheter har tillhandahållits med större spridning på format och 

beräkningarna av trafikalstringen skiljer sig därför från område till område beroende 

på hur väl definierad genomförd exploatering är. De huvudsakliga förändringarna är 

SCAs flytt från Eklanda till Centrum samt viss exploatering av Åbro industriområde. 

Det antas att SCAs gamla lokaler inte står tomma över tid och därför är minskningen 

av trafik i Eklanda mindre än ökningen i Centrum. Alstringen för verksamheter baseras 

på samma andel bilresor, 61 %, som alstringen för bostäder. 

Tabell 6 Trafikalstring för tillkommande verksamheter basår 2017 

1 Centrum 1779 

15 Eklanda 

V 

-1245 

17 Åbro M 534 

 

Ingen uppdatering av genomfartstrafik har genomförts för perioden 2014 – 2017. 

3.3 Validering och kalibrering 

Basårsscenariot har validerats mot tillgängliga kommunala trafikmätningar från 2017. 

Ett mindre antal äldre mätningar för på- och avfartsramper har hämtats ur 

Trafikverkets Trafikflödeskarta som komplement. Ingen justering av mätvärden för att 

dessa mätningar är äldre har gjorts. Istället har det vägts in vid valideringen. 

Trafikmätningar har använts för att validera och kalibrera modellen både genom direkt 

jämförelse där avvikelser värderats manuellt och genom att beräkna GEH-värde för 

samtliga mätpunkter som har en motsvarighet i modellen. GEH är ett mått på 

avvikelse som tar hänsyn till både avvikelsens storlek och avvikelsens andel av det 

totala flödet. Ett GEH lägre än 5 anses motsvara god överensstämmelse och ett GEH 

lägre än 10 för en begränsad andel av mätpunkterna acceptabelt. 

Det bör påpekas att även trafikräkningar har en viss osäkerhet då de redovisar 

uppmätt antal axelpar under en begränsad tidsperiod. Detta jämförs sedan med 

modellen där trafik fördelas i en matris enligt sannolikheter för en resa. 

I modellen har 31 av 51 jämförda snitt ett GEH under 5. 50 av 51 jämförda snitt har 

ett GEH under 10. Alla snitt med GEH över 5 har undersökts och åtgärder för bättre 

överensstämmelse har genomförts där felkällor kunnat finnas. Det finns en viss 

osäkerhet i GEH-måttet eftersom det använder timtrafik. En omvandling av modellens 

vardagsdygnstrafik till timtrafik har därför gjorts genom att anta att timtrafiken utgör 

10 % av vardagsdygnstrafiken. Variationer i trafikfördelning över dygnet mellan olika 

gator fångas därmed inte upp. GEH för varje jämförd punkt visas i Figur 3. 
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En punkt utmärker sig med ett mycket högt GEH och en stor avvikelse. Det är 

Storgatan i Mölndals centrum som har ett för högt trafikflöde i modellen. Avvikelsen 

bedöms förklaras i huvudsak av att modellvägnätet förenklats så att mindre mängder 

trafik från ett flertal mindre tvärgående lokalgator samlas till en gata för att 

tillsammans ge en stor avvikelse. För de analyser som utförs inom trafikutredningen 

för Tingshuset bedöms avvikelsen på Storgatan inte ha någon betydelse. 

Jämförda mätpunkter med GEH respektive om modellens flöde är lågt eller högt 

redovisas i Bilaga 1. 

 

Figur 3 GEH för modellflöden jämfört med uppmätta flöden 

En jämförelse mellan mätningar och modellen har gjorts även genom 

regressionsanalys där avvikelsen mellan uppmätta och prognosticerade värden 

jämförs. En visuell representation av regressionsanalysen visas i Figur 4. R2 är ett 

statistiskt mått som vid perfekt överensstämmelse är 1, modellens 0,86 motsvarar 

alltså på en övergripande nivå god överensstämmelse utan större systematiska fel 

mellan faktiska och uppmätta värden.  

Vid ett mindre urval bestående av 12 mätpunkter på vägar inom det område där trafik 

från Tingshuset ger ett större bidrag är R2 0,93 det vill säga en bättre 

överensstämmelse med räkningar än modellen som helhet. 

