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Beskrivning, inventering
& analys av området

Mölndalsåns dalgång är en av sprickdalarna i regionens karaktäristiska
sprickdalslandskap. Den sträcker sig från Göta älv i norr och i stort sett rakt
söderut ner mot Mölndal. Dalen är relativt smal, med en bredd som varierar
från cirka 200 meter som smalast, upp till cirka 600-700 meter som bredast.
Landskapet med sina sprickdalar, har tydligt format stadens utbyggnad och
expansion. Mölndalsåns dalgång utgör en viktig förbindelselänk från söder
in till Göteborg och regionens centrum. Genom området går två större vägar,
dels E6/E20 som är en del av kommunikationsleden som förbinder Göteborg
och Oslo med Malmö och Köpenhamn, och dels Göteborg/Mölndalsvägen
Längs med E6/E20 går Västkustbanan, ett dubbelspår som trafikeras av nationella och regionala tåg samt pendeltåg och längs Göteborg/Mölndalsvägen
på andra sidan ån går spårvägen samt en gång och cykelväg.

Korsvägen

vilken är den före detta landsvägen som förbinder Mölndal med Göteborg.

Bebyggelse. Mellan de båda vägkorridorerna flyter Mölndalsån fram och utmed dess kanter finns en blandad bebyggelse. Bebyggelsen präglas av olika
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Almedals fabriker
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Liseberg

2.1 Mölndalsåns dalgång idag

E6/E20 & Västkustbanan

02 Beskrivning, inventering &
analys av området

Mölndalsån

02

epokers industrikultur från 1700-talet fram till idag. I Göteborgs kommun är en
stor del av bebyggelsen längs ån och Mölndalsvägen från slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet, medan den i Mölndal har till största del tillkommit
under åren 1950-1980. Många av de äldre industri- och verksamhetsbyggnaderna har stort kulturhistoriskt värde.
Området består till stora delar av industrimark, i vissa delar mycket osammanhängande, då byggnader rivits eller uppförts utan någon större koppling
till en övergripande helhet. På båda sidor om de omgivande vägarna E6/E20
och Göteborg/Mölndalsvägen finns bebyggelse, varvat med naturområden.
Längs Göteborg/Mölndalsvägen, vilken var Göteborgs södra infart fram till
E6/E20 stod klart 1980, finns till större delen offentliga byggnader och bostäder. Bebyggelsen är varierad men sluter i stort längs hela sträckan upp mot
gatan och stärker gaturummet. I öster, på andra sidan E6/E20, är andelen
bostadsbebyggelse mindre, och här finns istället större företagsetableringar.
Verksamheter i dalgången. Markanvändningen i dalgången utgörs till största del av verksamheter. Verksamheten är blandad med både stora och små
företag med varierad sysselsättning, t.ex. tillverkningsindustri, kontor, försäljning, verkstäder osv. Bland de större företagen finns bland annat Ericsson,

Orthofoto

SAAB och Volvo. En annan stor del är dagligvaruhandel som representeras

N

av bl.a. Billhälls och Ica Maxi.
Dalgången i regionen. Dalgången är en viktig länk mellan Göteborg och
Mölndal, mellan ”Staden” och ”Förstaden”. Avståndet mellan de båda centrumen är ca 6,5 kilometer. Kommungränsen skär ungefär genom mitten av området i östvästlig riktning. Dalgången är relativt utbyggd, men kan ändå inte
direkt betraktas som en bebyggelselänk mellan städerna. Området har inga
omedelbara målpunkter utan fungerar mest som en fysisk länk.
Områdets karaktärer. Mölndalsåns dalgång är idag ett relativt osamman-

Mölndals bro

Mölndals centrum

Mölndals sjukhus

Lackarebäcksmotet

Ericsson

Salfjället

hängande och ostrukturerat område. Området har vuxit fram under en längre
tidsperiod och formats utan någon egentlig övergripande plan eller tanke.
Markanvändningen är varierad och innehåller både verksamheter och bostäder från olika perioder, såväl som transportleder, obebyggda ytor och naturmark med vegetation och vattenrum. Landskapet är öppet och slutet, storskaligt respektive småskaligt. Bebyggelsen är mycket varierad och i blandat

Krokslätts fabriker

Lackarebäcksfjället

skick.
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Utvecklingen under 1900-talet

