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SAMMANFATTNING

Detta arbete handlar om omvandling av en väg till en gata. Den störs-
ta skillnaden mellan gata och väg är gatans mångfald till skillnad mot 
vägens. På en gata rör sig bilar, bussar, människor, det finns butiker, 
restauranger m.m. På en väg däremot blir oftast bilarna dominerande. 
Skillnaden mellan gata och väg beskrivs mer ingående i arbetet. 

Planområdet jag valt att arbeta med sträcker sig mellan Göteborg och 
Mölndal. Dessa städer binds samman av flera olika vägar. Den första 
förbindelsen mellan dessa städer gick längsmed Mölndalsån där idag 
Södra vägen, Mölndalsvägen och Göteborgsvägen finns. Om man ska 
färdas mellan Göteborg och Mölndal väljer många fortfarande att röra 
sig längs denna sträckning då den är genast och för att spårvagnen fär-
das den sträckningen. Trots att den trafikeras av mycket kollektivtrafik 
är denna väg tyvärr främst avsedd för de som färdas med bil. Den består 
oftast av flera körfällt i vardera riktningen. Gång- och cykelvägar finns 
men kvalitén på dessa varierar. Miljöerna längs vägen bidrar också till 
att främja bilåkandet. Sträckan är delvis öppen, med stora parkerings-
platser och obebyggda tomter.  Detta skapar en miljö som är  ogästvän-
lig att färdas genom vilket i sin tur främjar människor att åka bil. 

Jag har i detta arbetet försökt att utveckla sträckan med syfte att den 
ska bli trevligare att röra sig längs med för alla trafikanter som rör sig 
där. Jag har tagit del av ett förslag från kommunen där de  föreslår en 
omledening av viss trafik som rör sig på Södra vägen, Mölndalsvägen 
och Göteborgsvägen. I mitt förslag föreslår jag en liknande lösning för 
att misnka trafiken. Utifrån detta har jag sedan arbetat med att göra om 
sträckan som jag idag anser är en väg till att bli en gata. 

Examensarbetet är uppdelat i fyra delar. Del ett är en inledning där jag 
beskiver syfte, problem, mål och upplägg på arbetet. Del två är en teo-
risk del som handlar om gator vägar och stråk. Denna del bygger på  

literatur som jag har läst. Del tre består av beskrivningar och analyser 
av planområdet och del fyra består av ett planförslag. 

TACK!

Ett stort tack till WSP som under arbetet med mitt examensarbetbete 
har låtit mig få tillgång till kontor och arbetsmaterial. Jag är också tack-
sam för den handledning jag fick på WSP av Anna-Sofie Jeppson, Ida 
Lenartsson, Anna Olsson och Pia Sartorius.
  
Ett tack ges också mina handledare på Blekinge Tekniska Högskola Gun-
nar Nyström och Anette Andersson.

Jag vill också passa på att tacka mina vänner Andre Berggren, Tina 
Bosnjak, Ida Thuresson, Karolina Örneblad, Erik Olmårs, Josef Erixon 
och Daniela Kragulj för råd och synpunkter, ni vet att jag uppskattar er 
ärlighet. Ett tack skänkes också till min familj, mor, far och syster för 
synpunkter och stöd.
   
Jag hoppas du som läsare kommer att uppskatta arbetet. 

Götlunda i juli 2008

//Hugo Lindblad
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Kära läsare! I det första kapitlet av arbetet du nu håller i din hand 
beskrivs varför det är gjort och vad syftet har varit. Här visas pla-
nområdets avgränsningar. Problem och konflikter inom området 
beskrivs. Vidare redovisas litteratur som används samt upplägget 
på arbetet. Detta kapitel är en introduktion som är skriven med 
förhoppning att du som läsare ska bli intresserad av att vilja del av 
resterande arbete.            

del:1
Varför är arbete gjort?
Bakgrund, syfte, upplägg och mål!
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BAKGRUND

Större vägar som leder in mot eller ifrån städers centrum tycker jag är 
intressanta. De har oftast en god försörjning av kollektivtrafik och bra 
förbindelser med centrum, detta utnyttjas ofta inte. De är oftast främst 
avsedda för bilarna, medan de andra trafikanterna, exempelvis de som 
går eller cyklar inte prioriteras lika högt. En väg anpassad för bilar blir 
ofta en barriär och en tråkig miljö för människor att färdas längsmed. 
Trots detta anses det ur ett hållbart perspektiv viktigt att bygga både 
tätt och vid kollektiva noder. 