Det systematiska fel som identifierats är att modellen överskattar trafiken. Av 51 

mätpunkter är modellen i 32 högre och i 19 lägre än mätningarna. För de 20 punkter 

där GEH är större än 5 är skillnaden större, 13 modellflöden är högre och 7 är lägre än 

mätningarna. En bidragande orsak till detta bedöms vara den nedåtgående trend som 

kan observeras på övergripande nivå i de kommunala räkningarna. När trafik då tillförs 

i modellen som en följd av exploatering uppstår en överskattning. Modellen som helhet 

har därför justerats enligt den nedåtgående trenden för kommunala mätningar 2014–

2017. 

Bättre kunskap om resmönster i centrala lägen i relation till genomsnittet för 

kommunen saknas för att med kunskap som grund kunna förbättra 

överensstämmelsen lokalt och därför har inte ytterligare åtgärder vidtagits. 

0

5

10

15

20

0 5000 10000 15000 20000 25000



 

 

TINGSHUSET TRAFIKPROGNOSER  

 

Datum: 2019-01-18  190125 Tingshuset trafikprognoser Sida 11 (32) 

 

Figur 4 Regressionsanalys av prognosticerade och uppmätta flöden, 2017 

I Figur 5 redovisas räknade trafikflöden på gatorna i Åbro. Figur 6 visar modellerade 

trafikflöden för 2017. Modellen är alltså för nuläget konsekvent låg på lokalgatorna i 

Tingshuset. Då alla gator är låga bedöms det inte påverka den relativa fördelningen av 

tillkommande trafik. Som grund för analyser i trafikutredningen för Tingshuset 

används trafikräkningar på timnivå vilket innebär att nuläget inte påverkas av 

avvikelser i modellen. Tillkommande prognosticerade trafikflöden i Tingshusets närhet 

har granskats och kalibrerats särskilt vid nedbrytning till timtrafik för att säkerställa 

rättvisande analyser. 
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Figur 5 Trafikräkningar nuläge. Källa: Trafikutredning Tingshuset samrådsskede, Atkins 

 

 

Figur 6 Modellerade trafikflöden 2017 
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4 Prognos 2035 
För exploatering utöver Tingshuset har två nivåer av trafikalstring tagits fram. Den 

första bygger på beslutad exploatering och används som underlag för 

kapacitetsanalyser i trafikutredningen. Den andra bygger på planerad exploatering och 

används som underlag till utredning av buller, luftkvalitet och risk. 

4.1 Beräkning av trafikalstring med beslutad exploatering för 

kapacitetsanalyser 

I prognosen för 2035 ingår beslutad exploatering. Undantaget är Mölndals Centrum 

där både pågående och beslutade detaljplaner tas med eftersom detaljplanerna är så 

sammanlänkade och området tidigare hanterats som en enhet i trafikutredningar. 

Forsåker ingår också i prognosen trots att planen inte är beslutad. Skälet är att 

Forsåker delvis påverkar samma vägnät som planen för Tingshuset. Trafikalstring för 

Forsåker redovisas separat i avsnitt 4.3. 

Detaljplaner med bostäder som förts in i modellen redovisas i Tabell 7. Trafikalstringen 

i respektive modellzon som ett resultat av dessa detaljplaner och nyckeltal från Tabell 

4 redovisas i Tabell 8. Tillkommande bostäder är nästan uteslutande lägenheter och 

därför har beräkningarna förenklats något så att all alstring är beräknad på ett antal 

boende per bostad som utgår från lägenheter. Andelen bilresor som anges är 

genomsnittet för Mölndals kommun enligt RVU 2014. För exploatering i centrala lägen 

med goda kommunikationer är andelen sannolikt för hög men ingen resvanedata finns 

tillgänglig att justera andelen med. 

Tabell 7 Detaljplaner och antal bostäder som ingår i prognos 2035 

Detaljplan Antal lägenheter 

Dalén 30 8 

Esbjörn Schillersgatan 13 

Fregatten 2 2 

Korsnäbben 1; LSS 6 

Kängurun 21 200 

Lövängen 2; LSS 7 

Mölndals innerstad, söder om Brogatan 350 

Rådjuret 8 3 

Stiernhielm 6 & 7 120 

Västra Balltorp 208 

 