2.2 Historia och utveckling

Göteborg utbyggnad. Utveckling och planering i industriregioner, 1977

02

Staden och regionen
Göteborg är sedan tidigt 1800-tal Sveriges andra största stad med sina idag
drygt 460 000 invånare. Staden grundades år 1621 av Gustaf II Adolf, och var
i själva verket en nygrundning av dess föregångare Nya Lödöse från 1473.
Som Sveriges port mot väster vid Göta älvs mynning var det den mest betydelsefulla etableringen för handel och sjöfart. Det främsta syftet var dock att
upprätta ett starkt fäste mot anfall från väster, och då framför allt mot danskarna. Staden uppfördes därför likt många andra samtida fästningsstäder,
efter en helt ny och modern stadsplan. Planen som är daterad runt 1620, är
ritad av Hans Fleming, med syftet att vara en stark befästning i det svenska

1930

försvaret. Staden som blev en av Europas starkaste försvarsanläggningar
bestod av tre nya fästningar - Elfsborgs fästning på en ö i älvmynningen,
Skansen Kronan och Skansen Westgötha Lejon. Själva staden försågs med
försvarsvallar och runt om grävdes en vattenfylld vallgrav (Göteborgs kommuns hemsida, Om Göteborg). 1600 talet var en tidsepok då stadsbyggandet

styrde stadens expansion under åren 1907-1930, folkhemmets bostadsområden med grannskapstanken under åren 1945-1960 och den stora skalans
stadsbyggnad med sin funktionsuppdelning under åren 1965-1975. Från centrum kan staden delas in i olika områdeskategorier. Centrum som omgärdas
av Centrala ringen, Femtiotalsringen till Miljonprogramsringen. Drygt en halv
mil ut från stadens centrum finner man nya förtätningar, i söder förortskommunerna Mölndal och Kungsbacka, i öster Härryda, Partille, Lerum och i norr
Ale och Kungälv (Översiktsplan för Göteborg 1999, s. 31-37).
På grund av den starka befolkningsökningen, som har inneburit mer än en
fördubbling under 1900-talet, har kommunen genom inkorporeringar successivt utökat sin markareal för att täcka behovet av bostadsbyggande. I 1959
års generalplan väntades stadens dåvarande areal vara fullbebyggt år 1973.
Utvecklingen under 1970-talet medförde dock en förändring. Den snabba
befolkningsökningen, bostadsbristen och bristen på arbetskraft under hela
efterkrigsperioden ersattes med en minskning av befolkning och en uppbromsning i tillväxten av arbetstillfällen. Under perioden 1970-1984 minskade

i Sverige var mycket omfattande (särskilt i förhållande till befolkningstalet)

antalet göteborgare från 451 800 till 424 100 det vill säga med 27 700 per-

och hade en stor spännvidd. Stadsbyggnaden efter medeltiden, känneteckna-

soner. Efter en befolkningsminskning under fjorton år i rad inleddes så 1985

des av en strävan att ge städerna rätvinkliga rutnätsplaner, ett ideal som kom

en period med en svag ökning av befolkningen, omväxlande med enstaka år

från framförallt renässansens Italien, och vilket i Sverige kom att ses som en

med minskande befolkningsantal. Vid årsskiftet 1996/97 fanns det drygt 454

förutsättning för att kunna bygga upp och vidmakthålla landets ställning som

000 göteborgare (Göteborgs kommuns hemsida, Om Göteborg).

en europeisk stormakt (Dunér, Katarina & Hall, Thomas, 1998, s. 88-89).
1975

Göteborgs invånarantal har de senaste 5 åren ökat med ca 18000 personer

Ännu vid 1800-talets början var den egentliga staden begränsad till området

medan förortsområdena ökat med ca 10 000 personer. Tillsammans bildar

inom Vallgraven, men tidigt bosatte sig delar av stadens invånare utanför

de Göteborgsregionen med sammanlagt nästan 800 000 invånare. Regionen

befästningsverken. Utanför vallgraven växte en av Sveriges få förstäder upp,

fungerar på många sätt som en enhet med en gemensam bostads- och ar-

stadsdelen Haga, vilken utvecklades till en livlig arbetarstadsdel under 1700-

betsmarknad och pendlingen över kommungränserna är relativt omfattande.

och 1800-talen. Efter Haga växte, i takt med befolkningen, förstadssamhäl-

De kommuner som ligger närmast Göteborg blir som delar av tätorten Göte-

lena Masthugget och Majorna fram. I mitten på 1700-talet bodde 10 000

borg och har liksom Göteborg de senaste åren haft expansioner både inom

människor i Göteborg, vilket blev 13 000 i början av 1800-talet. 1868 hade

bostadsbyggande och centrumutveckling samt medverkat i infrastruktur för-

invånarantalet nästan fyrdubblats och staden hade nu 50 000 invånare. Mel-

ändringar (Översiktsplan för Göteborg 1999, del 1, s 29).

