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I denna del presenteras planförslag och utvecklingsmöjlig-
heter för området genom texter, bilder och kartor. Läsaren 
kommer här få ta del av bakomliggande tankar för utveckling 
av området. Flera gatusektioner och perspektiv från gatan 
presenteras då gatans utformning och karaktär är viktig för 
mitt förslag till utvecklingen av området. 

del:4
Planområdet imorgon
Planförslag och utvecklingsteorier 
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git fram en lösning som öppnar torget mot Göteborgsvägen och Möln-
dalsån. I detta avsnitt går jag in ännu mer i detalj jämfört med tidigare. 
Här redovisar t.ex. konkreta lösningar på hur visuella kopplingar mel-
lan torget och Mölndalsån samt mellan torget och Göteborgsvägen 
kan skapas.

Till sist redovisar jag hur planförslaget är kopplat till mina teoristudier. 
Vid skissandet av planförslaget försökte jag använda mig av de verktyg 
som jag utvecklade under teoristudierna och som beskrivs i samman-
fattningen av teoridelen.

INTRODUKTION TILL PLANFÖRSLAGET

Syftet med detta arbete är att omvandla Mölndalsvägen så att vägen 
blir trevligare att färdas längsmed för alla trafikanter och att den tyd-
ligare binder samman Göteborg och Mölndal. För att uppnå detta har 
jag försökt att omvandla vad jag idag anser är en väg till en gata. 

Planförslaget innebär en förtätning av området. Området är förtätats 
så att gaturummet utmed vägen sluts. De byggnader som har tillkom-
mit föreslås vara en blandning av bostadshus, kontorsbyggnader och 
handelshus. Planförslaget ger också flera förslag på ändring av gatans 
uppdelning, gående har längs flera sträckor fått mer utrymme än tidi-
gare, bilisterna mindre m.m. 

PLANFÖRSLAGETS UPPDELNING

Planförslaget är uppdelat i fyra avsnitt. Först kommer de övergripande 
tankarna med planförslaget att presenteras. Där redovisas nya väg-
dragningar och en generell bild av hur jag har tänkt vid förändringar 
av gatans uppdelning. Jag redovisar i detta avsnitt också platser inom 
planområdet som jag anser är viktiga att utveckla samt hur jag delat 
upp planen i olika karaktärsområden.

I avsnitt två presenteras planområdet mer detaljerat. Jag har i detta 
avsnitt delat upp planen i tre olika områden som var och en redovi-
sas för sig. Jag visar där föreslagen ny bebyggelse, tänkt användning av 
bebyggelsen och gatans utformning. Jag kommer också att presentera 
volymstudier, sektioner, perspektivskisser och inspirationsbilder för att 
förklara de tankar jag har haft vid utvecklandet av planförslaget.     
 
Det tredje avsnittet är en fördjupningsstudie av Krokslättstorg. Detta är 
den ända torgbildning som finns i längs vägen idag. Torget är också en 
av de platser som jag föreslår ska utvecklas. Torget är idag avskärmat 
från vägen genom bebyggelse och bullerplank. Jag har i mitt förslag ta-
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ÖVERBLICK ÖVER PLANFÖRSLAGET 

0 1000

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

LISEBERG
ALMEDAL

GETEBERGSÄNG

Vill du studera planförslaget mellan Korsvägen 
och Elisedal (område A). se sidorna 74-79.

ELISEDAL

Området mellan Hållplatsen Elisedal och 
Flöjebergsgatan(område B). Beskrivs på sidor-
na 80-83. 

KORSVÄGEN

Fem platser längs vägen föreslås utvecklas till platser med utmärkande ka-
raktär. Vill du veta varför samt vilka dessa platser är se sidorna 70-71.    

För att läsa om hur trafiken föreslås dras om samt uppdel-
ningen av gatan. Se sidorna 69-70.   
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3000 4000 m

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

LANA KROKSLÄTTSFABRIKER

SAFJÄLLET

På sidorna 84-87 kan du som läsare  ta del avhur området mellan 
Flöjebegsgatan och Lackarebäck föreslås utvecklas (område C). 

På sidorna 88-92  finns en fördjupningsstdie som 
handlar om platsen Krokslättstorg.     

KROKSLÄTTSTORG

FLÖJEBERGSGATAN

Vill du veta varför planförslaget är uppdelat i 
olika områden se sid 72-73. . 
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1: Ny avfart från Sankt Sigfrids gatan leder om trafik. Detta gör att tra-
fiken på Mölndalsvägen minskar. 

2: En ny väg sträcker sig mellan Maxi ICA och motorvägen.

3: Från Flöjebergsgatan skapas en av och på-fart som även denna le-
der bort trafik från Mölndalsvägen.  

