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1 Sammanfattning

I Mölndals stads pågår arbete med detaljplaner i Forsåker och vid Åbybergsgatan, samt 
utredningar kring ett nytt metrobussystem. Inom ramen för dessa arbeten  har behovet 
av en ny gång- och cykelkoppling söder om Mölndalsbro identifierats.  Kopplingen kan 
dels bidra till att binda samman östra och västra Mölndal, dels ansluta till framtida ny 
metrobusstation samt till ny station i Mölndal på Götalandsbanan. 

Utredningen har studerat en ny gång- och cykelbro. Två alternativ för plan- och 
profilgeometri föreslås. Det ena alternativet bygger på att brons anslutningar anpassas i så 
stor utsträckning som möjligt till skisserade byggnadsvolymer i Forsåker och Åbybergsgatan. 
Det medför att bron behöver ges en viss sidoförskjutning längs med sträckningen över väg 
och järnväg. 

Det andra alternativet bygger på att bron utförs helt rak över väg och järnväg och in mot 
huvudgatan Diagonalen i Forsåker. För det alternativet krävs att skisserade byggnads-
volymer i Forsåkers stationsområde justeras.

Bägge alternativen får i princip samma profil och uppfyller krav på fri höjd över de olika 
infrastrukturstråken samt max 5 % lutning för ramperna i öst och väst.

Brons plan- och profilgeometri har även applicerats i ett scenario där E6/E20 sänks ner och 
körbanor samt station för metrobuss placeras ovanpå E6/E20. Utredningen visar att brons 
plan - och profilgeometri kan utföras på  i princip samma sätt i bägge scenarierna.

Tre alternativ har tagits fram för brons utformning vid anslutningarna till stationernas 
plattformar:

• Alternativ 1 - delvis inbyggd bro med anslutningar till plattformar direkt från bron. 

• Alternativ 2 - delvis inbyggd bro kompletterad med vänthallar mellan bron och anslut-
ningarna till plattformar

• Alternativ 3 - öppen bro hela sträckningen från öst till väst, vänthallar mellan bron och 
anslutningar till plattformar

För att kunna jämföra intrycket av de olika alternativen ovan har 3D-illustrationerna tagits 
fram. 3D-illustrationerna visar även hur en sidoförskjuten respektive rak bro påverkar 
anslutningarna i öst och väst.

Bron föreslås utföras som en stålkonstruktion. För alternativet med delvis inbyggd bro 
föreslås den inbyggda delen göras med en fackverkskonstruktion och de öppna delarna 
(ramperna) som en slank stålbro på runda betongpelare. För alternativet med en öppen 
bro på hela sträckan föreslås överbyggnaden byggas som en lådkonstruktion av stål med 
beläggningen direkt på lådkonstruktionen. Uppskatad byggkostnad för alternativen är 
ca 105 respektive ca 140 miljoner kronor. Kostnad för kringfunktioner som vänthallar, 
trappor, hissar, cykelparkering på bron, etc är ej medräknat.
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2 Bakgrund, syfte och förutsättningar

2.1 Bakgrund
I pågående detaljplanearbete för Forsåker har stråkstudier visat på en stor nytta med en 
koppling för gång- och cykel mellan Forsåker och den södra delen av Mölndals innerstad, 
tvärs E6/E20 och Västkustbanan. 

Åbybergsgatan

M
etrobuss

G
ötalandsbanan

Forsåkerområdet

Koppling för gång och cykel

Plattformar

Figur 1. Översiktskarta

Bron har även diskuterats i samband med detaljplanerna för Mölndals innerstad. I 
pågående arbete i den sista innerstadsplanen med bostäder vid Åbybergsgatan, behöver 
bebyggelsen samordnas med rampen för en framtida bro, vad gäller utrymme och 
gestaltning.

I samrådshandlingen för Götalandsbanan, delsträckan Almedal - Mölnlycke, finns två 
alternativa sträckningar som går via Mölndals station. Alternativen förutsätter en ny 
station där plattformarna är förlagda söderut från Mölndalsbro. Det blir därmed möjligt 
att ansluta en ny gång- och cykelbro till en sydlig entré på den nya stationen. 

Gång- och cykelbron kan även ansluta till en framtida station på det metrobussystem som 
föreslås i ”Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal 
och Partille”. 

Slutligen har tidiga skisser på en ny station i Mölndal visat ett alternativ med nedsänkning 
och överdäckning av E6/E20 (Knutpunkt Mölndal - Station för södra Göteborgsregionen, 
Sweco 2015). Hur/om ett sådant scenarie påverkar utformningen av en ny gång- och 
cykelbro samt kopplingar till stationen för metrobuss behöver utredas.

2.2 Syfte och förutsättningar för utredningen
Utredningen ska visa hur brons funktion som koppling mellan Forsåker och innerstaden 
säkerställs. Vidare ska utredningen visa hur bron kan kopplas till nya plattformar för 
Västkustbanan/Götalandsbanan, samt till plattformar för metrobuss. Rörelsemönster och 
analys av lämpliga kopplingar mot plattformar utreds och föreslås. 