Jag ska i mitt examensarbete undersöka om man kan skapa en trevli-
gare gatumiljö längs en väg med mycket trafik. Innan jag hade bestämt 
vilket område jag skulle arbeta med var jag och promenerade längs 
Mölndalsvägen. Jag lade märke till att det längs vägen finns många sto-
ra parkeringsytor, tomma tomter och gamla industrier. Det finns också 
många olika verksamheter t.ex. bilhandlare, matvaruaffärer o.s.v. Sam-
tidigt finns det längs delar av vägen äldre och enligt mig vacker bo-
stadsbebyggelse. Jag upplevde vägen som väldigt splittrad och osam-
manhängande. Delar av av den har ett tydligt gaturum då man känner 
att man är i en innerstad medans andra delar är mer öppna och har 
karaktär av infartsled. Trots att vägen skiftar mycket i uttryck upplever 
jag, när jag rör mig i området, en känsla av att jag inte vet var någon-
stans längs sträckan jag befinner mig. Det finns många karaktärer och 
platser, men ingen utmärker sig vilket gör sträckan svårorienterad. Jag 
kom fram till att det fanns mycket som kunde utvecklas och att det var 
en lämplig uppgift som examensarbete.

SYFTE

Göra ett planförslag längs Mölndalsvägen, Södra vägen och Göteborgs-
vägen. Förslaget ska syfta till att ett mer sammanhängande, trevligare 
och tydligare gaturum bildas genom förtätning med byggnader och 
ändrad utformning av gaturummet. 

PLANOMRÅDET

Planområdet jag har valt att arbeta med sträcker sig från hållplatsen 
Korsvägen i Göteborgs kommun till hållplatsen Lackarebäck i Mölndals 
kommun (se karta). Sträckan är en av de vägar som binder samman Gö-
teborg och Mölndal. Dess dragning är den genaste för många som fär-
das mellan dessa städer. Vägen trafikeras av mycket kollektivtrafik och 
att det finns gång- och cykelbanor. Trots detta anser jag att den främst 
är avsedd för de som färdas med bil. Körfälten för bilarna tar upp stor 
del av väggbredden och längs stora delar är vägen väldigt monoton. En 
monoton miljö vill man gärna passera snabbt och är därför enligt mig 
miljö främst anpassad för bilister. Sträckan består av tre olika vägar, 
Södra vägen, Mölndals vägen och Göteborgsvägen. I detta arbete kom-
mer jag för enkelhetens skull att säga att jag arbetar med Mölndalsvä-
gen när jag nämner hela sträckan.      

Göteborg  består av en tät stadskärna. Utifrån denna har staden ut-
vecklats efter de förutsättningar landskapets gett. Mölndalsvägen lig-
ger i Mölndalsånsdalgång som är ett av de områden som tidigt bör-
jade utvecklas utanför de centrala delarna av Göteborg. I översiktsplan 
(samrådshandling, 2007) beskrivs området som ett utvecklingsområde. 
Vägen har tidigare haft ett väldigt högt trafikflöde. I slutet av 1970-talet 
leddes trafiken om så att trafikmängden började minska. Idag varierar 
trafikflödet på vägen mellan 11 000 – 17 300 fordon per dygn (Ge-
staltningsprogram för Södra vägen/Mölndalsvägen, 2001). Göteborgs 
kommun har planer på att längs delar av sträckan bygga en parallell 
väg för att kunna minska biltrafiken ännu mer. Detta ger möjlighet till 
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PROBLEMFORMULERING OCH MÅL

Problem: Trafiken längs vägen skapar mycket buller samt tar mycket 
plats vilket gör vägen ogästvänlig att vistas på för de som går och cyklar. 
Trafiken tar även mycket plats från andra aktiviteter som skulle kunna 
finnas längs sträckan. 

Mål: Att utveckla vägen så att bilarna inte får lika mycket plats och göra 
den trevligare och tryggare att röra sig utmed. Att utveckla vägen så att 
den bättre främjar sociala aktiviteter.