1                                  
             

2          

3

FÖRÄNDRINGAR AV GATAN

OMLEDNING AV TRAFIKEN

Genom de nya vägdragningarna kommer trafiken på Mölndalsvägen att 
minska. Idag trafikeras Mölndalsvägen mellan 11 000 0ch 17 300 bi-
lar/dygn (Gestaltningsprogram för Södra vägen/Mölndalsvägen, 2001). 
I boken TRAFIKEN I SAMHÄLLET av Bengt Holmberg står det att om tra-
fiken på en gata är mellan 11 000 och 18 000 fordon/dygn så finns det 
inga dimensions regler för hur många körfällt som behövs. Om det är 

MAXI ICA

Sankt Sigfridsgatan

Flöjebergsgatan
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ningen kommer där att vara asfalt. Då cykelbanan går bredvid gångba-
nan kommer gångbanan ha en annan markbeläggning så att det blir 
en tydlig skillnad mellan dessa två. Mellan Korsvägen och Lana föreslås 
cykelbanans placering vara på den östra sidan av gatan. Efter hållplat-
sen Lana leds den om så att den går i mitten av gatan. Anledningen till 
att cykelbanan ändrar placering i gaturummet är för att skapa ett gatu-
rum som ändrar karaktär.  Längs hela sträckan kommer också gående 
få mer utrymme. Mest utrymme för gående kommer att skapas mellan 
Korsvägen och Almedal där en bred trottoar föreslås. Förutom att det 
uppmuntrar gående längs gatan ger det också bättre förutsättningar 
för närhandel och caféer.    

Flöjebergsgatan

Trottoar            Kollektivtrafik                Cykel 
              Körfällt                       Körfällt              Trottoar

Typ sektion

under 11 000 fordon/dygn behövs i regel bara två och om det är mer 
än 18 000 fordon/dygn behövs i regel fyra. Genom att leda om trafiken 
på det sättet jag föreslagit, vilket  i stort sett är på samma sätt som 
Göteborgs kommun föreslog i skriften Gestaltningsprogram för Södra 
Vägen/ Mölndalsvägen så borde trafiken på Mölndalsvägen minska 
med mellan 3000-5000 fordon/dygn. (Gestaltningsprogram för Södra 
vägen/Mölndalsvägen, 2001) 

TRAFIKEN PÅ GATAN

I Planförslaget har jag försökt att utveckla vägen så att den får karaktär 
av gata. Ett viktigt steg i detta är att vägen utvecklas så att den inte 
är en lika tydlig barriär som idag. Genom trafikminskningen tror jag 
att man kan minska antalet körfällt längs hela sträckan till endast ett 
i vardera riktningen, förutom vid korsningar där svängfällt måste fin-
nas. Spårvagnstrafiken kommer även fortsättningsvis att gå i mitten av 
gatan. Förslaget innebär att de i fortsättningen kommer att dela på ut-
rymme med de bussar som trafikerar sträckan. Spårvagnsbädden kom-
mer således att vara av asfalt. Både Göteborgs och Mölndals kommun 
har planer på att ha gräs i spårvagnsbädden (Strannelind Maria, Möln-
dalsåns dalgång), Jag anser att gräs inte lämpar sig på en gata, då det 
skapar en känsla av väg.  

GATANS UTFORMNING

Gatan kommer längs hela sträckan bestå av minst två övergångszoner 
med trädplantering. De minskade antalet körfällt till sammans med 
trädplanteringen leder till att barriäreffekten minskar, vilket i sin tur 
leder till en miljö som underlättar för mänskliga möten. Träden tillsam-
mans med bebyggelsen skapar också flera rum i gatan vilket är viktigt 
eftersom gatan på flera ställen är väldigt bred. Träden kommer också 
att fungera som en röd tråd längs hela sträckan. Detta hjälper till att 
ge gatan en egen karaktär och underlätta orienteringen i området. En 
cykelbana kommer att sträcka sig längs med hela gatan, markbelägg-
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PLATSER SOM FÖRESLÅS UTVECKLAS  “ LANDMÄRKEN”

Lana Krokslätts torg Krokslätts fabrikerLisebergs södra entre Sanktsigfridsgatan

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal
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Jag har valt att utveckla fem platser i en riktning så att de blir landmär-
ken som människor kan orientera sig efter. Platserna som utvecklas är 
ganska jämt spridda längs sträckan. För att skapa möjlighet till ett so-
cialt liv är det viktigt att man samlar ihop aktiviteter vid dessa platser. 
Framförallt de platserna som ligger i direkt anslutning till hållplatser 
har möjlighet att utvecklas till sociala mötesplatser. Detta förstärker 
också att platsen blir utmärkande. 

Lisebergs södra entré. Vid Lisebergs södra entré föreslås bebyggelsen 
öppna sig och en plats skapas. Platsen har stor potential att bli trevlig 
då den kommer att besökas av många människor som ska till Liseberg. 
Dessutom har Liseberg ett intresse av att den ska vara vacker då den 
är representativ för resten av nöjesfältet. 