En övergripande utformning av bron tas fram utifrån gällande förutsättningar för fri höjd 
vid väg, järnväg och spårvägsreservat söder om Mölndals innerstad. Lutning på ramper ska 
inte överstiga 5 %. Bredd på bron ska föreslås med hänsyn till trygghet samt förväntade 
flöden av människor. 
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Bron ska landa med sitt västra fäste vid Åbybergsgatan och anpassas så långt möjligt till 
pågående detaljplanearbete för bostäder, kontor och parkeringshus vid Åbybergsgatan. 
På östra sidan ska bron landa i det område av Forsåker som kallas ”Stationskvarteren” 
och ansluta mot huvudgatan genom Forsåker, Diagonalen. Bron ska korsa E6/E20 och 
Västkustbanan i stort sett vinkelrätt.

Utfromning av bron ska analyseras i två scenarier:

• E6/E20 ligger kvar i marknivå. Utrymme för metrobussystemets körbanor och station 
placeras i mitten av E6 enligt principer i tidigare utredning (Trafikutredning metrobuss 
Mölndal. Fördjupning sträckan Åbro – Mölndals station, Atkins 20170613).

• E6/E20 sänks och överdäckas och utrymme för metrobuss placeras ovanpå E6, enligt  
principer i tidigare utredning.

Järnväg och station förutsätts i bägge ovanstående scenarier byggas ut enligt förslag i 
samrådshandlingen för Götalandsbanan. 

Gestalning och funktioner på bron studeras med hjälp av 3D-illustrationer.

2.3 Avgränsningar

Götalandsbanan

I samrådshandlingen för Götalandsbanan, delen Almedal - Mölnlycke, redovisas två 
alternativa sträckningar, Mölndal Nord och Mölndal Syd. Alternativen innehåller vissa 
skillnader vid stationen vad avser plattformarnas och spårens lägen i sidled.  Alternativen 
ger dock endast liten skillnad vad avser påverkan på gång- och cykelbrons plan, profil och 
konstruktion. I denna utredning används därför endast ett av alternativen, Mölndal Syd.
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3 Funktioner och flöden för gång- och cykelbron

Gång- och cykelbron och angränsande ytor till bron bedöms få fem huvudfunktioner, vilka 
beskrivs nedan.

STRUKTURPLAN  FORSÅKER   2018-10-02  

M
etrobuss

Cykel

Cyklister över bron

och till stationer

Gående över bron

och till stationer

Gående mellan tåg 

och Metrobuss

Nya plattformar

Figur 2. Funktioner för ny gång- och cykelbro

Funktion 1: Koppling mellan östra och västra Mölndal

Bron blir en ny koppling för gång och cykel mellan östra och västra Mölndal, och mer 
specifikt mellan Forsåkers centrala delar och den södra delen av Mölndals innerstad. 

Funktion 2: Koppla Mölndals stadskärna till en utbyggd Mölndals station

Nuvarande plattformar för tåg ligger norr om Mölndalsbro. När/om Mölndals station 
byggs ut för Götalandsbanan om behöver antalet spår utökas från två till sex och antalet 
plattformar från en till tre. De nya plattformarna placeras söder om Mölndalsbro och den 
nya gång- och cykelbron kan därmed ansluta till plattformarna. 

Tågtrafiken får förutsättningar att öka kraftigt. Regional tågtrafik från Borås och Landvetter 
flygplats samt även mer långväga regional tågtrafik kan ansluta till Mölndals station. 
Kungsbackapendeln kan få ökad turtäthet från 15 till 10-minuterstrafik och kopplas 
samman med Alingsåspendeln via Västlänken. Ytterligare pendeltågslinjer norrifrån kan 
kan gå till Mölndals station via Västlänken och vända söder om Mölndal. 

Behovet av att även fortsättningsvis kunna ansluta till stationen från Mölndalsbro finns 
kvar, även om en ny anslutning görs i södra änden. Dels för tillgängligheten för de norra 
delarna av innerstaden, dels för kopplingen mellan stationen och övrig kollektivtrafik vid 
Knutpunkt Mölndalsbro. På vilket sätt den framtida kopplingen mellan Mölndalsbro och 
en ny station kan utformas har dock ej studerats inom ramen för denna utredning.
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Funktion 3: Koppla Mölndals stadskärna till en ny metrobusstation

Bron kan ansluta till en ny metrobusstation i Mölndal. Mölndals stad har tidigare utrett 
möjlig placering av infrastuktur för körbanor och metrobusstation vid Mölndals stadskärna 
(Trafikutredning metrobuss Mölndal. Fördjupning sträckan Åbro – Mölndals station, Atkins 
20170613). Utredningen föreslog ett plattformsläge som innebär möjlighet att ansluta den 
nya gång- och cykelbron. 

Funktion 4: Koppling för byten mellan kollektivtrafikförbindelser

Det kommer att uppstå ett bytesbehov mellan tåg och metrobuss, vilka båda är 
kapacitetstarka system som ingår i kollektivtrafikens stomnät i Göteborgsområdet. Även 
byten mellan olika plattformar för tågtrafiken blir aktuellt att lösa via den nya bron.

Funktion 5: Cykelparkering kopplat till kollektivtrafiken

Det är viktigt att ge bra förutsättningar för kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik, 
vilket bland annat innebär att en väl utformad cykelparkering bör anordnas max 100 meter 
från tåg och metrobuss (Källa: Krav och rekommendationer Cykelparkeringsanläggningar, 
Trafikkontoret Göteborg 2016). Från brons fäste vid Åbybergsgatan till nedgångarna till 
plattformar för tåg är det ca 300 meter. Det medför att cykelparkering bör anordnas på 
bron. Risken är annars stor att attraktiviteten för kombinationsresor blir mindre samt att 
cyklar parkeras på brons gång och/eller cykelbana.