Problem: Gaturummet längs sträckan är väldigt splittrat och osamman-
hängande.

Mål: Att kompletera gaturummet längs sträckan där brister finns. För-
bättringen ska leda till att vägen upplevs som trevligare och mer sam-
manhållen.

Problem: Det stora flödet av bilar samt bredden på vägen skapar längs 
delar av sträckan en barriär som delar upp området. 
Mål: Att försöka minska den barriär som vägen är idag, samt att ut-
veckla vägen så att den binder samman områdena.  

Problem: Vägen saknar idag en tydlig identitet. 
Mål: Att skapa en röd tråd som binder ihop sträckan och ger vägen en 
tydligare identitet. 

Problem: När man färdas längs sträckan idag är det svårt att märka att 
man rör sig mellan två olika städer och olika områden. 
Mål: Att skapa en miljö som förändras och visar att man rör sig mellan 
olika områden.
 

att minska antalet körfällt på Mölndalsvägen (Gestaltningsprogram för 
Södra vägen/Mölndalsvägen, 2001) och förändra gatumiljön.

Totalt sträcker sig planområdet nästan fyra kilometer i syd-nordlig rikt-
ning. På bredden(väst östlig riktning) avgränsas området av det som 
berör det upplevda gaturummet. Längs de delar där det finns bebyg-
gelse nära vägen är planområdet således väldigt smalt, vid de stora 
obebyggda ytorna breddar planområdet ut sig (se karta sid 11). 

Avgränsningarna i nordsydlig riktning har blivit gjorda där vägarna har 
ändrat karaktär till att bli mer stadsmässiga och de resande känner att 
man färdas mot ett centrum. Ett av målen(som nämns på nästa sida) 
med arbetat är att skapa en sammanhängande gaturum mellan Göte-
borg och Mölndal det är därför jag har valt att göra avgränsningarna 
vid platser där vägen övergår till att få en mer stadsmässig karaktär. 
 
Mot norr avgränsas området av Korsvägen. Korsvägen är en stor nod 
för gående, cyklister, kollektivresenärer och bilister. Vid Korsvägen änd-
rar vägen karaktär och från denna plats och in mot staden känns vägen 
färdigbyggd. Den har där ett tydligt gaturum och för mig känns det som 
en entré till Göteborgs centrum. Korsvägen var därför för mig den na-
turliga avgränsningen norrut. Söder ut var det inte lika självklart var 
avgränsningen skulle ske då det inte finns någon plats där vägens ka-
raktär ändras lika tydligt som vid Korsvägen. Jag valde att avgränsa om-
rådet vid hållplatsen Lackarebäcken där vägen ändå till viss del ändrar 
karaktär. Härifrån och mot Mölndals centrum är gaturummet tydligare  
och mer sammanhållet i skala och storlek (se karta). 
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Problem: Många tomma tomter och stor parkeringsplatser gör att om-
rådet inte känns färdigbyggt.
Mål: Att undersöka vart det är lämpligt med ny bebyggelse samt vilken 
slags bebyggelse som lämpar sig bäst på olika platser. 

Problem: Området är idag väldigt ogästvänligt och delvis otryggt att 
vistas i.
Mål: Att utveckla området så det blir trevligare och tryggare att vistas 
i.
  
Problem: Sträckan är idag väldigt svårorienterad. Det är svårt att veta 
var man befinner sig när man rör sig längs vägen. 
Mål: Att utveckla området så att det blir mer lättorienterat.

METOD

För studier av gator, dess utformning och historia samt för att få in-
formation om planområdet har jag läsa litteratur om gator och vägar. 
Arbetet består av tre delar. En teoretisk del, en del med analys av om-
rådet och en del där ett planförslag presenteras. Den teoretiska delen  
består av litteraturstudier med fokus på hur man kan utveckla gator 
och vägar. Med utgångspunkt från denna studie har jag sammanfatta 
de delar som jag tycker är intressanta utifrån mitt syfte att skapa en 
god miljö som binder samman området. De texter jag hämtat informa-
tion ifrån är:   

HELA GATAN, en skrift om gatuutformning från planverket

DEN AMERIKANSKA STORSTADENS LIV OCH FÖRFALL, Jacobs Jane. En 
bok som bl.a. handlar mycket om trygghet.