Sanktsigfridsgatan. Från Korsvägen och fram till Sanktsigfridsgatan 
kommer karaktären vara väldigt stadsmässig. Vid denna korsning 
kommer det strikta gaturummet att brytas upp. Det kommer således 
att bli en entré till staden och därför en tydlig plats.

Lana. Vid Lana går kommungränsen mellan Göteborg och Mölndal. 
Där vänder spårvagnarna och detta har lett till att det skapats en plats. 
I förslaget har ny bebyggelse placerats där för att tydligare skapa ett 
rum. För att göra platsen mer attraktiv förstärks vattenkontakten ge-
nom en breddning av ån och genom att låta bryggor går ut i vattnet.

Krokslättstorg. Det enda torget som finns längs denna sträcka har i 
detta förslaget lyfts fram så att det skapats en bättre koppling mellan 
vägen och torget. Detta har gjorts genom att ett hus har rivits och er-
satts med ett hus vars placering gör att torget mer öppnar sig mer. 

Inspirationsbild. Busshållplats i Saltzburg. Enligt mig 
ingen vacker sådann men jag anser att den är bra i av-
seende att skapa förutsättningar för mänskliga möten. 
Hållplats, telefonkiosk, anslagstavla och återvinningsts-
tion är placerade nära varandra, detta gör att en natur-
lig mötesplats skapas.

LANDMÄRKEN
Krokslättsfabriker. Vid Krockslätts fabriker kommer grönskan från Lack-
arebäck att växa fram till vägen. Detta är det enda stället längs hela 
sträckan där mycket grönska kommer att finnas nära vägen. Jag tror 
därför platsen har goda möjligheter att utmärka sig och bli ett land-
märke. Plats blir en entré till Safjällets grönområde.  
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KARAKTÄRS OMRÅDEN

För att man ska märka att man förflyttar sig längs vägen, samt för att  
tydligare veta var man befinner sig,  har jag i planförslaget försökt att 
utveckla tre olika karaktärer. De karaktärer som skapats har utvecklats 
utifrån de förutsättningar som finns där idag. 

I OMRÅDE A försöker jag skapa en hög stadsmässighet. Tanken är att 
området ska kännas som förlängning av Göteborgs INNERSTAD. De 
som vistas där ska känna att de fortfarande befinner sig centralt i Göte-
borg. För att öka stadsmässigheten föreslås bland annat en breddning 
av trottoarerna, vilket gynnar verksamheter och folkliv. Det föreslås 
också ny bebyggelse som placeras så att ett tydligt sammanhängande 
gaturum bildas.   

I område B och C är gaturummet inte lika strikt. Den tidigare stadsmäs-
siga gatan har i dessa områden förändrats till en gata mer anpassad för 
stadens perifera delar. En av anledningarna till att jag valt att inte skapa 
en karaktär av innerstad längs hela sträckan är för att jag vill uppmärk-
samma att man rör sig mellan två städer.

Utmärkande för OMRÅDE B är en GOD VATTENKONTAKT. Detta åstad-
komms t.ex. genom att ån på flera ställen breddas samt att bryggor och 
trappor leder till vattnet för att förstärka dess närvaro. 

Utmärkande för OMRÅDE C är dess GRÖNSKA. För att göra området 
grönare föreslås bland annat pocketparker och en stor park som binder 
samman grönskan från Safjälletsnaturreservat med Göteborgsvägen. 

Nära Mölndal föreslås återigen en ökad stadskaraktär. Detta område 
ligger utanför mitt planområde och kommer inte att beskrivas närma-
re.

 På kartan på nästa sida visas de olika karaktärsområdenas indelning. 
Vidare i arbetet beskrivs sedan de olika områderna mer ingående. 

INNERSTAD VATTEN GRÖNSKA

De tre olika karaktärerna planområdet är indelat i.
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GÖTEBORG MELLANSTAD MÖLNDAL

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

Område A
Innerstad

Område B
vatten

Område C
Grönska

UPPDELNINGEN AV KARAKTÄRS OMRÅDEN SOM LIGGER TILL GRUND FÖR KOMMANDE TEXTER
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BESKRINING AV OMRÅDE A
KARAKTÄR; INNERSTAD

Nya kontor och verksamhetslokaler till Li-
seberg. Byggnaderna ligger längs med ga-
tan och ett gaturum som tidigare saknades 
bildas.  

A

Ny byggnad med bostäder skapar ett tydligare 
gaturum. Byggnaden smälter in storleks mäs-
sigt med övrig bebyggelse.

Nya kontorsbyggnader på tomter som tidigare 
bara varit parkeringar. 

sektion A               
                                   

sektion B               
                                   

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Nytt parkeringshus för besö-
kare till Liseberg.

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg

INNERSTAD
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Vid den nya entrén till Liseberg öppnar bebyggelsen sig och en 
ny plats bildas. Detta är en av de platser som jag tror kan bli ett 
landmärke för de som färdas längs vägen.  

På den västra sidan av vägen föreslås bebyggelse med bostäder 
och affärer i bottenplan. 