Från brons östra fäste är det mindre än 100 meter till nedgångarna. Delar av behovet för 
cykelparkering bör därmed kunna lösas i Forsåker, i anslutning till brofästet. Här kan det 
dessutom finnas möljighet att anordna cykelparkering inomhus, i någon av de byggnader 
som planeras.

3.1 Bedömda flöden
Nedan redovisas bedömningar av flöden för gång- och cykel på den nya bron. 

STRUKTURPLAN  FORSÅKER   2018-10-02  

M
etrobuss

Cykel

Cykel ca 300

Byten  650-1 300

+ byten mellan tåg

Nya plattformar

Cykel  ca 300

Gång ca 650

Gång ca 1 300

Figur 3. Bedömda flöden för gång och cykel under maxtimmen

Gående

Inom ramen för detaljplan för Forsåker har en stråkstudie tagits fram (Stråk och flöden 
Forsåker, Space Scape 2016-11-11).  Studien visar att det finns stora rumsliga förutsättningar 
för att en ny gång- och cykelbron kan bli ett viktigt sammanbindande stadsrum. 

Studien innehåller en bedömning av gångflöden 2030, med fullt utbyggt Forsåker samt 
ny station på Götalandsbanan. Bedömningen visar höga gångflöden på bron, uppemot  
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11 000 gående per vardagsdygn på sträckan mellan Forsåker och stationen, samt 5 400 på 
sträckan mellan Åbybergsgatan och stationen. I maxtimmen (12 %) kan därmed förväntas ca  
1 300 gående på östra sidan respektive ca 650 på västra sidan. Flödena drivs i första hand 
av stationen. 

Antalet byten per dygn mellan metrobuss och tåg bedöms bli nära 11 000 enligt en 
simulering inom ramen för arbetet med Målbild Koll2035. Det innebär ytterligare ca  
1 300 gående i maxtimmen på mittdelen av bron. Om metrobussens plattform även får 
en anslutning till Mölndalsbro, kommer detta flöde att fördelas mellan de bägge broarna. 

Ytterligare gångflöden tillkommer för byten mellan olika tågplattformar, men då trafiker-
ingen på de olika plattformarna inte är bestämd så finns ingen siffra att tillgå.

Sammantaget bedöms maxflödet på bron bli uppemot 3 000 i maxtimmen. Det kommer 
dock sannolikt bli mindre av olika anledningar: 

• Gående från öst och väst som ska till tåg/metrobuss viker av från bron vid aktuell 
nedgång. De som byter mellan tåg eller tåg/metrobuss går mellan två av nedgångarna. 
De bägge flödena behöver inte nödvändigtvis vara på samma del av bron. 

• Mölndalsbro kommer att delvis hantera bytesflödena.  

• Om vänthallar byggs som binder samman plattformarna vid sidan av själva bron, så 
kommer inte bytesflödena att belasta bron.

Sammantaget bedöms att bron bör dimensioneras för ca 2 000 gående i maxtimmen, på 
den högst belastade sträckan.

Cyklister

Bedömda cykelflöden har tagits fram ur Mölndals stads trafikmodell. Modellen innefattar 
planerade/möjliga bostäder och arbetsplatser till horisontåret 2035, inklusive bland annat 
Forsåker. I modellen antas en cykelandel på 15 % i de centrala delarna av Mölndal. 

Dygnsflödet på bron blir ca 1 000 cykelresor per dag men osäkerheter i modellen avseende 
fördelningen mellan Forsåkerbron och den nya gång- och cykelbron innebär att höjd bör 
tas för ytterligare 50 %, vilket ger 1 500 cykelresor per dygn och 180 i maxtimmen. 

Trafikmodellen hanterar inte flöden till cykelparkering vid tåg och metrobuss. 
Maxtimmeflödet bör därmed ökas med flöden till cykelparkeringen på bron. Enligt 
trafikutredningen i pågående detaljplan  för kvarteret Kungsfisken i Mölndals innerstad 
(Trafik- och parkeringsutredning Kungsfisken, Atkins 20181024) bedöms parkeringsbehovet 
på lång sikt vara 800 cykelplatser för Knutpunkt Mölndalsbro/Mölndals station. Ca 500 
platser finns i norra änden av stationen (efter Kungsfiskens utbyggnad). Övriga 300 
platser kan bli aktuellt att lösa i södra änden. Ca 200 av dessa bör placeras på bron i 
direkt anslutning till nedgångar mot plattformar, medan resten kan anordnas vid brofästet 
på östra sidan. Med antagandet att ca 65 % av de 200 platserna på bron blir belagda i 
maxtimmen, så blir cykelflödet som mest 180+0,65*200 = 310 cyklister i maxtimmen.

3.2 Förslag på sektion 
För utformning av gågator används måttet max 600 fotgängare per timme och meter 
gatubredd för acceptabel framkomlighet generellt sett. Med ett flöde på 2 000 i maxtimmen 
erfordras därmed minst 3,3 meters bredd. Utöver generellt utrymme för gående bör 
sektionen möjliggöra att flera personer ska kunna gå i bredd, och dessutom kunna möta 
andra gående. Sektionen bör medge fyra gående i bredd.