Tabell 8 Bostadsexploatering som ingår i prognos 2040 

Modellzon Antal 

bostäder 

Antal boende Antal 

bilrörelser 

1 Centrum 350 665 1183 

2 Bosgården 8 15 27 

8 Gustavsberg 200 380 676 

9 Krokslätt 3 6 10 
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10 Toltorpsdalen Ö 120 228 406 

16 Åbro V 208 395 703 

22 Kikås 6 11 20 

23 Ryet 13 25 44 

24 Forsåker - - 7216 

25 Helenevik 2 4 7 

26 Lackarebäck, 

Enerbacken 

7 13 24 

Summa 

 

917 1742 11 244 

 

Information om verksamheter har tillhandahållits med större spridning på format och 

beräkningarna av trafikalstringen skiljer sig därför från område till område beroende 

på hur väl definierad genomförd exploatering är. Alstringen för verksamheter baseras 

på samma andel bilresor, 61 %, som alstringen för bostäder. 

Tabell 9 Verksamhetsexploatering. Endast modellzoner med tillkommande exploatering redovisas. 

Modellzon Modellzonens 

namn 

Alstrad 

trafik 

1 Centrum 3705 

8 Gustavsberg 1130 

13 Bifrost S 712 

16 Åbro V 1068 

20 Rävekärr 534 

 

4.2 Beräkning av trafikalstring med planerad exploatering 

som underlag till utredning av buller, luftkvalitet och risk 

I det här scenariot av prognosen för 2035 ingår planerad exploatering. Det innebär en 

större volym än i scenariot med beslutad exploatering. Syftet med detta scenario är 

att redovisa ett högsta möjliga utfall, eller ”worst case” som säkerställer att kraven för 

buller, luftkvalitet och risk uppfylls med marginal. 

Detaljplaner med bostäder som förts in i modellen redovisas i Tabell 10. 

Trafikalstringen i respektive modellzon som ett resultat av dessa detaljplaner och 

nyckeltal från Tabell 4 redovisas i Tabell 11. Tillkommande bostäder är nästan 

uteslutande lägenheter och därför har beräkningarna förenklats något så att all 

alstring är beräknad på ett antal boende per bostad som utgår från lägenheter. 

Andelen bilresor som anges är genomsnittet för Mölndals kommun enligt RVU 2014. 

För exploatering i centrala lägen med goda kommunikationer är andelen sannolikt för 

hög men ingen resvanedata finns tillgänglig att justera andelen med. 

Tabell 10 Detaljplaner och antal bostäder som ingår i prognos 2035 Hög med planerad 
exploatering 

Detaljplan Antal 

lägenheter 

Bastuban 1 etapp 1(f.d. SCA-huset) 300 
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Bastuban 1 etapp 2 500 

Dalén 30 8 

Delbanco 1 80 

Esbjörn Schillersgatan 13 

Forsåker Inkl PUT 3000 

Fregatten 2 2 

Förtätning Bifrost (Klöverängen 2 

m.fl.) 

100 

Förtätning Västra Mölndal 

(Idrottshuset 1) 

1350 

Gasellen 27 50 

Helenedal (Sjövalla 1:135) 105 

Katrineberg 1 m fl 200 

Kikås 1:110 m fl 56 

Korsnäbben 1; LSS 6 

Kungsleden/Forsåker 700 

Kängurun 21 200 

Lilla Fässbergsdalen 170 

Lindenhof 500 

Lövängen 2; LSS 7 

Mullvaden 1 200 

Mölndals innerstad, söder om Brogatan 350 

Pedagogen Park, norra 600 

Pedagogen Park, södra 400 

Rådjuret 8 3 

Sidensvansen 2 10 

Sjövalla 1:230 4 

Stiernhielm 6 & 7 120 

Syltlöken 1 50 

Västra Balltorp 208 

Östra Balltorp 600 

 

Tabell 11 Bostadsexploatering och alstrad trafik som ingår i prognos 2035 Hög med planerad 
exploatering 