På den östra sidan föreslås kontorsbyggnader. Närmast Mölndals-
vägen är de placerade så att de skapar ett tydligt gaturum. Mot 
motorvägen är det inte lika viktigt med gaturummet och byggna-
derna är här placerade så att de syns från E6:an.

Från korsningen Sanktsigfridsgatan/Mölndalsvägen och in mot 
de mer centrala delarna av Göteborg kommer bebyggelsen vara 
mer sluten. Skillnaden mellan det strikta gaturummet och de mer 
öppna kommer att bli tydlig. Jag tror därför att denna plats också 
kan bli ett landmärke längs vägen. 

OMRÅDE A
STAD

Sträckan mellan Korsvägen och Elisedal utvecklas i syfte att skapa en 
högre stadsmässighet. Idag finns en hög stadsmässighet mellan Göte-
borgcentrum och Korsvägen. Men vid korsvägen händer något. Efter 
Korsvägen får de som går, cyklar och färdas kollektivt inte lika mycket 
utrymme och gaturummet blir mer splittrat.

Tanken med att utveckla en högre stadsmässighet i denna del av pla-
nområdet är dels för att människor som kommer från Mölndal ska 
känna att de närmar sig ett centrum dels för att de som vistas där ska 
känna att de fortfarande är ganska centralt i Göteborg. För att öka 
stadsmässigheten föreslås ett tydligare strikt gaturum. Gående och 
cyklister har också fått mer utrymme. Längs den västra sidan ska han-
del i bottenvåningen gynnas. All markbeläggningen ska vara av hårda 
material ex. gatusten och asfalt. Hårda material ger enligt mig ett 
mer stadsmässigt intryck. Spårvagnsbädden ska bestå av asfalt, detta 
för att busstrafiken ska kunna använda samma område. Genom att 
samordna hållplatserna för busstrafiken och spårvagnstrafiken frigörs 
yta.

GATAN

Trafikmängden är inte högre än att man behöver ett körfällt i vardera 
riktningen.  Buss trafiken som tidigare trafikerat vägbanan har tillsam-
mans med spårvagnstrafiken ett körfält skilt från biltrafiken, detta för 
att kollektivtrafiken ska flyta smidigt. Den mark som har frigjorts då 
körfällt har försvunnit använts till att plantera två rader med träd samt 
bredda trottoaren. Anledningen till det bredare promenadstråket är 
för att gående ska känna sig mer välkomna på gatan. Mer människor 
som går och cyklar ger också underlag för fler affärer i bebyggelsens 
sockelzon, vilket också skapar en hög stadsmässighet.  
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A A

Bilden till vänster, Mölndalsvägen idag(fotograf Hugo Lindblad). Bilden 
till höger, Mölndalsvägen imorgon. Nya träd har planterats, en av de 
öppna parkeringsplatserna har bebyggts och trottoaren har breddats.  
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sektion A               
                                   

SEKTION A

En ny byggnad finns på vägens östra sida. De nya trädraderna delar 
upp gatan och gör att vägen inte är samma barriär som tidigare. (för 
att se vart sektionen är tagen, se karta sidan 72) 

INSPIRATIONSBILD

Bilden visar Franz Josef Strasse i Salzburg. Gatan är en av de mest trafi-
kerade i Salzburgs centrum. Genom trädplantering, grönska och breda 
trottoarer har man trots trafiken lyckats skapa en gata med ett rikt 
folkliv.

VOLYMSTUDIE

Studien visar gaturummet längs Mölndalsvägen sett från Almedal. 
Mörkgråa hus är föreslagen ny bebyggelse. Ljusgrå är befintlig bebyg-
gelse. Tillsammans bildar husen ett tydligare gaturum jämfört med 
tidigare.

INSPIRATIONSBILD                                             

VOLYMSTUDIE                             

Almedal
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SPÅRVAGN/BUSS

 CYKELBANA

LOKALGATA

PARKERING/UTESERVERING

KÖRBANA

KÖRBANA

INSPIRATIONSBILD

Bilden till vänster är från Södravägen. Ett exempel på hur man har blan-
dat parkering, restaurang och trottoar på samma yta. Detta är gjort 
längs delar av sträckan. Se sektion B.

INZOOMNING

Inzoomningen är hämtad från det område där vägen tillfälligt blir trefi-
ligt på grund av att en lokalgata går parallellt med Mölndalsvägen. (för 
att se vart inzoomningen är ifrån, se karta sidan 74) 

iNZOOMNING                                                 

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg

INSPIRATIONSBILD                                                  

GÅNGBANA
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sektion B               
                                   

sektion B               
                                   

SEKTION B

Sektion B visar vägen från området där 
det tidigare fanns parkering till Liseberg. 
Med sektionen längs ner på sidan visar 
jag att gaturummet har blivit tydligare 
mot tidigare(mörk grå hus är nya). Sek-
tionen till vänster är en inzoomning av 
den nedre och de två små sektionerna 
visar på hur området närmast byggna-
den är flexibel och kan vara både par-
kering och uteservering(för att se vart 
sektionen är tagen, se karta sidan 74). 
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BESKRIVNING AV OMRÅDE B  
KARAKTÄR; VATTEN 

Efter Elisedal föreslås på den östra sidan av Mölndalsån trappsteg ner mot 
vattnet. Detta för att öka vattenkontakten. Ån är här också utgrävd på två 
ställen. I detta område föreslås mindre byggnader. Dessa för att skapa en 
vägg som skärmar av parkeringarna från Mölndalsvägen. Byggnaderna kan 
innehålla restauranger, verksamheter och reklam. 