För cykeltrafik anges i ”Cykelprogram för en nära storstad” (Trafikkontoret Göteborgs stad 
2015) att dubbelriktade cykelbanor klarar upp till 500 cyklister i maxtimmen med ett körfält 
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i varje riktning. Utifrån de riktlinjerna klaras bedömda flöden på ca 300 i maxtimmen med 
totalt två körfält. Ett av körfälten bör medge utrymme för möte med lastcyklar. 

Sammantaget föreslås följande sektion för bron, som får en funktionell bredd på 7,1 meter 
samt totalt sett 7,9 meter när utrymme för konstruktion på sidorna räknas med. 

 
Figur 4. Förslag på sektion

3.3 Mått för cykelparkering
Cykelparkering på bron kan göras i enplans- eller tvåplanslösningar. Lösningar i två plan 
är dock svårare att använda och kan ge ett estetiskt mindre tilltalande intryck. För 200 
cyklar med en enplanslösning och 60 cm mellan cyklarna behöver cykelparkeringen på 
bron göras 120 meter lång. Avståndet mellan cyklarna kan effektiviseras ner mot 40 cm 
med cykelställ som ger viss höjdförskjutning mellan varje cykel, vilket ger en total längd 
på 80 meter. 

I visualiseringarna i kapitel 7 har cykelparkeringen illustrerats 100 meter lång. Djupet på 
cykelparkeringen är 4 meter, varav 2 meter för parkering och 2 meter för att manöverera 
cykeln vid sidan av cykelbanan när man lämnar och hämtar den.
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4 Förslag på bro för scenario 1 - E6/E20 i marknivå

Förutsättningarna för brons plangeometri är relativ låsta. I väst ska bron ansluta till 
Åbybergsgatans förlängning och anpassas till pågående planarbete för Åbybergsgatan. I 
öst ska anslutningen anpassas till en öppning mellan skisserade byggnader i de så kallade 
stationskvarteren. Sträckan över E6/E20/Västkustbanan ska korsas i stort sett vinkelrätt 
och bron ska kunna ansluta till nya stationer för tåg och metrobuss.

Utöver dessa förutsättningar ska fri höjd klaras över den infrastruktur som korsas, samtidigt 
som rampernas lutning inte får överskrida 5 %. Över E6/E20/Västkustbanan är det 
järnvägens krav på fri höjd 6,7 meter som blir dimensionerande. På västra sidan passerar 
bron ett spårvagnsreservat vid Gamla Kungsbackavägen, vilket blir dimensionerande med 
krav på fri höjd 5,5 meter. För övriga vägar sätts behovet av fri höjd till 5,3, vilket är kravet 
på för en stålbro som inte dimensioneras för påkörningskraft mot överbyggnaden. Det 
är möjligt att minska den fria höjden till 5,1 meter för stålbro, men då krävs åtgärder för 
påkörningskraft. Om hela eller delar av bron byggs som en betongkonstruktion kan den 
fria höjden minskas till 4,7 meter över väg.

Utifrån dessa förutsättningar har två alternativa förslag på brogeometri tagits fram, vilka 
beskrivs nedan i avsnitt 4.1 och 4.2. I följande kapitel redovisas konsekvenser för bron 
vid nedsänkt E6/E20, förslag på konstruktion samt kostnadsbedömning. I sista kapitlet 
visas  3D-illustrationer för de olika alternativen och hur de påverkar anslutningarna i öst 
och väst. Illustrationerna innefattar även visualiseringar av olika sätt att koppla bron till 
plattformarna.

4.1 Alternativ sidoförskjuten bro
Geometrin för detta alternativ har tagits fram med utgångspunkten att:

• brons anslutning i öster inte ska påverka skisserade byggnadsvolymer i Forsåkers 
stationsområde.

• brons anslutning i väster ska anpassas så att intrång minimeras på den fastighet där ett 
parkeringshus ska byggas inom ramen för detaljplan Åbybergsgatan. 

4.1.1 Plangeometri sidoförskjuten bro

7,8
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Figur 5. Plangeometri alternativ sidoförskjuten bro. Se även bilaga 1.
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Bron blir totalt sett ca 440 meter lång. Den mittersta delen över E6/E20 och järnväg blir 
ca 140 meter. Rampen på östra sidan blir 120 meter och rampen på västra sidan ca 180 
meter. 

Om bron ska klara anslutningarna både i öst och väst enligt förutsättningarna ovan, så 
behöver den ges en sidoförskjutning. Denna sidoförskjutning görs på sträckan över Gamla 
Kungsbackvägen.

Kraven på fri höjd vid spårvägsreservatet, samt max 5 % lutning innebär att rampen inte 
når marknivå i korsningen Åbybergsgatan/Nygatan. Rampen måste fortsätta ytterligare 
ca 35 meter innan marknivå nås. Rampen föreslås vinklas norrut, runt det planerade 
parkeringshuset och längs befintlig gång- och cykelväg på Nygatan. På så sätt vänds rampen 
mot de centrala delarna av Mölndals innerstad.

För gående kan rampen kompletteras med en trappa i korsningen Åbybergsgatan/Nygatan  
för att möjliggöra en gen väg även västerut och söderut.

I Forsåker ansluter bron mittemellan byggnadsvolymerna i stationskvarteren. Bron övergår 
där till en bredare överdäckning mellan husen, vilken leder hela vägen ner mot Diagonalen.

