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Denna del, del 3, innehåller historik för Göteborg och Mölndal-
sånsdalgång samt nulägesbeskrivning och analyserar för omvand-
lingsområdet. Du som läsare kommer här få omvandlingsområ-
dets olika delar beskrivna för dig, både skriftligt och via bild. Du 
kommer också att få ta del av fakta och statistik för området, dess 
brister och styrkor, få reda på varför man utvecklade industrier där 
och varför man inte bör göra det idag och självklart även ta del av 
gatans uppbyggnad och utseende.           

del:3
Planområdet igår och idag
Historia, analys och nulägesbeskrivning
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OMRÅDETS HISTORIA

Göteborg grundades 1620. Staden planerades utifrån holländska fö-
rebilder med vallgrav och ett utvecklat kanalsystem. Det holländska 
planeringssättet passade väldigt bra på den sanka mark som fanns vid 
älven där dalgångar och vattendrag möttes. Stadens placering vid Gö-
taälvs mynning gav goda förutsättningar för handel mot väster och ber-
gen som omsluter Göteborg var bra ur försvarssynpunkt. 

Till en början byggdes det främst trähus innanför vallgravarna men ef-
ter flera bränder började man bygga mer påkostade stenhus. Efterhand 
blev området innanför vallgravarna fullbebyggt och mellan åren 1620-
1800 utvecklades bebyggelse väster om Göteborg. Det var främst längs 
älven som bebyggelsen utvecklades men även bostadsområdet Haga 
kom till då. Haga låg tillskillnad från övrig bebyggelse utanför vallgra-
varna på plan mark och stadsdelen utvecklades efter en rutnätsplan. 

I början av 1800 talet raserades befästningsvallarna och en ny utbygg-
nadsplan gjordes för kvarteren närmast vallgraven. Mellan åren 1850-
1910 utvecklades flera industriområden i Göteborg. Det var främst 
områden med direkt anknytning till Götaälv som bildades men även 
industriområdena Gårda och Krokslätt längs Mölndalsån anlades un-
der denna tidsepok. Stadsdelen Krokslätt i södra Göteborg och norra 
Mölndal var ett typiskt industriområde i Göteborgstrakten med indu-
stribebyggelse närmast vattnet där landskapet var flackt och bostads-
bebyggelse där terrängen var mer kuperad. 

De arbetarbostäder som byggdes under denna tidsperiod var till en 
början helt i trä. Men på 1870 talet började man bygga de för Göteborg 
typiska landshövdingehusen. De består av en bottenvåning i sten och 
sedan två våningar i trä. Anledningen till denna konstruktion var att 
brandföreskrifterna på den tiden inte tillät byggnader av trä gjorda i 
fler än två plan och av ekonomiska skäl var det väldigt ogynnsamt att 
bygga helt i sten.

Mölndalsåns dalgång bildades genom att en spricka i bergslandskapet 
uppstod där Mölndalsån flyter fram. I området närmast berget finns 
sandjordar som i dalgångarna övergår i lera. Bebyggelsen av området 
började 1736, då en fabrik i Örgryte anlades vid ån. Slussen som fortfa-
rande finns kvar vid Drottningstorget anlades 1873. Denna gjorde det 
möjligt för frakt längs ån utan att behöva lassa om. När det blev enkla-
re att frakta stenkål och råvaror från Göteborgs hamn blev Mölndalsån 
mer attraktivt för industrier. 

Mölndalsvägen var länge den södra infarten till Göteborg. På grund av 
dålig kvalitet gjordes stort arbete med att förbättra standarden på vä-
gen 1862. Vägen var grusväg fram till 1890-talet då den stensattes. Vid 
bilismens intåg i det svenska samhället ställdes högre krav på vägen 
och 1920 asfalterades den. 1979 blev E6 klar. Detta ledde till att Möln-
dalsvägen fick minskad betydelse som infartsled till Göteborg och att 
bilisterna på sträckan minskade. 

Sedan 1979 har området fortsatt bebyggas, främst med verksamhe-
ter som är beroende av bilar. Mellan Mölndal och Göteborg finns idag 
flera bilhandlare, möbelaffärer och stora matvaruaffärer. Området har 
också utvecklats med flera nya kontorsbyggnader och i flera av de gam-
la industrierna har omvandlats till kontorslokaler. 