DEN GODA STADSGATAN, en bok av konsthögskolans arkitekturskola, 
red Sture Balgård, Carlsson bokförlag, 1994. Den handlar om gestalt-

ning av gator och gatans framväxt i Sverige.

LIFE BETWEEN BUILDINGS, Gehl Jan, 2001, Arkitektens Förlag. Boken  
handlar om hur människor använder det offentliga rummet och hur 
man skapar offentliga rum som inbjuder till ett socialt liv.

THE IMAGE OF THE CITY, Kevin Lynch, The Mit Press, 1960. En bok om 
hur människor förflyttar sig och lokaliserar sig i städer.

TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD, en skrift utarbetad av Banverket, Bo-
verket, Vägverket och Sveriges kommuner och landsting. Den är en av 
de senaste skrifterna som ger råd och hjälper svenska planerare med 
att forma ett trafiksystem som stöder städers utveckling.  
  
De nämnda böckerna nämner olika synsätt på vad man bör tänka på 
och hur man ska gå till väga vid utformning av gator/vägar. 

Jag har inventera, samlat in fakta och analyserat området.
I faktainsamlingen av området har jag bl.a. tagit reda på: hur stor tra-
fikmängden är längs olika delar av sträckan,  hur höga bullervärden det 
är längs vägen samt plocka fram information om hur kommunen vill 
utveckla området. I inventeringen av området har jag: 

•	 Studerat	gaturummet	och	se	vart	det	är	bra	och	var	jag	tycker		
 det finns brister. 
•	 Studerat	grönstrukturen	i	området.
•	 Studerat	kopplingen	mellan	Mölndalsån	och	vägen.
•	 Gjort	en	analys	av	vilka	byggnader	som	är	värda	att	bevara		
 och vilka det kan vara värt att omvandla. 
•	 Studerat	om	det	finns	speciella	karaktärer	och	platser	i	områ	
 det som är lämpliga att utveckla. 
•	 Sett	till	gatans	karaktär	och	var	den	upplevs	som	ogästvänlig.	
•	 Gjort	en	Lynch-analys	som	beskriver	landskapet	utifrån	barriä	
 rer, stråk, noder, områden och landmärken.    
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Analysen och teorin ligger till grund för planförslaget. Planförslaget byg-
ger förutom på detta även på att uppfylla de mål jag har satt upp. Plan-
förslaget består av en övergripande del samt detaljstudier av områden. 
I den övergripande delen finnas förslag på hur man binder samman om-
rådet som helhet och visar var utvecklingen kommer att ske. 

Jag visar också olika utsnitt från området där jag går ner i skala och 
presenter mina tankar för olika delar av sträckan. Jag har också valt att 
studera en plats som heter Krokslättstorg i detalj och visar en mölighet  
på hur man kan utveckla just den platsen så att den främjar mina mål 
med planförslaget. Att gå in i detalj längs hela sträckan är inte möjligt 
tidsmässigt. Men jag tycker det är viktigt att visa både i en övergripande 
och i en mer detaljerad skala hur området kan utvecklas. 
 

TIDSPLAN

Arbetet med examensarbetet har jag delat upp i 6 delar. Del 1 var pro-
gramdelen som tog 3 veckor att göra. Del 2 var insamling av litteratur 
om gator samt studier av detta material, detta arbetade jag med i ytter-
ligare ca 3 veckor. Del 3 var inventering och analys av planområdet som 
tog 5 veckor. Del 4 var framställandet av planförslaget som jag arbetade 
med i 6 veckor. Del 5 handlade om att sammanställa all text och kartor 
till ett dokument, samt att göra power point. Detta tog 1 vecka.      

Jag påbörjade mitt examensarbete i oktober och gick upp på mittsemi-
narium den  27 maj. Del 6, den sista delen i examensarbetet har varit 
att bearbeta och kompletera  arbetet med de synpunkter jag fick på 
mittseminariumet, samt korrekturläsning. Denna del tog fem veckor. 
Totalt arbetade jag 23 veckor med detta arbetet. Slutpresentation  av   
examensarbetet beräknas ske i början av hösten 2008.