Bron hamnar i detta alternativ ungefär i mitten av plattformen för metrobuss, samt i 
den södra änden av plattformarna för järnvägsstationen. Anslutningar till plattformarna 
föreslås göras norrut. Det innebär att gångbanan bör ligga på norra sidan av bron och 
cykelbanan på den södra, så att inte gående behöver korsa cykelbanan på väg från och till 
plattformarna.

De utpekade lägena för brostöd i Figur 5 kan nyttjas i alla scenarier. Möjlighet till att ta ner 
ytterligare brostöd i plattformarna finns om bron byggs ut samtidigt eller efter stationerna. 
Utöver de stöd som visas på ritningen går det även att ta ner ytterligare stöd för ramperna.

Det föreslagna brostödet längst österut på ritningen kommer att behöva placeras i konflikt 
med befintliga byggnaden Colorithallen.

Ett av stöden är placerade i mittrefugen på Gamla Kungsbackavägen. Syftet med stödet 
är att möjliggöra ett kortare spann (och därmed tunnare brokonstruktion), eftersom 
marginalerna för fri höjd är små på denna del av bron (se mer i följande avsnitt om profil).

4.1.2 Profil alternativ sidoförskjuten bro
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Figur 6. Profil alternativ sidoförskjuten bro. Se även bilaga 2.

Förslaget på profil bygger på att ramperna görs med maximal tillåten lutning på 5 % och 
att bron är helt horisontell på delen över E6/E20/Västkustbanan, där den ska ansluta till 
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plattformar.  Tillsammans med kraven på fri höjd innebär det att tillgängligt mått för brons 
konstruktionstjocklek blir ca 1,10 meter för rampen i väst. På denna del är det möjligt 
att hålla nere längden på spannen till ca 30 meter eller mindre. För delen över E6/E20/
Västkustbanan blir motsvarande tillängligt mått för konstruktion 1,75 meter, utan att 
inskränka på fri höjd för järnväg. På denna del kan det bli nödvändigt med spann på upp 
emot 70 meter, om bron byggs innan det är möjligt att gå ner med stöd i plattformar för 
järnväg och/eller metrobuss.

Tillgängliga mått för konstruktiontjocklek bedöms vara tillräckliga för en brokonstruktion  
av stål, se mer i kapitel 6. Möjlighet att minska brons tjocklek och därmed erhålla en totalt 
sett lägre bro med flackare ramper kan utredas vid kommande projektering. 

4.2  Alternativ rak bro
Geometrin för alternativ rak bro har tagits fram med utgångspunkten att bron ska ges 
en rak sträckning hela vägen från Åbybergsgatans förlängning och in i Forsåker, med 
anslutning mot Diagonalen. 

I detta alternativ har dessutom rampen i väst tillåtits att göra intrång på det planerade 
parkeringshuset, för att uppnå en generösare radie runt huset. Den utformningen går även 
att applicera på alternativet med sidoförskjuten bro.

4.2.1 Plangeometri alternativ rak bro
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Figur 7. Plangeometri alternativ rak bro. Se även bilaga 3.

Den raka bron innebär intrång på skisserade husvolymer i norra delen av stationsområdet. 
På vilket sätt volymerna behöver studeras av arkitekt, men tills vidare har de tre 
punkthusen här ersatts med en lamell . Även volymerna direkt söder om brons anslutning 
till Diagonalen har justeras något.

I väster har radien runt hörnet av parkeringshuset ökats från ca 10 till ca 20 meter. Enligt 
VGU (Krav för vägar och gators utformning 2015) gäller följande för dimensionering av 
horisontalradier på cykelbanor:
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Alternativet med snäv radie innebär att minsta godtagbara standard för 20 km/h 
timmen klaras. Alternativet med ökad radie klarar önskvärd standard och ger därmed 
bättre framkomlighet för cyklister. Sikten runt hörnet på huset ökar också. En ökad 
radie ger även mer utrymme för trappan ner mot Åbybergsgatan/Nygatan. Intrånget på 
parkeringshuset blir större, men det är möjligt att utöka volymen åt öst istället (vilket har 
gjorts i 3D-illustrationerna). 

Den snävare radien ger större möjlig yta för parkeringshuset. En snävare radie bidrar 
även till att cyklister saktar ner i svängen, vilket kan ge minska risk för kollisioner med 
gående som kommer från trappan i hörnet och ska korsa cykelbanan. En snävare radie kan 
eventuellt även bidra till något lägre hastighet på cykeltrafiken vid rampens slut, där en 
korsningspunkt finns med andra trafikanter. 

Brostödens placering i sidled längs bron är oförändrade, men där brons plangeometri 
skjutits norrut är stöden medflyttade.

Att bron får ett läge något längre norrut innebär minskat utrymme för att ta ner trappor 
ner mot plattformen för metrobuss. Plattformen kan dock förlängas norrut i utrymmet 
som finns mellan körbanorna för metrobuss och E6/E20, innan de har vävts samman. Den 
förlängda plattformen blir successivt smalare ju längre norrut den byggs, men minskningen 
i bredd är endast 0,5 meter efter att plattformen förlängts 25 meter.  Trappan kan därmed 
tas ner även i en förlängd plattform. Det blir dock begränsade möjligheter för bussar att 
stanna längs den förlängda delen, eftersom den inte blir helt rät.

4.2.2 Profil alternativ rak bro
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Figur 8. Profil alternativ rak bro. Se även bilaga 4.