Idag har vägen stor betydelse för de som färdas kollektivt mellan Gö-
teborg och Mölndal. Den är okså viktig för många som cyklar mellan 
dessa städer. Efter det att E6:an blev klar har vägen minskat sin bety-
delse i den övergripande trafiksystemet i Göeborg och Mölndal. Dock 
trafikeras vägen fortfarande av mycket motorfordon. Det finns också 
flera målpunkter för bilisterna i området, t.ex. Liseberg, stora matvaru-
affärer och bilhallar.  

(Strannelind Maria, Mölndalsåns dalgång, 1994.)

(Hansson, Einar et al, Göteborg de små stadsdelarnas stad, 1994)
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KOMMUNENS SYN PÅ MÖLNDALSVÄGEN

I öp xx (senaste översiktsplanen för Göteborg, inte antagen ännu) är 
Mölndalsvägen och Södra vägen ett av de centrala förnyelseområdena 
I Göteborg. Enligt planen vill man i dessa områden bland annat; bygga 
Stad, bygga blandat, skapa attraktiva mötesplatser, skapa nya stadspar-
ker, skapa öka vattenkontakt, prioritera kollektivtrafik, gående och cyk-
lande, kraftsamla kring knutpunkter, skapa trafiksystem som inte skapar 
stora barriärer.

Göteborgs kommun har nyligen byggt ut E6/E20 från en fyrfiligväg till 
en sexfilig. I maj 2001 utkom skriften GESTALTNINGSPROGRAM FÖR 
SÖDRA VÄGEN OCH MÖLNDALSVÄGEN. Det är en skrift från Göteborg 
stadsbyggnadskontor som beskriver ett gestaltningsförslag för delar av 
den sträcka som jag valt att arbeta med. I gestaltningsprogrammet före-
slås nya vägdragningar som skapar alternativ till att färdas med bil längs 
Mölndalsvägen. Det nämns också att dessa vägdragningar skulle kunna 
sänka Å.D.T.(års dygns trafiken) på Mölndalsvägen med 3000-5000 for-
don/dygn vilket ger förutsättningar till att minska antalet körfält. För-
slaget innebär också bättre tillgänglighet till de verksamhetsområdena 
som ligger öster om Mölndalsån. Nu ligger dessa planer nere i väntan på 
att beslut ska tas om utveckling av Västlänken. 
(Sabina Richter et al, Gestaltningsprogram för Södra vägen/Mölndalsvägen, 2001)

Västlänken är en planerad tågtunnel som ska gå genom Göteborg. An-
ledningen till bygget är att kunna få ut full effekt på andra järnvägsut-
byggnader bland annat sträckorna Göteborg - Landvetter – Borås, Göte-
borg – Malmö och Göteborg – Oslo. Utvecklingen av Mölndals dalgång 
är beroende av vilken sträckning man låter västlänken få genom Göte-
borg.
(Västlänken – en tågtunnel under Göteborg <elektroniskt> )

I detta arbete utgår jag ifrån att Västlänken kommer att få en sträckning 
som inte berör Mölndalsvägen. 

Almedalsvägen ansluts till 
Sanktsigfridsgatan och ska-
par bättre kopplingar till 
närliggande områden samt 
minskar biltätheten längs 
Mölndalsvägen.

Ny koppling mellan köpcentrumområ-
det och Mölndalsvägen. 

Almedalsvägen förlängs och 
ansluts till Mölndalsvägen vid 
Krokslätt.