lan 1888 och 1919 steg befolkningsantalet sedan från 100 000 till 200 000.
Bostadsbebyggelsen fanns då fortfarande nästan helt och hållet söder om

Det Göteborg vi har idag, har byggts under mer än 450 år. De största utbygg-

Göta älv (Göteborgs kommuns hemsida, Om Göteborg).

naderna har dock skett under de senaste 50 åren. Stadens struktur präglas
mycket av topografin och geologin. Älven är en gränslinje och bergsryggarna

Staden under 1900-talet . I dag bor drygt 460 000 invånare i Göteborg.

i nordsydlig riktning skapar en svårigheter att röra sig tvärs dessa. Dalgångar-

Stadens kärna ligger innanför den gamla vallgraven som i stort sett är helt

na har därmed blivit de naturliga kommunikationsvägarna och här finns också

bevarad. På utsidan tillkom på den obebyggda marken, en parkzon och i yt-

de äldsta stadsdelarna. Men det som då var förortsområden, Guldheden och

terkanten en bred gränsgata, ”Nya Allén”. Bortom allén tar en äldre stenbe-

Kortedala, medförde att bostadsbebyggelsen även klättrade upp på bergsryg-

byggelse vid igen och sträcker sig likt årsringar ut mot stadens periferi och

garna. Bilismens genombrott under 1960-talet, gjorde att staden kunde vid-

övergår successivt i lägre och glesare bebyggelse. Genom åren har olika

gas än mer. Genom inkorporeringen av grannkommunerna ökade Göteborgs

skeden i stadsutvecklingen givit sina avtryck i staden. De viktigaste, sedan

yta, och landytan är nu 45 000 ha. Ungefär hälften av denna ytan räknas till

den befästa kanalstaden från 1620 med sitt karaktäristiska rutnät, är bland

själva tätorten (Översiktsplan för Göteborg 1999, del 1, s 31)

annat stenstaden med Kungsportsavenyn och Vasagatan vilka är den del av

Mölndalsåns dalgång
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Lantmäterimyndigheten i Västra Götaland, 2003

Lantmäteriets
Ekonomiska kartan från
1930 ger en bild av hur
dalgången såg ut innan
E6/E20 anlades samt
marken togs i anspråk
för bebyggelse. Markanvändningen är till
stora delar åkermark
blandat med enstaka
större bebyggelse nära
utmed åns kanter. Bebyggelsen är koncentrerad till Mölndal och
kvarnbyn,
Krokslätt,
Almedal och Liseberg.

Dalgången
Mölndalsåns dalgång med Mölndalsån, är en kulturhistoriskt intressant miljö.

1800-talet. Ångdrivna textilfabriker anlades utmed Mölndalsån från mitten

Mölndalsån var den främsta transportleden mellan Göteborg och Mölndal

av 1800-talet fram till 1900-talets början. Ett industrisamhälle uppstod med

ända fram till sekelskiftet 1900. Tack vare de goda transportmöjligheterna

många former av industriell verksamhet. De största fabrikerna var Krokslätts

växte utefter åns kanter ett industri och bebyggelseområde fram, vilket till

fabriker, Gårda fabriker och Göteborgs Kamgarnsspinneri. Landsvägen var

stora delar finns kvar även idag. Följande stadier i dess utveckling har haft

i dåligt skick, därför använde man sig av pråmar som drogs för hand. Man

stor betydelse och kommit att forma dalgången till vad den är idag.

fraktade stenkol och råvaror motströms från Göteborg och sedan varor från
fabrikerna i motsatt riktning. År 1888 var järnvägen mellan Göteborg och Hal-

<1500-talet. Efter istiden var dalgången till stora delar täckt av vatten. Högsta

land färdigbyggd med stationer vid Almedal och vid Mölndalsbro. På 1890-ta-

kustlinjen går idag 95 – 100 meter ö.h.

let stensattes Mölndalsvägen.

Mölndalsån har utnyttjats som kraftkälla ända sedan 1300 talet, då kvarnar
började att byggas vid Mölndals Kvarnby.