Modellzon Antal 

lägenheter 

Antal boende Antal 

bilrörelser 

1 Centrum 350 665 1183 

2 Bosgården 8 15 27 

3 Mölndals Sjukhus 0 0 0 
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4 Åbyberg, Broslätt 200 380 676 

5 Åby S 0 0 0 

6 Jungfruplatsen, 

Solängen 

1350 2565 4564 

7 Åbyfältet 0 0 0 

8 Gustavsberg 900 1710 3042 

9 Krokslätt 53 101 179 

10 Toltorpsdalen Ö 120 228 406 

11 Toltorpsdalen V 50 95 169 

12 Bifrost N 100 190 338 

13 Bifrost S 1170 2223 3955 

14 Eklanda Ö 0 0 0 

15 Eklanda V 800 1520 2704 

16 Åbro V 208 395 703 

17 Åbro M 0 0 0 

18 Åbro Ö 0 0 0 

19 Balltorp 600 1140 2028 

20 Rävekärr 700 1330 2366 

21 Hulelyckan 0 0 0 

22 Kikås 62 118 210 

23 Ryet 13 25 44 

24 Forsåker - - 7216 

25 Helenevik 111 211 375 

26 Lackarebäck, 

Enerbacken 

87 165 294 

27 Trädgården 0 0 0 

28 Flöjelbergsgatan 0 0 0 

Summa 

 

6882 13 076 31 408 

 

Information om verksamheter har tillhandahållits med större spridning på format och 

beräkningarna av trafikalstringen skiljer sig därför från område till område beroende 

på hur väl definierad genomförd exploatering är. Alstringen för verksamheter baseras 

på samma andel bilresor, 61 %, som alstringen för bostäder. 
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Tabell 12 Verksamhetsexploatering. Endast modellzoner med tillkommande exploatering 
redovisas. 

Modellzon Modellzonens 

namn 

Alstrad 

trafik 

1 Centrum 3705 

7 Åbyfältet 1100 

8 Gustavsberg 1130 

13 Bifrost S 712 

16 Åbro V 11 387 

17 Åbro M 1779 

20 Rävekärr 534 

28 Flöjelbergsgatan 1779 

 

4.3 Forsåker 

Exploateringen i Forsåker ligger i modellen i modellzon 24. För Forsåker anges inte 

exploateringens storlek i antal bostäder. Istället anges den trafikalstring baserad på 

planerat antal parkeringsplatser som tagits fram inom prognosarbetet för Forsåker. 

4.4 Tingshuset 

Tre nivåer av trafikalstring från nya verksamheter i Tingshuset har beräknats. Den 

första nivån togs fram till samrådskedet för detaljplan och användes som 

prognosunderlag till utredningar för buller, risk och luft. Syftet med prognosen var att 

prova ett "worst case" som säkerställer att att kraven för bullernivåer, luftkvalitet och 

risknivåer uppfylls. Prognosen utgick från att hela området kunde exploateras med 

enbart kontor och antalet verksamma sattes till 5000. Bilandelen antogs till 60 % som 

förare, vilket motsvarar en bilandel för sysselsatta på närliggande Astra Zeneca år 

2014. Alstringen för detta scenario redovisas i Tabell 13. 

De andra två nivåerna används i kapacitetsanalyserna i trafikutredningen och har 

uppdaterats efter samrådsskedet. De utgår ifrån att det kommer införas begränsningar 

för användningen av olika delar i planområdet, med en ungefärlig fördelning av 

verksamheter enligt Tabell 14. Antalet verksamma minskar därmed till ca 3400. Den 

första nivån utgår från projektets och stadens målbild om en hög andel hållbara resor 

och har en bilandel på 30 % som förare. Denna bilandel ligger i nivå med antalet 

parkeringsplatser som byggs i området. Den andra nivån ligger på 50 % som förare, 

och motsvarar faktisk bilandel i Mölndals parkeringszon 2 (i vilken Tingshuset är 

beläget) enligt den resvaneundersökning som genomfördes i Göteborgsområdet 2017. 

Prognosen med 30 % bilandel förutsätter att åtgärder som främjar andra färdsätt 

genomförs. Dessa åtgärder bedöms också påverka resandet i omgivande delar av Åbro 

där färdmedelsandelen för bil som förare justeras från modellens grundandel på 61 % 

till 55 %, en minskning på 10 %. Hur resterande resor förutsätts ske redovisas i 

trafikutredningen. 

Trots att begränsningar för användningen inom området har införts efter 

samrådskedet, har inte "worst case"-scenariet för buller, risk och luft uppdaterats med 

lägre antal verksamma. Det beror på att det inte ansetts motiverat att göra om de 

befintliga utredningarna från samrådet. Specifikt för bullerutredningen har en dock 
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uppdaterad analys gjorts till granskningsskedet av detaljplanen, med en lägre bilandel 

i Tingshuset på 50 %. Jämförelser mellan denna analys och "worst case" scenariot 

redovisas i ett särskilt PM Buller som tagits fram av Sweco och biläggs 

planhandlingarna. 