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

BESKRIVNING AV KARTAN

Kartan nedan visar de vägdragningar som föreslås i GESTALTNINGSPRO-
GRAM FÖR SÖDRA VÄGEN OCH MÖLNDALSVÄGEN. Svarta linjer är nu-
varnde större vägar. Röda linjer är föreslagna nya vägar. 
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A
B

C
D E F

G
H

BESKIVNING AV OMRÅDET

Mölndalsvägen sträcker sig mellan Göteborg och Mölndal genom 
Mölndalsånsdalgång. Vägen är mestadels fyrfilig och mellan körfälten 
finns två spårvagnsspår. De bussar som trafikerar området delar körfält 
med bilisterna. Karaktären längs vägen skiftar mycket. Längs stora delar 
finns service, verksamhets och industriområden. Denna bebyggelse är 
sällan placerad parallellt med gatan. Mellan bebyggelsen lämnas också 
stora obebyggda parkeringsområden. Enligt min mening är gaturum-
met vid parkeringsplatserna så öppna att gaturummet ibland upplevs 
som obefintligt. Längs delar av vägens östra sida finns också obebyggd 
tomtmark som inte används.

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

Öster om Mölndalsvägen flyter Mölndalsån. Längs delar av sträckan 
flyter ån bredvid vägen. Vattenkontakten är dock dålig, går man på 
motsatt sida av vägen märker man inte av vattnet. Det finns flera äldre 
industribyggnader bevarade i området.

För att mer ingående beskriva planområdet har jag valt att dela upp 
området i olika delar. Indelning av planområdet visas på kartan ovan. 
Cirklarna med siffror visar vart fotografierna är tagna.  
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Ett av få platser där man utnyttjat av närheten till vattnet (fotograf Hugo 
Lindblad).

Byggnad inärheten  av hållplatsen Elisedal (fotograf Hugo Lindblad).Vy mot Liseberg (fotograf Hugo Lindblad).

Vy från spårvagnsspåren vid Lana (fotograf Hugo Lindblad).

1 2

3
4
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SEKTION 1               
                                  

Södra vägen med Världskulturmuseet till vänster (fotograf Hugo Lindblad)

Område B

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Område A

Innan planområdet börjar, från Korsvägen och in mot Göteborgs cen-
trum är karaktären längs gatan väldigt stadsmässig med ett tydligt ga-
turum och breda trottoarer. Det känns att man är i de centrala delarna 
av en stad. Bebyggelsen består av äldre stenstadsbebyggelse med bu-
tiker och restauranger i bottenvåningen. Gatan är en del av en rutnäts-
struktur.

Område B

Närmast Korsvägen består bebyggelsen på den västra sidan av vägen 
av bostadshus med affärer i bottenvåningen. Då bebyggelsen ligger 
nära vägen och har affärer i bottenvåningen känns gatan urban och 
ofta bildas ett tydligt gaturum.

 På östra sidan av vägen finns några obebyggda tomter. Det finns berg 
nära gatan som hjälper till att skapa ett gaturum där bebyggelse sak-
nas. På östra sidan finns också bostadshus, p-hus, Universeum och 
Världskulturmuseet. Universeum och Världskulturmuseet är positiva 
för området då de attraherar många människor. Museerna är placera-
de vid Södra Vägen och är en del av evenemangsstråket. Evenemangs-
stråket är ett område i Göteborg där man försöker placera byggnader 
som lockar mycket turism. Där finns också Liseberg, Skandinavium, Ul-
levi o.s.v.  

Vägen har i denna del av planområdet ett körfält i vardera riktningen 
för bilister. Det finns kantstensparkering i bägge riktningarna. Dessa 
delar upp gaturummet. I mitten av vägen finns spårvagnstrafik som här 
går på asfalt. På den östra sidan av vägen finns en gång- och cykelbana 
som har god standard. På västra sidan av vägen finns bara en smal trot-
toar, detta trots att det på denna sida finns mycket affärer.

1

1

Universeum

Kors-
vägen
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SEKTION 1
Sektionen är tagen ca 100 meter från korsvägen (se karta fö-
regående sida). På västra sidan av vägen finns bostadsbebyg-
gelse med affärer i bottenvåningen. På andra sidan finns par-
kering till Universeum och ett berg. Berget och dess grönska 
skapar tillsammans med bostadshusen ett gaturum.

1
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sektion 2                 

De vackra gamla Lyckholms fabrikerna syns tydligt från Mölndalsvägen när 
man befinner sig vid Almedal  (fotograf Hugo Lindblad).

Område C.