Nytt bostadsområde föreslås mellan kontorsbyggnaderna. Anledningen till 
att ett bostadsområde är planerat i detta område som annars mest rymmer 
kontor och handel, är för att området ska bli levande under större delen av 
dygnet.

En kontor- och handelsbyggnad är föreslagen vid vägen. 
Parkeringen som tidigare funnits på platsen är nu flyttad 
bakom husen där ett tvåvåningshus är rivet.

sektion  C              
                                    

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

B

VATTEN

Varbergsgatan
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Ny bebyggelse med verksamheter i bottenplan och bostäder i öv-
riga plan föreslås vid Lana. Bebyggelsen är placerad så att rums-
bildning på platsen förstärks. 

Vid Lana har Mölndalsån utvidgats och bryggor sträcker sig ut 
i vattnet. Att låta vattnet bredda sig är en del i att försöka göra 
denna plats till ett landmärke samt för att lyfta fram vattnet i om-
råde B.

OMRÅDE B
Vatten kontakt 

Från hållplatsen vid Elisedal till hållplatsen Lana byter området karaktär. 
Stadskaraktären som funnits tidigare med ett tydligt gaturum och affä-
rer i bottenvåningen får här ge vika åt en mer solitär karaktär. Bebyg-
gelsen ligger inte alltid i linje med gatan och varje byggnad blir mer av 
solitärer och inte lika viktiga för helheten. Området består i jämförelse 
med de andra områderna i planförslaget av mycket handel och kontors-
byggnader. Handeln är inte som tidigare affärer i bottenvåningen av 
bostadshus. Här består handeln av större affärsbyggnader, exempelvis 
stora livsmedelsaffärer och bilhandlare. Byggnader avsedda för endast 
handel och kontor har oftast en större vilja och behov av att utmärka 
sig. 

Trots att husen här inte skapar ett jämt gaturum anser jag att det är 
viktigt att det längs hela sträckan finns en rumsbildning även om den-
na varierar i storlek.

I detta område utvecklas vattenkontakten. Detta görs främst på två 
ställen, vid Lana och mellan Elisedal och Varbergsgatan. Vid Lana fö-
reslås bryggor gå ut i Mölndalsån som där även har breddats. Mellan 
Elisedal och Varbergsgatan föreslås trappor leda ner till vattnet på åns 
östra sida. Anledningen till att trapporna placerades på den östra si-
dan och inte på den västra där Mölndalsvägen går, är främst på grund 
av platsbrist. Trots att trapporna inte är på samma sida som vägen tror 
jag vatttenkontakten förbättras genom att de som färdas nu tydligare 
ser Mölndalsån.

Ovanför området där trapporna är placerade finns små rektangulä-
ra husboxar, på vissa ställen ligger de i vattenkanten och vattnet kan 
spegla sig i fasaderna. Att placera höga hus på denna sida tror jag skul-
le ha lett till att området skulle upplevas för storskaligt. Eftersom jag 
tror att det är viktigt att det finns något på denna sida som skärmar 
av och bildar ett gaturum valde jag att placera lågbebyggelse här och 
leka med kontrasterna mellan det stora och det lilla. De små husbox-
arna kan innehålla caféer, reklam för företag i verksamhets området, 
kanotkludd m.m.  

Gatan. 

Då detta område inte får handel i bottenvåningarna är det inte läng-
re lika viktigt att det finns en bred trottoar längs med byggnaderna.  
Liksom tidigare delas den breda gatan upp av trädplanteringar som 
gör den lättare att passera gatan för gående och cyklister. Cykelvägen 
fortsätter längs vägens östra sida och spårvagnar och bussar trafikerar 
gatans mitt. 
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SEKTION  C             
                                    

INZOOMNING

Inzoomning av området mellan Elisedal och Varbergsgatan. Vattenkontakten 
till vägen har förstärks genom att trappor leder ner mot vattnet på östra sidan 
av ån. För att man från Mölndalsvägen lät ska kunna nå denna plats föreslås 
ett par gång- och cykel över ån längs denna sträcka. Ån har också breddats på 
ett sälle och bildat en bukt. På östra sidan har också små byggnader placerats. 
Dessa kommer att vara reklamhus, restauranger, kaféer eller affärer. Några 
av husen går ända fram till vattnet och med en glasfasad mot ån kommer 
vattnet reflexteras i fasaden(för att se vart inzoomningen är tagen, se karta 
sid 80). 

