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Frågor och svar om Forsebrons 

ombyggnad  

Från Kvarnbyn och genom Forsåker rustar vi just nu upp forsen. Vi gör det av tre 

anledningar: för att minska risken för översvämningar, för att göra vattnet mer 

tillgängligt och att förbereda för vattenkraft. Upprustningen pågår i flera etapper 

och förväntas vara helt klar 2024. I nästa etapp som startar i augusti 2022 bygger 

vi om Forsebron.  

Vad är det för arbete som ska göras?  

Vid Forsebron intill Gamla torget bygger vi just nu ett nytt bredare vattenintag 

som ska kunna ta hand om, och fördela, allt vatten. Merparten av vattnet leds 

därifrån vidare i två stora ledningar, så kallade bypassrör, under mark genom 

Forsåker och vidare ut i Mölndalsån. Ovan mark kommer en ny åränna gjutas där 

vattnet sedan ska flyta lugnt och säkert genom Forsåker och avslutas med en 

vattenspegel på det framtida Vattentorget. 

När rören ska ned under Forsebron behöver bron rivas. Vi kommer sponta och 

grundlägga för de nya rören. Även den gamla dammkonstruktionen nedströms 

Forsebron (nedre damm) kommer renoveras. Sedan byggs bron upp igen från 

grunden. Vi passar då på att bredda bron och räta ut körbanan för att bussar och 

bilar lättare ska ta sig fram. Det blir också en gång- och cykelbana på den nya 

bron.  

Hur påverkar arbetet omgivningen?  

Under ombyggnationen kommer bron att vara avstängd och trafiken ledas om. En 

temporär gång- och cykelbro kommer att byggas som gör att man kan ta sig fram 

över forsen under tiden.  

När vi grundlägger för de nya rören och när vi river bron kommer det också att låta 

en hel del från maskinerna som arbetar.  

 



 

2 av 3 
 

Hur tar jag mig fram när bron är avstängd?  

För dig som går och cyklar kommer det finnas en temporär gång- och cykelbro 

som gör att du kan ta dig över forsen under tiden bron är avstängd. Fordonstrafik 

kommer ledas om via Kvarnbygatan, Pixbovägen och vidare in på 

Kyrkogårdsgatan/Rygatan.  

 

För dig som ska ut till E6 utan att ha några ärenden in till Mölndals centrum kan 

det vara bra att tänka på att välja en annan väg än via Kvarnbygatan om du har bra 

alternativ. På så sätt kommer alla lättare fram, speciellt i rusningstid. 

Hur påverkas busstrafiken?  

Busslinje 751 kommer få en ny sträckning när bron är avstängd. Detta påverkar två 

busshållplatser på Rygatan som kommer trafikeras av en mindre buss under dagtid 

på vardagar. Den mindre bussen går till Mölndalsbro via Pixbovägen och 

Kvarnbygatan, där också byte till ordinarie linjer kan ske.  

Det är Västtrafik som planerar ersättningstrafiken i samarbete med projektet.  

Hur lång tid tar arbetet?  

Forsebron planeras stängas den 15 augusti 2022 och öppnar igen hösten 2023. 

Tiden behövs för att vi ska hinna göra alla arbeten, dvs riva den befintliga bron 

och grundlägga för de nya rören. Vi ska också renovera den gamla 

dammkonstruktionen nedströms Forsebron. Sist ska vi lägga de nya rören och 

bygga upp den nya Forsebron igen från grunden.   

Vilka tider kommer ni att arbeta?  

Bullrande arbete pågår vardagar kl 7-19. 

Hur säkerställer ni att tidplanen hålls?  

Vi arbetar kontinuerligt med tidplan, budget och osäkerheter/risker i projektet och 

gör vad vi kan för att ha så god framdrift som möjligt, samtidigt som vi ska hålla 

en god kvalitet i det arbete vi gör. 

Det är ett komplext arbete att arbeta i och vid vatten, där vi kontinuerligt behöver 

hitta lösningar för att ta hand om till exempel höga vattenflöden. För att förenkla 

arbetet och säkra framdriften när vi bygger om bron har vi lagt ett tillfälligt rör för 

att leda förbi vattnet tills den nya bron är klar.  
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Att göra markarbeten i ett gammalt industriområde innebär också att vi stöter på 

grundrester från gamla byggnader och andra konstruktioner som ibland försvårar 

arbetet. Oförutsedda saker kan alltid hända i den här typen av projekt men vi gör 

vad vi kan för att hålla tidplanen.  

Innebär arbetet mycket buller?   

Vårt mål är att bullra så lite som möjligt. Men det kommer att låta en hel del när vi 

river den befintliga bron och grundlägger för de nya rören och den nya bron. Delar 

av grundläggningsarbetet kommer starta redan i juli och beräknas pågå i perioder 

till oktober 2022.  

Vad gör ni för att minimera bullret? 

Vi kommer sätta upp bullerplank och extra bullerskydd nära maskinerna som 

arbetar för att hålla nere bullret så mycket som möjligt.  

Hur följer ni upp bullernivån? 

Vi kommer att ha bullermätare och på så sätt följer vi upp ljudnivån regelbundet.  

Vilka andra arbeten pågår samtidigt? 

Under hösten kommer vi att gjuta den nya konstruktionen för vattenintaget, som 

därmed blir bredare och får större kapacitet. Samtidigt lägger vi de nya 

bypassrören genom Forsåker. Vattenområdet, som ska bli en del av det framtida 

Vattentorget i Forsåker, färdigställs också under hösten – vattenspegeln där man 

ska kunna sitta i trappor ned mot vattnet gjuts klart och den nya Diagonalbron 

byggs färdigt.  

Hur ser tidplanen ut i stort? 

Hela arbetet med upprusningen av forsen beräknas vara klart 2024. 

När kommer Gamla torget vara klart? 

Planering pågår och vi håller på att skissa på en gestaltning för Gamla torget. Det 

nya vattenintaget och bron behöver vara klara innan vi kan flytta tillbaka trafiken 

och göra iordning torget. Vi hoppas kunna göra detta arbete under hösten 2023. 