Profilen för alternativ rak bro är i princip oförändrad jämfört med alternativet sidoför-
skjuten bro. Ramperna håller fortfarande 5 % lutning och bron är horisontell över E6/E20/
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Västkustbanan med samma höjd som tidigare. Den ökade radien runt parkeringshuset i väst 
innebär dock att västra rampens längd har minskat något. Det får till följd att brons överkant 
blir något lägre vid den dimensionerande punkten där fri höjd för spårväg krävs. Det innebär 
i sin tur att tillgängligt mått för brons konstruktion i denna del av bron minskar från ca  
1,10 m till ca 0,90 m. Det bedöms dock vara möjligt att lösa brons konstruktion även med 
det mindre måttet, eftersom brostöd kan sättas relativt tätt på denna delen av bron. 
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5 Förslag på bro för scenario 2 - E6/E20 nedsänkt

I scenario 2 med nedsänkt E6/E20 placeras metrobussens infrastruktur ovanpå E6/E20 
medan järnvägens infrastruktur är oförändrad jämfört med scenario 1. 

I tidigare utredning kring metrobusstation i Mölndal så låg plattformen längre norrut 
upp mot Mölndalsbro, för alternativet med nedsänkt E6/E20. I denna utredning har 
plattformen flyttats söderut så att metrobussens plattform kan anslutas från den nya 
gång- och cykelbron. För att få utrymme för plattformen längre söderut har mynningen 
på södergående tunnel samt tråget behövts skjutas söderut, till ungefär samma läge som 
norrgående tunnel och tråg. Med den förändringen kan även metrobussens plattform 
skjutas närmare den nya bron. 

Förutsättningarna i övrigt för gång- och cykelbrons utformning är oförändrade jämfört 
med scenario 1. Gång- och cykelbrons plangeometri kan utföras på samma sätt som 
med E6/E20 i marknivå. Nedsänkt E6/E20 medger dock större frihet vad avser längden 
på metrobussens plattform, samt att läget för plattformen förskjuts något österut. 
Förskjutningen österut påverkar läget för eventuella brostöd som placeras i metrobussens  
plattform, men inte på ett sätt att det påverkar brons profil. I övrigt kan samma placeringar 
för brostöd användas i bägge scenarierna.
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Figur 9. Alternativ sidoförskjuten bro i scenario 1 och 2. Se även bilaga 5 och 6.
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6 Förslag på konstruktionslösningar och 
kostnadsbedömning

Bron blir totalt ca 440 m lång med en fri bredd på 8 m. Två alternativa brolösningar har 
studerats. Båda alternativens överbyggnader tillverkas i sektioner som lyfts på plats. 
Stöden platsbyggs.

6.1 Alternativ 1 - öppen bro
En öppen bro kan ges liknande utformning längs hela sin sträckning från väster till 
öster. Bron utförs med en överbyggnad i stål på betongpelare. Överbyggnaden är en 
lådkonstruktion. Beläggningen läggs direkt på däcket av stål. Ramperna fram till spår och 
vägområdet bärs på runda pelare. Över spårområdet bärs överbyggnaden på skivstöd. 
Fristående rulltrappor, hissar och väntsalar ansluter till bron från perrongerna.

Exemplet visar byens bro i Odense, Danmark. Byens bro är väldigt påkostad med bland 
annat en pylon som inte har någon bärande funktion och ett exklusivt materialval vad 
gäller räcken.

Uppskattad byggkostnad för 8 m bred och 440 m lång bro enligt det här utförandet är ca 
140 milj. Kostnader för kringfunktioner som vänthallar, trappor, cykelparkering på bron etc 
är ej medräknade.

Figur 10. Byens bro, Odense

6.2 Alternativ 2 - delvis inbyggd bro
De anslutande rampbroarna görs öppna som en slank stålbro på runda betongpelare, 
liknande alternativ 1. Delen över väg- och spårområdet utförs som en fackverkskonstruktion 
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i stål, med glasväggar och eventuellt tak. Båda brotyperna förses med beläggning 
som läggs direkt på däcket av stål. Rulltrappor, hissar och väntsalar integreras med 
fackverkskonstruktionen men är ändå fribärande.

Exemplen nedan visar Cykelslangen i Köpenhamn, som representerar de öppna 
rampbroarna samt Skyttelbron i Lund och Förslövs station som är två exempel på 
fackverkslösningen. Skyttelbron har relativt korta spännvidder, ca 20 meter och Förslövs 
station ca 27 m. Det är möjligt att göra brodelar med längre spännvidder.

Uppskattad byggkostnad för 8 m bred och 180+140+120 m lång bro enligt det här 
utförandet är ca 105 milj, exklusive kostnader för kringfunktioner.

Figur 11. Cykelslangen, Köpenhamn

Figur 12. Skyttelbron vid Lunds station
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Figur 13. Förslövs station
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7 Visualisering

Syftet med följande visualiseringar är att visa:

• Olika alternativ för inbyggd eller öppen bro, samt principutformning för anslutningar  
till plattformar. Alternativen påverkas inte av om bron utformas sidoförskjuten eller 
rak och i visualiseringarna av dessa delar används enbart alternativet sidoförskjuten 
bro.

• Skillander mellan alternativen sidoförskjuten och rak bro vad avser upplevelsen längs 
bron samt vid anslutningar på östra och västra sidan.

• Hur bron upplevs på håll, i sitt sammanhang tillsammans med befintliga och planerade 
områden i omgivningen.