SEKTION C

Sektion från samma området som in zoomningen och visar förhållandet mel-
lan de olika husvolymerna.

ILLUSTRATION

Illustrationen visar gångstråket längsmed Mölndalsån. De småskaliga bebyg-
gelsen hjälper trots sin ringa storlek till att skapa ett gaturum.

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Göteborg

In zooming                                                 
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B
För att se vart bilden är tagenifrån, se karta sid 80.

ILLUSTRATION                                             
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BESKRIVNING AV OMRÅDE C
KARAKTÄR; GRÖNSKA

Torget öppnas mot gatan genom en ny vri-
den byggnad samt att ett nytt bullerplank av 
glas har ersatt det gamla träplanket. Torget 
är en av de platser som föreslås utvecklas till 
ett landmärke.  

På en av parkeringarna till Krockslätts fabriker har det anlagts en 
park. Parken är sammanbunden med Safjällets grönområde. Det 
nya området bli en entré till Safjället. Denna plats är en av de 
platser som utvecklas så att det blir ett landmärke.

sektion D               

                                 

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

För att ersätta parkering som 
tagits bort föreslås ett nytt par-
keringshus i anslutning till Krock-
slätts fabriker.

Små obebyggda platser plante-
ras (pocket parker) för att om-
rådet ska upplevas grönare.

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

c D

GRÖNSKA
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Ett parkeringshus är rivet och ersatt med ett nytt längre 
från vägen. Där parkeringshuset har stått finns nu bostads-
hus där grönskan växer fram mellan husen. Bullerplanken 
består även här av glas.

OMRÅDE C
Grönska

Efter Krockslättsgatan övergår den solitära karaktären till att bli sam-
manhållen igen. Den äldre bebyggelsen på södra sidan är stadsmässig 
i sin struktur men det finns inga affärer i bottenplan. Parallellgatan till 
denna har dock flera småbutiker, restauranger och mataffär. Längs den 
gatan ligger också Krockslättstorg och tillsammans utgör de ett lokalt 
centrum. I planförslaget har huset som tidigare varit en barriär mellan 
gatan och torget rivits och ersatts med ett hus som öppnar torget mot 
Göteborgsvägen. 

Efter Krokslättstorg kommer ett bostadsområde med modernistisk ka-
raktär. I detta bostadsområde har jag försökt att lyfta fram den grönska 
som finns ända fram till vägen. Parkeringshus som tidigare har skymt 
utsikten mot det gröna har rivits och ersatts med punkthus. Mellan 
punkthusen finns bullerplank i plexiglas. Glaset är transparant och lå-
ter de som färdas längs gatan ta del av den grönska som finns inne på 
gårdarna. Husen är placerade så att de stärker de gröna stråk som leder 
upp mot Safjället. Öster om Krockslättsfabriker skapas ett grönsläpp 
på det område där det idag är parkering. Detta grönsläpp skapar ett 
sammanhängande grönstråk mellan vägen och Säfjällets naturområde. 
Detta grönsläpp blir också kärnan i denna gröna del av planförslaget. 
Framtill detta grönområde ökar hela tiden grönskan längsmed vägen. 

Grönskan ökar genom att pocket parker anläggs och hård markbelägg-
ning ersätts med gräs. Anledningen till att grönskan successivt ökar 
fram till detta område är för att människor som rör sig längs gatan ska 
känna att man närmar sig ett större grönområde.      

GATAN

Gatan består här av två trädrader. Längs denna sträcka går det hu-
vudsakliga stråket för gång och cykel mellan trädplanteringarna. An-
ledningen till detta är för att man ska känna att man rör sig i grönska, 
gatan ska kännas mer lummig och ge hela området en grönkaraktär. 

VOLYMSTUDIE

Mörk grå hus är föreslagen ny bebyggelse, ljusgråa är befintliga. Studien 
är sedd från Krokslättstorg mot Lackarebäck. Där bebyggelse saknas 
hjälper små parker till att skapa ett gaturum. 

VOLYMSTUDIE                                          

Krokslättstorg
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GÅNG O CYKELBANASPÅRVAGN OCH BUSSGATA

KÖRBANA

KÖRBANA

INZOOMNING

Inzoomning av vägen mellan Krockslättstorg och Krockslätts fabriker. Mellan husen 
finns bullerplank. Planken är i plexiglas så att grönskan på gårdarna syns från gatan.(för 
att se vart inzoomningen är tagen, se karta sid 84) 

INSPIRATIONSBILD

Bostadshus I Göteborg. Mellan husen finns två glasskärmar vilket gör att gården mel-
lan husen blir lugn, samtidigt som utsikten bevaras. Arkitekt Gert Wingård.