1900-talet. År 1907 anlades spårvägen mellan Göteborg och Mölndals bro.
Hållplatser fanns vid Elisedal, Sörgården och Bosgården. År 1922 införliva-

1600-talet. Mölndalsån blev en viktig transportled mellan Mölndals kvarnby

des Örgryte med Göteborg och därmed flyttades stadsgränsen söderut till

och Göteborg. På åns västra sida gick landsvägen och vid Getebergsled, vid

Krokslätt. Nöjesparken Liseberg byggdes 1923 till Göteborgsutställningen.

nuvarande Lisebergs södra entré, låg stadsgränsen. På 1600-talet fanns i

Hus rivs efterhand utmed Göteborg/Mölndalsvägen för att kunna höja dess

Mölndals Kvarnby ett 40 tal anläggningar med mjölkvarnar, klädesstampar

standard, men 1979 står E6/E20 öster om Mölndalsån klar och kan istället ta

och pappersbruk.

över den största delen av trafiken (Strannelind, 1994, Mölndalsåns dalgång).

1700-talet. I mitten på 1700-talet anlades de första fabrikerna i dalgången.

1995. Dalgångens framtid börjar att diskuteras. Olika utredningar och studier

Mölndals kvarnar var samtidigt vid den här tiden som allra flest, drygt 50

dras igång.

stycken. Någon av dessa var sedan i produktion ända in på 1940-talet. Idag
finns bara en kvarnbyggnad kvar i fallen, vilken ägs av Mölndals kommun och
är byggnadsminnesförklarad.
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2.3 Områdets roll i staden
Mölndalsåns dalgång har på grund av sitt geografiska läge, på många sätt
haft och fått en betydande roll i regionen. Längs Mölndalsån genom den
relativt smala dalgången växte en verksamhet upp på båda dess sidor,
med syftet att dra nytta av åns kapacitet som kraftkälla och transportmedel.
De viktiga målpunkterna var Mölndals kvarnby i söder och Göteborgs
stadskärna i norr. Längs med åns västra sida gick även landsvägen,
Göteborg/Mölndalsvägen emellan de båda orterna. Efterhand anlades
spårväg och järnväg. Mölndalsån var länge det viktiga transportmedlet,
men ersattes senare av vägen och spårvägen. Områdets roll som länk och
kommunikationsstråk är även idag minst lika viktig, men utnyttjas idag något

Nu. Ett för regionen betydande och attraktivt verksamhetsområde för

annorlunda.

företagsetableringar inom bl.a. service och teknologi.

Verksamheter och funktioner förr och nu
Förr. Mölndalsån var ända fram till sekelskiftet år 1900 den viktigaste

Ett område med olika epokers industrikultur från 1700 talet fram till idag och

transportleden. Från Göteborg och upp längs ån transporterades råvaror och

har numera ett högt kulturhistoriskt värde.

stenkol, och i motsatt riktning fördes t.ex. bomullsgarn, papper, socker och
linolja. Senare förekom även passagerartrafik med ångbåtar på ån.

En länk som gör Göteborg och regioncentrum tillgängligt från söder

Ån var även länge göteborgarnas färskvattenkälla.

Göteborg/Mölndalsvägen är en viktig förbindelselänk mellan Mölndals
centrum och Göteborg för kollektivtrafik, cykel-, gång- och lokaltrafik.

Dalgången hade en omfattande industriell verksamhet av skiftande slag.
Genom området skär E6/E20, vilket är det enda starka stråket för trafik söder
Ända fram till tidigt 1900 tal var ån en plats för olika sorters aktiviteter som

ifrån in mot Göteborg. E6/E20 är en fyrfilig motorväg vilken är en del av en

t.ex. segling och kanoting. Tidigare under 1700- och 1800-talet medan vattnet

viktig länk mellan Oslo, Göteborgsregionen, Malmö/Köpenhamnsområdet

fortfarande höll en god kvalitet fanns badplats intill dagens Liseberg. Det var

och kontinenten, med internationell, nationell, regional och lokal trafik. I

även populärt att hyra en roddbåt och ro uppströms för att fiska laxöring.

samma stråk går Västkustbanan som sträcker sig från Göteborg till Malmö.
Sträckningen genom dalgången som är dubbelspårig, trafikeras av både
regional-, fjärr-,gods-, och pendeltåg trafik.

Inom området för dagens Liseberg, låg i slutet på 1800-talet och början på
1900-talet en plats kallad Balders Hage, vilken var Göteborgs första särskilt
ordande område för idrotter.

3.4 Tidigare planer och studier i dalgången

Strax söder om Liseberg låg från 1700-talet, Galgkrogarna. Här etablerades
senare även inslag av hantverk och industri.