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Område C 

Söder om Liseberg, på den östra sidan av vägen, öppnar sig en stor 
parkeringsplats. Detta leder till att området drastiskt ändrar karaktär. 
Gatan börjar i detta område kännas mer som en väg, men fortfarande 
har den karaktärsdrag som är synonyma med gata, t.ex. många  gående 
och cyklister och längs västra sidan finns lägenhetshus med affärer i 
bottenvåningen. På den västra delen av Mölndalsvägen börjar här en 
parallellväg. En övergångszon med trädplantering skiljer parallellvägen 
från Mölndalsvägen. Läns parallellvägen finns parkering till den han-
del som finns i bottenvåningen. Sträckan är här nyligen omgjord och 
påkostad med trädplantering och god belysning. I spårvagnsfälten har 
man planterat gräs. Gång- och cykelbanan på den västra sidan av vägen 
håller fortfarande god standard och det finns längs delar av sträckan en 
övergångszon som skiljer den från körfälten. Det som gör att sträckan 
här mer börjar kännas som en väg är dels att gaturummet försvinner 
dels att man planterat gräs i spårvagnsfälten och dels för att vägen här 
får fler körfält som gör att vägen blir bredare. Mellan spårvagnsfälten 
har man också placerat staket som leder till att barriärkänslan ökar. Vid 
hållplatsen Almedal böjer ett av husen av och öppnar upp för en plats-
bildning. Denna utnyttjas till att ge plats åt en korvkiosk. 

Lisebergs parkering
Liseberg 2

2

Almedal

Lyckholmsfabriker

Gång- och cykelbana längsmed Lisebergsparkering (fotograf Hugo Lindblad).

1

1

Kontor

Bostäder med handel i botten våningen
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Sektion 2
På västra sidan av vägen finns bostadsbebyggelse med af-
färer i bottenvåningen. Där finns också en lokalgata som 
sträcker sig parallellt med Mölndalsvägen. På Östra sidan 
finns parkeringen till Liseberg. Avståndet mellan bebyggelse 
och väg är så pass lång att ingen rumskänsla finns.  

2
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Område D

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

Område D

Efter hållplatsen Almedal minskar känslan av att man rör sig längs en 
gata än mer och stråket upplevs som en väg. All belysningär placerad 
högt och ger ett monotomt ljus. Spårvagnsbädden består av makadam, 
vilket skapar en ganska hård och ogästvänlig känsla som bidrar till att 
öka barriär effekten mer än nödvändigt. Utrymmet för gående och cy-
klister är här väldigt begränsat och det finns inget som skiljer gång- och 
cykeltrafiken från biltrafiken. På västra sidan av vägen finns lägenhets-
hus. Dock saknar dessa affärer i bottenvåningen. Strax efter Almedal 
börjar Mölndalsån flyta parallellt med Mölndalsvägen. Tyvärr är när-
heten till vattnet dåligt utnyttjat och ofta märker man inte ens av vatt-
nets närvaro. På andra sidan av ån syns fabriker. Några av fabrikerna är 
vackra och välbevarade byggnader från 1800-talet. Närmast Elisedal är 
fabrikerna från 1970-talet, dessa har ett lågt arkitektoniskt värde och 
bidar till att ge vägen ett tråkigt intryck.    

Almedal

Trafikkorsning vid Almedal (fotograf Hugo Lindblad).

1

1 3

4

2

5

Gång- och cykelbana längsmed Mölndalsvägen (fotograf Hugo Lindblad).

2

6
Elisedal

Lägenhetshus

Fabriker
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3

Mölndalsvägen sedd från spårvagnsbädden vid Almedal (fotograf Hugo Lind-
blad).

Fabriksbyggnader på ”andra sidan” av ån  (fotograf Hugo Lindblad).

Parkering mellan Mölndalsvägen och Mölndalsån (fotograf Hugo Lindblad).

4

Korsningen Mölndalsvägen/Fredriksdalsgatan (fotograf Hugo Lindblad).