ILLUSTRATION

Illustrationen visar Göteborgsvägen från bilens perspektiv. Till vänster växer grönskan 
fram mellan föreslagen ny bebyggelse. (för att se från vart illustrationen är gjord se 
karta sid 84)Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

c

PARKERING

INZOOMNING                           

INSPERATIONSBILD                          

ILLUSTRATION                          
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Bilden till vänster, parkering vid Krockslätts fabriker. (fotograf Hugo Lindblad) 
Bilden till höger, området imorgon, en illustration som visar hur grönskan 
sträcker sig från Safjället över parkeringen och fram till Göteborgsvägen. 

D D
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FÖRDJUPNINGSSTUDIE KROKSLÄTTSTORG

TORGET IDAG

En byggnad är placerad så att torget och Göteborgsvägen skiljs åt. På 
de gator som leder från Göteborgsvägen till krokslättstorg finns buller-
plank i trä. Det finns således ingen koppling mellan torget och vägen. 
Ovanpå ett av bullerplanken finns en skylt där det står Krockslättstorg 
men för de flesta som rör sig på Göteborgsvägen går det obemärkt 
förbi att man passerar en viktig mötesplats för de boende i området. 
På torget finns ca 10 olika affärsverksamheter bl.a. en livsmedelsbutik, 
en blomsteraffär, en frisörsalong, några restauranger m.m.   

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

NORR

NORR

Det näst sista avsnittet i planförslagsdelen består av en inzoomad stu-
die av Krockslätts torg. Krokslätts torg är det enda torg som finns längs 
den sträcka jag har studerat. Torget är också en av de platser som jag 
föreslår utvecklas så att det kan bli ett landmärke för de som passe-
rar. 

Jag kommer nu att kort beskriva torget idag. Jag kommer även ge för-
slag på förändringar och visa illustrationer om hur jag tänker mig att 
förändringen kan komma att se ut. 
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Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

NORR

NORR

TORGET IMORGON

Förslaget går ut på att det hus som tidigare har funnits mellan torget 
och vägen har rivits och ersatts med ett nytt hus som ej skymmer 
insynen till torget. Detta skapar en bättre koppling mellan torget och 
vägen. Den bättre kopplingen mellan torg och väg tillsammans med 
en upprustning av torget tror jag kan leda till att platsen blir ett land-
märke för de som rör sig längs Mölndalsvägen.

Den ökade visuella kontakten mellan torget och vägen gör att män-
niskor i större utsträckning kommer att kunna se varandra. Att män-
niskor kan se varandra leder till att området känns tryggare nattetid. 
Det finns både bilparkering och cykelparkering på torget. För att göra 
torget till en plats för möten finns också i förslaget detaljer så som 
en anslagstavla och återvinningsstation m.m. För att skapa en lugn 
miljö på torget kommer det även i fortsättningen att finnas ett buller-
plank mellan torget och vägen. Det nya planket är dock transparant 
och uppdelat i flera små plank. Detta gör det möjligt att se mellan 
vägen och torget samt att passera planket på fler ställen än tidigare. 
Förutom att skapa bättre sikt mellan torget och vägen har jag i för-
slaget också jobbat med träden som en visuell koppling mellan dessa 
två platser. När gatan går förbi torget kommer markbeläggningen på 
gatan att ändras till att vara samma som på torget. Detta kommer att 
fungera som fartdämpare för de fordon som färdas längs vägen.  

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse
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SEKTION  D                     

För att skydda torget mot buller är också ett smalt glashus placerat 
mellan torget och vägen. Det är viktigt att det i byggnaden finns verk-
samheter som tillåter stora uppglasade fönsterpartier så att man kan 
se igenom byggnaden. De uppglasade delarna föreslås bestå av vänt-
hall  och fik. När jag studerat torget har mitt främsta syfte varit att för-
bättra kopplingen torg-väg, men jag ville också förbättra kopplingen 
torg-väg-vatten. På torget har föreslagits små vatten bassänger som 
sedan fortsätter ner till ån, när de kommer fram till ån så låter jag fly-
tande bryggor, i samma form som vattenbassängerna, gå ut i vattnet. 
Detta för att skapa en visuell känsla av att vatten och land byter plats.

SEKTION D

Sektionen visar gaturummet strax efter Krokslättstorg (för att se mer 
exakt vart sektionen är tagen, se karta sid 84). 
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Ny byggnad med lokaler för handel i 
bottenvåningen.

Nytt bullerplank i glas skapar bättre vi-
suell koppling mellan Göteborgsvägen 
och krokslättstorg jämnfört med tidi-
gare.

Vattenbassänger binder samman torget 
och Mölndalsån. Vid ån övergår vatten 
bassängerna till att bli flytbryggor som 
fortsätter ut i vattnet.

Markbeläggningen från torget fortsät-
ter ut på Göteborgsvägen.  

Övergångszonen i område C består av 
gräs men övergår vid torget till att bestå 
av gatsten.

Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

Befintlig be byggelse

Ny bebyggelse

NORR

NORR

Cykelparkering under tak 
samt bilparkering.  