Tabell 13 Alstrad trafik för Tingshuset "worst case" 

Kontorsyta 100 000 

m2 per sysselsatt 20 

Resor per sysselsatt 3,6 

Andel bilresor förare 60 % 

Antal bilrörelser 10 800 

 

Varje sysselsatt eller boende person i Tingshuset antas generera totalt 3,6 resor under 

en vardag inklusive besök, leveranser och tjänsteresor. För handelsytor skattas 

trafikalstringen med erfarenhetstal för att fånga upp trafik från kunder och besökare 

utöver sysselsatta. Eftersom Tingshuset samlar verksamheter på ett litet område med 

syfte att tillhanda lokal service till sysselsatta och boende i området görs en justering 

av den totala trafikalstringen med -10 % för att räkna bort resor som utförs inom 

området. Resealstringen baserat på markanvändning redovisas i Tabell 14. 

Tabell 14 Alstrad trafik för Tingshuset i detaljplanen gällande markanvändning 

Markanvä

ndning 

Antal 

personer/ 

1000 BTA 

Lokalyta 

kvm BTA 

Antal 

personer 

Övrigt Trafikalstr

ing, alla 

färdslag 

Boende   12 300 260 210 lgh, 

1,3 pers/lgh 

936 

Centrumver

ksamhet 

30 20 500 615 200 

resor/1000 

BTA 

4100 

Hotell 34 8000 270 200 rum 972 

Kontor 40 56 200 2248 

 

8093 

Vård 15 3000 45   162 

Justering     

 

  -1426 
  

100 000 Ca 3400 

 

12 837 

 

4.5 Förändringar i vägnät 

I vägnätet för 2035 tillkommer ett par länkar som inte finns i vägnätet i nuläget. 

Dessa visas i figurerna nedan. 
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Figur 7 Anslutning över E6 mellan Gamla Kungsbackavägen och Nämndemansgatan i höjd med 
exploateringen i Forsåker.  

 

Figur 8 Förlängning av Lunnagårdgatan till Sisjön. 

4.6 Genomfartstrafik 

Genomfartstrafik hanteras på samma sätt i båda prognosscenariona. 

Genomfartstrafik på Trafikverkets vägar räknas upp till år 2040 med Trafikverkets 

uppräkningstal för Samkalk daterade 2018-04-01. Uppräkningen gäller endast den del 

som är genomfartstrafik. Till detta kommer förändring som en följd av förändrat 

resande till och från modellområdet. 

Genomfartstrafik på övriga vägar lämnas oförändrad. Total trafik på dessa snitt 

förändras endast som en följd av förändrat resande till och från modellområdet. 

4.7 Fördelning av tillkommande trafik 

Tillkommande trafik som en följd av exploatering i modellområdet fördelas med 

befintligt trafikmönster som grund. Varje modellzon attraherar en andel av den nya 

trafiken i proportion till andelen befintlig trafik som attraheras. 
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Viss manuell justering har genomförts lokalt enligt Figur 9. Detta eftersom trafiken på 

de stora lederna ökar mycket i modellen vilket gör att trafik kör av tidigare än vad som 

kan antas vara den efterfrågade körvägen. Till exempel kör viss trafik västerifrån till 

Tingshuset av redan vid Fässbergsmotet. En andel av denna trafik har då flyttats till 

Åbromotet eftersom det antas vara den efterfrågade körvägen om kapaciteten tillåter. 

På så vis ger genomförda analyser på timnivå en bättre bild av efterfrågad kapacitet. 

 

Figur 9 Omfördelad vardagsdygnstrafik 2040 
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5 Nedbrytning av dygnsprognoser till 
dimensionerande timme 

Resultatet av dygnsprognoserna har brutits ner till dimensionerande timme förmiddag 

respektive eftermiddag som grund till analyser av framkomlighet och åtgärder inom 

ramarna för trafikutredningen för Tingshuset.  

Prognoserna på timnivå är sammansatta av räkningar utförda under dimensionerande 

timme ihop med en andel av tillkommande dygnstrafik. På detta sätt begränsas fel i 

analyserna som en följd av felaktiga modellflöden på svängrörelsenivå i nuläget till 

avvikelser som påverkar tillkommande trafik. En granskning och kalibrering av alla 

tillkommande flöden har gjorts för att undvika sådana fel. Kalibrering som utförts 

baseras på en bedömning av rimligheten i fördelningen av tillkommande trafik i varje 

svängrörelse i varje korsningspunkt i relation till körmönster observerade i räkningar 

respektive svängfördelning i modellen. 