65
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sektion  3                

Område E

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

Område E

Vid hållplatsen Elisedal finns den största korsningen i planområdet. Här 
möts Sanktsigfridsgatan med Mölndalsvägen. Att det är lätt att färdas 
med bil till detta område märks på bebyggelsen som här blir mer stor-
skalig och många halvexterna matvaruaffärer och större butiker finns 
lokaliserade mellan Elisedal och Lana. Vid den östra delen av vägen 
är området delvis obebyggd och består där av stora parkeringsplatser 
eller bara ödetomter. Detta gör att gaturummet försummas och den 
redan höga bebyggelsen som finns i området upplevs som större än 
vad den är. Då gaturummet inte är sammanhållet blir varje byggnad 
mer utmärkande än i övriga områden. Vid Lana är en större sträcka 
av Mölndalsån helt överdäckad och den redan dåliga vattenkontakten 
mellan vägen och ån försvinner helt. Vid Lana går kommungränsen 
mellan Göteborg och Mölndal.

Stora inhägnade obebyggda tomter vid Elisedal (fotograf Hugo Lindblad).

1

1

Mölndalsån vid Elisedal, på andra sidan av ån syns Mölndalsvägen (fotograf 
Hugo Lindblad).

2

2

Elisedal Lana
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Sektion 3
På västra sidan finns storskaliga kontorsbyggnader med mat-
varuaffär och träningslokal i bottenvåningen. Affären saknar 
entré mot gatan. Längs östra sidan sträcker sig ån och stora 
matvaruaffärer med extern karaktär. Spårvagnsspåren ligger 
på en stenbädd som ger en känsla av tågräls, vilket gör bar-
riäreffekten större än nödvändigt.
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Område F

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

Område F

Efter Lana fortsätter det vara butiker och kontor på den östra sidan. Precis som tidigare 
finns stora parkeringsplatser som breddar gaturummet. På den västra sidan börjar det 
återigen komma mer bostadsbebyggelse. Vid Krokslätts torg är bebyggelsen stadsmäs-
sig och ett lokalcentrum finns i anslutning till Mölndalsvägen. Centrummet erbjuder 
privat service i form av matvaruaffär och små butiker samt offentlig service i form av 
vårdcentral. Området efter är ett lamellhusområde. Byggnaderna skapar inget tydligt 
gaturum utan ligger mer utspridda. Denna sträcka är den mest lummiga längs Mölndals-
vägen vilket även förstärks med utblickar mot Änggårdsbergen och Lackarebäcksfjället. 
Efter bostadsbebyggelsen följer ett kontorsområde. Där finns både nyare modern be-
byggelse blandat med de gamla krokslättsfabrikerna som nu också innehåller kontors-
verksamhet. Även här är gaturummet ganska otydligt på grund av att det finns stora 
ytor som används till parkering. 

Krokslättstorg

Restaurang vid hållplatsen Lana (fotograf Hugo Lind-
blad).

Göteborgsvägen vid Krokslättstorg (fotograf Hugo Lind-
blad).
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KrokslättsfabrikerLamellhusområdet
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Krokslätts fabriker (fotograf Hugo Lindblad).Bullerplank som skärmar av Krokslättstorg från Göteborgsvägen (fotograf 
Hugo Lindblad).

Göteborgsvägen (fotograf Hugo Lindblad). 
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Hållplatsen vid Krockslätts fabriker (fotograf Hugo Lindblad).
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Område G

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

Område G

Området mellan Krokslätts fabriker och hållplatsen Lackarebäcken be-
står på den östra sidan mest av verksamhetsbyggnader i ett plan. Där 
finns bland annat flera bensinmackar. Denna bebyggelse skiljer av ån 
från vägen och vattnet går återigen nästan helt obemärkt förbi. På den 
västra sidan finns kontor och verksamhetsbebyggelse. Safjället är här 
väldigt närvarande. Vid Krokslätts fabriker är det bara en parkering som 
skiljer naturen och vägen åt. 

Parkeringen till
Krokslättsfabriker

Lackarebäck

Parkering vid Krokslätts fabriker (fotograf Hugo Lindblad).

Krokslätts fabriker med Safjället i bakgrunden (fotograf Hugo Lindblad).
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Vy mot Lackarebäcksfjället (fotograf Hugo Lindblad).

Rondell vid Lackarebäck (fotograf Hugo Lindblad).Bensinmack vid Lackarebäck (fotograf Hugo Lindblad).