Samtliga vyer på följande bilder är exporterade ur en 3 D-modell som innehåller:

• Nya plattformar och spår för Mölndals station och Götalandsbanan 

• Ny utformning av E6/E20 med metrobuss, Scenario 1 med E6/E20 i marknivå

• Planerad utbyggnad av Forsåkers samtliga etapper samt all utbyggd eller pågående 
utbyggnad av Mölndals innerstad. 
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7.1 Inbyggd eller öppen bro samt principutformning för anslutningar 
mot plattformar 
Nedan visas olika alternativ för inbyggd eller öppen bro, samt olika alternativ för anslutning 
mot plattformar. Kommentarer till alternativen följer i avsnitt 7.1.4.

7.1.1 Alternativ 1: Delvis inbyggd bro med anslutning till plattformar direkt 
från bron

N
Forsåker

Mölndals innerstad

Åbybergsgatan

N Forsåker

N

Forsåker

Figur 14. Delvis inbyggd bro med anslutning till plattformar direkt från bron
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7.1.2 Alternativ 2: Delvis inbyggd bro samt vänthall mellan bron och anslut-
ningar till plattformar

N
Forsåker

Mölndals innerstad

Åbybergsgatan

N
Forsåker

N

Forsåker

Figur 15. Delvis inbyggd bro samt vänthall mellan bron och anslutningar till plattformar
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7.1.3 Alternativ 3: Öppen bro samt vänthall mellan bron och anslutningar till 
plattformar

N

ForsåkerMölndals innerstad

Åbybergsgatan

N Forsåker

N Forsåker

Figur 16.  Öppen bro samt vänthall mellan bron och anslutningar till plattformar
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7.1.4 Kommentarer 
Alternativ 1 har en inbyggd och väderskyddad del över motorväg och järnväg, men saknar 
vänthallsutrymmen i anslutning till bron. Byten mellan tågplattformar samt mellan tåg 
och metrobuss kan ske väderskyddat via brons gångbana, men bytesresenärerna behöver 
samsas med övriga gående på bron.

Alternativ 2 har en inbyggd del som i alternativ 1, men dessutom vänthall mellan bron och 
trapporna ner mot plattformar för tåg, samt en inbyggd separat förbindelse mellan tåg 
och metrobuss. Vänthallarna kan inrymma funktioner som till exempel Pressbyrån eller 
liknande. Bytesflöden behöver inte belasta brons gångbana. 

Alternativ 3 har vänthallar på samma sätt som alternativ 2, men själva bron är öppen hela 
vägen från öst till väst. En öppen bro innebär friare sikt längs bron och mot omgivningarna 
i öst och väst. En fördel med öppen bro kan vara minskad risk för att bron nyttjas som 
uppehälle nattetid. Vänthallar kan stängas på natten när tåg/bussar inte trafikerar, men 
en inbyggd bro kan inte stängas eftersom den även fyller funktionen att koppla östra och 
västra sidan. 

En nackdel med öppen bro är att det blir svårare att skärma av buller från E6/E20 helt och 
hållet.

7.2 Sidoförskjuten respektive rak bro
Nedan visas jämförelser mellan sidoförskjuten och rak bro i ett urval av vyer. 

7.2.1 Anslutning östra sidan

N
Forsåker

Sidoförskjuten bro

N Forsåker

Rak bro

Figur 17. Översikt anslutning östra sidan
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N Forsåker

Sidoförskjuten bro

N Forsåker

Rak bro

Figur 18. Vy från bron in mot stationskvarteren i Forsåker

N

Sidoförskjuten bro

N

Rak bro

Figur 19. Vy från Diagonalen i Forsåker, ut mot gång- och cykelbron
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7.2.2 Kommentarer
Den raka bron innebär att byggnadsvolymer behöver justeras jämfört med tidigare 
skisser, vilket möjliggör en fri siktlinje från Diagonalen och ut mellan de justerade 
byggnadsvolymerna. Lutningen från Diagonalen upp mot brons fulla höjd innebär att 
man inte kommer att kunna se ut över bron ända från Diagonalen. Men man får ändå 
intrycket att gång- och cykelbanan fortsätter vidare västerut. Med sidoförskjuten bro och 
oförändrade byggnadsvolymer blir detta inte lika tydligt.

Den raka bron ger också större möjligheter till en mer samlad torgyta på den södra delen 
av däcket mellan byggnaderna, med goda möjligheter till kvällssol från väster.

7.2.3 Anslutning västra sidan
Den raka bron har i följande illustrationer en större radie runt parkeringshuset. Den större 
radien går även att applicera på den sidoförskjutna bron.

N

Sidoförskjuten bro, 
snäv radie runt p-hus

Åbybergsgatan
N

ygatan

N

Rak bro, större radie 
runt p-hus

Åbybergsgatan

N
ygatan

Figur 20. Översikt anslutning västra sidan
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N

Sidoförskjuten bro, 
snäv radie runt p-hus

N

Rak bro, större radie 
runt p-hus

Figur 21. Vy från bron mot Åbybergsgatan

N

Sidoförskjuten bro, 
snäv radie runt p-hus

N

Rak bro, 
större radie runt p-hus

Figur 22. Vy från Åbybergsgatan
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N
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snäv radie runt p-hus N
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at
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snäv radie runt p-hus N

yg
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an

Figur 23. Vy från Nygatan

7.2.4 Kommentarer
Den sidoförskjutna respektive raka bron ger olika intryck inför att man närmar sig 
sidoförskjutningen. Vilket alternativ som upplevs mest attraktivt är sannolikt en fråga 
om tycke och smak. I stråkstudien av SpaceScape påtalades vikten av raka stråk med 
fria siktlinjer, vilket talar för den raka bron. De fria siktlinjerna kan dock delvis uppnås 
även i alternativet med sidoförskjuten bro, under förutsättning att bullerskydden är 
genomsiktliga. För själva anslutningen i kvarteret på den västra sidan är det ingen skillnad 
mellan sidoförskjuten och rak bro.