Det antas att dimensionerande timme förmiddag och eftermiddag tillsammans utgör 

24 % av dygnstrafiken. På många vägar är riktningsfördelningen ojämn eftersom en 

stor andel av trafiken rör sig mot arbetsplatser på morgonen och från arbetsplatser på 

eftermiddagen. För att fånga upp detta trafikmönster används riktningsfördelningen 

från utförda räkningar för att fördela trafiken mellan för- respektive eftermiddag i 

varje svängrörelse. Det innebär att det på de flesta länkar i direkt anslutning till 

Tingshuset är maxtimmen i den hårdast belastade riktningen en större andel av VMD 

än 12 %. 

Flera korsningar som analyseras ligger i direkt anslutning till varandra längs 

Pepperedsleden. Trafikflöden som passerar genom flera korsningar har därför justerats 

efter riktningsfördelningen för hela sträckan så att trafikflödet i en korsningspunkt 

stämmer överens med trafikflödet i nästa korsningspunkt.  
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6 Resultat dygnsprognos 
Med ovan beskrivna förutsättningar är prognosticerat antal resor med färdsättet bil 

som förare samt förändringen jämfört med 2017 för modellen som helhet så som visas 

i Tabell 15.  

Tabell 15 Prognosticerat antal resor bil som förare, vardagsdygn 

 

2017 2040 beslutad 

exploatering 30 % 

2040 beslutad 

exploatering 50 % 

2040 planerad 

Resor bil 

som förare 

233 458 281 359 +21 % 285 721 +22 % 319 709 +39 % 

 

Trafikverkets uppräkningstal för Stor-Göteborg enligt basprognos 2018-04-01 

redovisar en trafikökning på 29 % för perioden 2014 – 2040. En linjär ökning enligt 

basprognosen för perioden 2017 – 2040 motsvarar en ökning på 26 %.  Modellens 

scenario för 2040 med beslutad exploatering innebär därför en något lägre tillväxt än 

basprognosen. Detta bedöms vara rimligt då modellområdet är ett tätortsnära område 

med till stora delar goda allmänna kommunikationer. Som kontrast är Stor-Göteborg 

ett område som utöver centrala Göteborg och Mölndal också omfattar stora områden 

där utbudet av andra färdsätt är sämre och tillgängligheten med bil god även i 

högtrafik. 

Modellens scenario med planerad exploatering innebär en avsevärt högre trafiktillväxt 

än Trafikverkets basprognos för Stor-Göteborg. Risken att trafikvolymer som används 

för beräkningar av buller, luftkvalitet och risk underskattas bedöms därför vara mycket 

liten. 

Den förändrade trafiken utlagd i modellens vägnät redovisas i figurerna nedan. 
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Figur 10 Vardagsdygnstrafik 2017 
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Figur 11 Vardagsdygnstrafik 2040 med planerad exploatering och 60 % bilandel i Tingshuset, 
”worst case” 
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Figur 12 Tillkommande vardagsdygnstrafik 2017 - 2040 med beslutad exploatering och 60 % 
bilandel i Tingshuset, ”worst case” 
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Figur 13Tillkommande vardagsdygnstrafik i Torrekullamotet 2017 - 2040 med beslutad 
exploatering och 60 % bilandel i Tingshuset, ”worst case” 
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Figur 14 Vardagsdygnstrafik 2040 med beslutad exploatering och 30 % bilandel i Tingshuset 
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Figur 15 Tillkommande vardagsdygnstrafik 2017 - 2040 med beslutad exploatering och 30 % 
bilandel i Tingshuset 
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Figur 16 Tillkommande vardagsdygnstrafik i Torrekullamotet 2017 - 2040 med beslutad 
exploatering och 30 % bilandel i Tingshuset 
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Figur 17 Vardagsdygnstrafik 2040 med beslutad exploatering och 50 % bilandel i Tingshuset 
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Figur 18 Tillkommande vardagsdygnstrafik i 2017 - 2040 med beslutad exploatering och 50 % 
bilandel i Tingshuset 
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Figur 19 Tillkommande vardagsdygnstrafik i Torrekullamotet 2017 - 2040 med beslutad 

exploatering och 50 % bilandel i Tingshuset 
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