Anslagstavla.  
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Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret Mölndal

ILLUSTRATION                             

Illustrationen visar Krokslättstorg sett från ovan.
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VARFÖR TRÄDPLANTERING?
VARFÖR ETT TYDLIGT  GATURUM ?

Trädplanteringen längs gatan kopplar samman sträckan och gör att de 
som rör sig i området vet vilken gata de befinner sig på. Detta är bra om 
man inte har rört sig i området förut, då det blir lätt att orientera sig uti-
från gatan. Träden skapar en röd tråd längs sträckan. Trädens kronor gör 
också att området blir mindre blåsigt vilket gynnar de som vill cykla eller 
gå längs gatan. Genom att ha grönska som delar upp gaturummet blir 
det också lättare för människor att röra sig tvärs över gatan och gatans 
barriäreffekt minskar. Planteringen gör det lättare att orientera sig i om-
rådet. Trädplanteringen gör det också lättare att röra sig i området och 
skapar på så sätt en miljö där det är lättare för människor att mötas.

Orientering

VARFÖR OLIKA KARAKTÄRER?

När områden ändrar karaktär upplever de som rör sig i området att 
man lämnat något bakom sig och kommit till något nytt. På så vis upp-
levs en känsla av att man rört sig framåt. Detta gör att sträckan känns 
kortare vilket i sin tur kan leda till att människor väljer att ställa bilen 
och gå eller cykla istället. Att många rör sig i området ger bra förut-
sättningar för möten samt skapar en upplevd trygghet. Att dela upp 
området i olika karaktärer gör det också mer lättorienterar, då man vet 
var man befinner sig längs sträckan. 

Rörelse

VARFÖR LYFTA FRAM DET ATTRAKTIVA?

Att försöka lyfta fram vad som är attraktivt i området gör området 
vackrare. Ett vackert område är ett omtyckt område att röra sig i och 
blir således en målpunkt. Att lyfta fram det attraktiva gör att fler män-
niskor vill röra sig i området.

ÅTERKOPPLING TILL TEORIN

Den sista delen i planförslaget handlar om hur planförslaget är kopplat 
till mina studier om gator och varför planförslaget skapar en trevligare 
gata att röra sig på. 

TRÄDGÅRDSSTADEN

Målpunkter

Illustrationen visar Krokslättstorg sett från ovan.
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VARFÖR SKAPA PLATSER SOM UTMÄRKER SIG? 

Anledningen till att det i planförslaget föreslås fem platser längs vägen 
som utvecklas så att de blir mer utmärkande är för att: 

 Det blir lättare att orientera sig i området, människor lär sig 
var  dessa platser är längsmed sträckan och man kan utgå ifrån 
dessa när man orienterar sig.

 Det ökar känslan av att man rör sig, vet man ungefär vart en 
plats är så upplever man en känsla av rörelse när man passerar den. 
Finns det inget som utmärker sig längs en väg är det svårare att veta 
hur långt man har färdats, sträckan känns då ofta länge.  

Detta knyter an till Kevin Lynch tankar om hur mer lättorienterade stä-
der skapas.

VARFÖR ÄR GATANS KÖRFÄLLT SKILDA?

Genom att dela upp gatan i flera olika sektioner blir den lättare att 
passera. Detta gör att människor kan bli delaktiga i aktiviteter på båda 
sidorna av gatan. Detta är ett sätt att bjuda in människor till aktiviteter 
och är inspirerat av Jan Gehls teorier.    

Naturliga möten

VARFÖR NYA PLATSER, NY HANDEL, NY PARK M.M?

Många målpunkter föreslås i planförslaget. Flera lägen för butiker har 
föreslagits, torg och platser skapas, bättre möjligheter att njuta av 
åns porlande vatten föreslås och grönska lyfts fram. Flera målpunkter 
längs sträckan attraherar människor och ger en anledning till att röra 
sig i området. Människor attraherar människor och gatan blir på det 
sättet mer levande.

Målpunkter

Ett landmärke
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VARFÖR ÖPPNA TORGET MOT GATAN?
VARFÖR BLANDA BEBYGGELSE LÄNGS GATAN?

Att placera bostadsbyggnader längs sträckan och öppna upp torget 
mot vägen skapar en miljö där man känner att någon ser en. Detta är 
både på gott och ont. Men känslan av att man är sedd gör att många 
känner sig tryggare. Om människor känner sig trygga i ett område väljer 
många att färdas där. Att ha “ögon på vägen” är således viktigt om man 
vill skapa trygga miljöer.

VARFÖR ÖKAD STADSKARAKTÄR NÄRA GÖTEBORG OCH 
MÖLNDAL?
VARFÖR EN PARK DÄR DET FINNS MEST GRÖNSKA?

Genom att låta stadskaraktären öka nära städer och låta grönskan öka 
nära en park skapas en miljö som är lätt att orientera sig i. Människor 
märker genom detta mot vad man färdas.

Orientering

Ett öga mot vägen
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