Alternativet med en generösare radie runt parkeringshuset ger en öppnare siktlinje runt 
hörnet av huset, samt ökat utrymme för en attraktiv trapplösning ner mot Åbybergsgatan/
Nygatan. Se även resonemang om framkomlighet och säkerhet för cykel under avsnitt 
4.2.1.

7.3  Övriga anslutningar
Det är möjligt att göra ytterligare anslutningar till bron, utöver de som görs i respektive 
ändar och vid plattformarna. För tillgängligheten till stationen kommer det att krävas hissar 
från markplan upp till brons högsta nivå, på ömse sidor om E6/E20/Västskustbanan. På 
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den västra sidan innebär det att en hiss behöver placeras mellan Gamla Kungsbackvägen 
och E6/E20 och på östra sidan kan det vara aktuellt med en hiss från gångbanan längs 
den nya sträckningen av Nämndemansgatan, vilket eventuellt kan lösas via nya byggnader 
i stationsområdet. I Figur 24 illustreras hiss på västra sidan, samt möjlig trappa ner mot 
Barnhemsgatan.

N

Ga Kungsbackavägen

Barnhemsgatan

Forsåker

Figur 24.  Kompletterande hiss och trapplösningar västra sidan

7.4 Upplevelse av bron på håll
På långt håll från norr och söder kommer sidoförskjuten och rak bro ge relativt lika intryck. 
Vyerna nedan redovisar endast den raka bron, i alternativet med öppen bro och vänthall 
mellan bro och plattformar. 

N
Mölndals innerstad

Figur 25.  Vy från byggnader i Forsåker
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N

Forsåker

Mölndalsbro

Figur 26. Vy från planerade byggnader i kv Kungsfisken

Omgivande stadslandskap har relativt hög täthet med höga byggnader, vilket medför att 
bron förefaller smälta in relativt väl trots dess omfattning och längd. Utöver den fysiska 
koppling melan öst och väst bron innebär, bidrar den även visuellt till att knyta samman de 
bägge sidorna över den breda infrastrukturkorridoren.
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8 Konsekvenser om spårvägsreservat slopas

Spårvägsreservatet har syftet att möjliggöra en förlängning av spårvägen söder om 
Mölndals innerstad, samt vidare västerut mot Frölunda. Metrobussystemet - om det byggs 
ut - kommer att ha liknande funktion som en spårväg. Det kan därmed bli aktuellt att ta 
bort spårvägsreservatet i Mölndals översiktliga planering. Atkins har därför fått i uppdrag 
se hur detta skulle påverka brons anslutning på västra sidan. 

Spårvägsreservatet väster om Gamla Kungsbackavägen påverkar hur långt in i området 
den västra brorampen behöver sträcka sig innnan den landar på marknivå. Utan hänsyn till 
spårväg är det kravet på fri höjd över Gamla Kungsbackavägen som blir dimensionerande 
(5,1 meter istället för 5,5 meter). Dessutom kan lutningen ner mot marknivå påbörjas 
direkt väster om Gamla Kungsbackavägen, det vill säga tidigare än om hänsyn måste tas 
till spårvägsreservatet. 

Utgångspunkten har varit att se om rampen kan nå marknivå i höjd med korsningen 
Åbybergsgatan/Nygatan, utan att behöva svänga runt parkeringshuset. Det innebär att 
bron behöver landa ungefär 35 meter tidigare än vad den gör i de tidigare redovisade 
alternativen. Samtidigt ska kraven på max 5 % lutning eftersträvas. 

För en ramp i stål bedöms att konstruktionstjockleken kan komma ner till 0,7 meter. Kravet 
på fri höjd över Gamla Kungsbackvägen för stålbro är 5,1 meter. Med dessa förusättningar  
blir lutningen ca 5,6 % om rampen ska landa vid korsningen Åbybergsgatan/Nygatan. 

Om rampen istället görs i betong sänks kravet på fri höjd till 4,7 meter. Konstruktions-
tjockleken bedöms dock behöva vara något större, ca 0,9 meter. Sammantaget blir den 
fria höjden att utgå ifrån 0,2 meter lägre än med stålbro. Under dessa förutsättningar blir 
lutningen ca 5,3 %. 
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Figur 27.  Plangeometri alternativ rak bro, utan spårväg, ramp i betong. Se även bilaga 7.
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Figur 28. Profilgeometri alternativ rak bro, utan spårväg, ramp i betong. Se även bilaga 8.

Slutsatsen blir att kraven på maxlutning 5 % inte nås fullt ut om bron ska landa vid 
korsningen Åbybergsgatan/Nygatan, utan att svänga runt parkeringshuset. 

8.1 Kostnadsbedömning bro utan spårvägsreservat
Med en kortare ramp enligt ovan - utförd i betong - blir uppskattad byggkostnad ca 92 
miljoner kronor. 
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