Vy mot Safjället sett från Göteborgsvägen (fotograf Hugo Lindblad).
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En SWOT analys är ett hjälpmedel för att lyfta fram de möjligheter, 
styrkor, svagheter och hot som finns i ett område. I mitt arbete med att 
skapa en attraktiv gatumiljö har jag stött på följande styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot.

Styrkor

Närhet till Göteborg och Mölndal
Väl utbyggd kollektivtrafik
Många fina gamla fabriker.
Bra lägen för etablering av affärer.
Populära områden för exploatering av bostäder.
Nära till Grönområden.
Närheten till Mölndalsån.

Svagheter

Mycket trafik
Mycket buller
Bred väg
Delvis öde
Delvis oidentifierbart gaturum
Dålig vattenkontak mellan gatan och ån
Svårt att lokalisera sig i området

SWOT

Möjligheter

Förtäta
Lyfta fram vattenkontakten
Lyfta fram de gamla fabrikerna.
Använda de tomter som står tomma eller har byggnader som kan er-
sättas till att placera vackra byggnader på som tillsammans skapar ett 
sammanhållet gaturum. 
Dela upp det stora gaturummet i flera små rum.
Lyfta fram grönskan 
Både Mölndals och Göteborgs kommun vill satsa på att få vackra infar-
ter till städerna.

Hot

Bilen får mer utrymme
Stora obebyggda tomter får finnas kvar.
Området exploateras utan hänsyn till gaturummet.
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VERKSAMHETER
PARKERING / TOMMA TOMTER
BOSTÄDER
NÖJE / KULTUR
HANDEL ELLER KONTOR

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

NORR

NORR

Korsvägen

Lackarebäck

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kartan beskiver vad planområdet används till. Nära Korsvägen är det ett stort område för nöje 
och kultur. Detta område består av Universeum, Liseberg och Världskulturmuseet. På den västra 
sidan av vägen finns det längs hela sträckan flera bostadsområden medan det på östra sidan inte 
finns några. Fordon som färdas på E6 skapar mycket buller som påverkar ljudnivån på den östra 
sidan. Kontor- och handelsområden finns på flera ställen längs vägen. Verksamhetsområdena 
som finns är främst lokaliserade närma hållplatsen Lackarebäck i Mölndal samt mellan hållplat-
serna Getebergsäng och Almedal i Göteborg.  
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PLATSER ATT FÖRTÄTA

De brunmarkerade delarna av denna karta visar tomter längs vägen 
som jag anser är möjliga att förtäta eller omvandla. Många av dessa 
platser är parkeringar eller obebyggda tomter. Men jag visar även på 
byggnader som kan rivas eller byggas om.  

Av de byggnader som jag anser att man kan riva har enligt min bedöm-
ning inga:

•	 höga	ekonomiskt	värden.
•	 stora	estetiska	värden.	
•	 stora	historiska	värden.

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

NORR

NORR



Gata eller väg? Förslag på utveckling av Mölndalsvägen, Södra vägen och Göteborgsvägen Gata eller väg? Förslag på utveckling av Mölndalsvägen, Södra vägen och Göteborgsvägen Gata eller väg? Förslag på utveckling av Mölndalsvägen, Södra vägen och Göteborgsvägen   

Del 3 - planområdet igår och idag - historia, analys och nulägesbeskrivning   57

LANA

LACKAREBÄCK
ALMEDAL

KORSVÄGEN

KROKSLÄTTSTORG

KROKSLÄTTSFABRIKER

GETEBERGSÄNG VARBERGSGATAN
ELISEDAL

KOLLEKTITRAFIK

Fyra busslinjer och två spårvagnslinjer trafikerar hela eller delar av pla-
nområdet. Turtätheten är hög och kollektivtrafikförbindelserna är så-
ledes väldigt bra. Det är framförallt spårvagnshållplatserna som är de 
stora kollektivtrafiknoderna i området. Att förflytta sig från området 
till centralstationen i Göteborg tar med spårvagn mellan 6-14 minuter 
beroende på var i området man befinner sig. Bussarna som trafikerar 
området förflyttar sig på samma körfält som bilisterna. De spårvagnar 
som trafikerar sträckan rör sig i mitten av vägen i separata körfält. Då 
bussarna och spårvagnarna har egna hållplatser skapas ibland ett gatu-
rum som skulle kunna minskas om dessa samordnade så att de använde 
samma hållplatser. 

Spårvagnshållplatser längs sträckan

Hållplatsen Getebergsäng (fotograf Hugo Lindblad)

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal
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GRÖNSTRUKTUR

Den grönska man upplever mest när man rör sig längs Mölndalsvägen lig-
ger inte i direkt anslutning till vägen. Göteborg och Mölndal är kuperade 
städer och Mölndalsvägen sträcker sig i en dalgång och det är på bergen 
vid sidan av vägen som grönskan blir framträdande. Det är framförallt Äng-
gårdsbergen och Lackarebäcksfjället som syns om man rör sig i dalgången. 
Mellan hållplatsen Lana och hållplatsen Lackarebäck upplevs grönskan 
från dessa berg mest och detta område blir därför det mest gröna. Vid 
krokslättsfabriker är det bara en parkeringsplats som skiljer Safjällets grön-
ska från vägen. Bredvid Krokslätts fabriker finns ett bostadsområde som 
främst består av lamellhus. Från vägen ser man in på gårdarna mellan hu-
sen vilket leder till att området upplevs som lummigt.  

Även mindre kullar/berg ger grönska åt vägen t.ex. berget där Lisebergs 
nöjesfält finns. Längs ån finns viss grönska i form av buskar och träd. Vid 
två tillfällen breder grönskan ut sig i form av gräsmattor men det finns inga 
stora parkområden i direkt anslutning till sträckan. Grönskan framhävs mest längs sträckan via de berg som växer upp 

vid sidan av dalgången (fotograf Hugo Lindblad)

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

Korsvägen

Safjälletsnaturreservat

Lackarebäck

Krokslättsfabriker
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Framnäsgatan-Fredriksdalsgatan 12300 fordon/
dygn (2006)

Varbergsgatan-Kommungränsen
16000 fordon/dygn (2006)

Södravägen- Vörtgatan
12000 fordon/dygn (2006)

Kungsbackaleden-Mölndalsvägen
19900 fordon/dygn (2004)

Ebbe Lieberathsgatan-Mölndalsvägen
8800 fordon/dygn (200)

TRAFIKFLÖDEN

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

(Statistik över biltrafikflöden på Göteborgs gator och vägar, <elektroniskt> 
tillgänglig, http://www.trafikkontoret.goteborg.se /resor och transporter/ 
bil /trafikkontoret/statistik)
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NORR

Korsvägen

Lackarebäck
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LYNCH KARTA

Noder Landmärken Områden Barriärer

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

NORR

NORR
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LYNCH KARTA

Kartan visar planområdet analyserat ur Kevin Lynch synsätt. Cirklarna 
visar på noder. Jag har rangordnat nodernas betydelse. Storleken på 
noderna anger hur viktiga de är. Som synes är de flesta ganska små och 
därmed inte speciellt viktiga. Det är bara Korsvägen som fungerar som 
en bra nod. Där träffas människor vid hållplatsen som även har vänt-
sal närlivs m.m. Triangeln markerar ett landmärke. Längs hela sträckan 
finns bara ett riktigt landmärke och det är Lisebergstornet. Bristen på 
landmärken gör det svårt att orientera sig i området och när man rör 
sig längs Mölndalsvägen är det svårt att veta vart man befinner sig, allt 
flyter ihop. 

Den röda linjen på kartan markerar en barriär. Det är motorvägen och 
järnvägsspåren. Mölndalsvägen blev varken markerad som kantzon el-
ler stråk då den är en blandning av dessa, dock är vägen det tydligaste 
stråket i området. Längs vägen finns inga tydliga kantzoner men jag 
markerade några områden där man ändå känner att man kommer till 
en ny del även om det är inte är en riktigt tydlig kontrast.

Universeum med Lisebergstornet i i bakgrunden (fotograf Hugo Lind-
blad)
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