Sedan 1998 har man arbetat med området i dalgången, då man först tog

Göteborg/Mölndalsvägen var södra infarten till Göteborg fram till att E6
byggdes och stod färdig 1980.
Järnvägen mellan Göteborg och Halland hade stationer vid Almedal och
Mölndalsbro.
Spårvägen hade tre hållplatser mellan Korsvägen och Mölndals centrum vid
Elisedal, Sörgården och Bosgården.
(Strannelind, 1994, Mölndalsåns dalgång)
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2.4 Tidigare planer och studier i dalgången
Sedan 1998 har man arbetat med området i dalgången, då man först tog
fram ett program för Göteborgs respektive Mölndals del av dalgången.
Program till detaljerad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång del av

För bebyggelsen
- Ta vara på blandstadens kvaliteter
- Skapa förutsättningar för kompletterande bebyggelse
- Ta vara på befintliga kulturvärden
- Förädla entrén till regioncentrum

1. Göteborgs mellanstad
Tät stadsmässig bebyggelse. Söder om Kallebäcksbron medges högre
bebyggelse. området mellan Kallebäcksbron och Saabs fabriker bör
hålla en låg profil för att medge utblickar mot bl.a. Johanneberg.

Mölndals kommun (1998) samt Program till detaljerad översiktsplan
för Mölndalsåns dalgång del av Göteborgs kommun (1998). Sedan
2. Gränszon
Bebyggelsen i väster förtätas men bibehåller den låga skalan. Bebyggelsen i öster ges karaktär av hus i park och underordnas de markanta
omkringliggande bergen.

programmen antogs har ett gemensamt arbetet om dalgångens framtid
skett. Planarbetet har de senaste åren bedrivits i nära samarbete mellan
kommunerna, regionala myndigheter, Vägverket samt Banverket. Arbetet

3. Mölndals mellanstad
För att erbjuda utblickar hålls bebyggelsen låg och ges karaktär av hus i
park. Bebyggelsen i öster förstärks och ges bättre balans.

har resulterat i olika utredningar och riktlinjer som legat till grund för en
gemensam detaljerad översiktsplan för området. Planens vision är att den
Principer för bebyggelse

fortsatta utvecklingen i dalgången skall ske i ljuset av en helhetssyn på
miljö-, bebyggelse- och trafikfrågor så att en långsiktigt hållbar utveckling
med en balans mellan ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella
dimensioner kan ske. Strategin är följande:

Förslag till områdets utveckling fördelat på markanvändning, trafik,

4. Centrala Mölndal
Mölndals centrum accentueras av den nya knutpunkten samt en
koncentration av bebyggelse som skapar väggar på sidorna och lägre i
dalens mitt.

5. Ytterstad
Bebyggelse inbakad i grönska. Ån tas till vara som en kvalitet i det
lokala stråket. Ytterstaden bildar en lummig entré till Mölndal.

landskapsrum och grönstruktur

Fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång 2000.

För miljön

- utveckla grönstrukturen
- minska barriärer
- lyfta fram Mölndalsån

För trafiken

Principer för miljön
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Principer för miljön

- Öka den biologiska mångfalden

Föreslagna förändringar på stråk och tvärförbindelser för gång- och cykeltrafiken

Föreslagna förändringar på
lokalvägnätet

- Miljöanpassa transportsystemet
- Förbättra kollektivtrafiken
- Gör regioncentrum mer tillgängligt
- För ut genomfartstrafik till E6
- Förbättra gång- och cykelvägnätet

Mölndalsåns dalgång

Den huvudsakliga utbyggnaden på kort sikt handlar mycket om att förtäta och
förnya. I Mölndalsåns dalgång vill man sträva efter en blandad stadsbebyggelse.

2.5 Utgångspunkter för planering
Regionen är i ett skede av stora och snabba förändringar. En utveckling i
dalgången måste därför förankras i kommunala och regionala planer samt
ske med utgångspunkt från de större förändringar som sker och ska ske de
närmsta åren. Följande är förslag och framtida riktlinjer som berör en eventuell utbyggnad av området.

Översiktsplan för Göteborg
Den senaste översiktplanen för Göteborg är Öp 99. Temat för planen är en
kombination av konkurrenskraft, bärkraft och medborgarkraft. För de framtida förändringarna har man satt upp vissa riktlinjer och förslag indelade i sex
olika ämnen.
Byggande. Enligt beräkningar kommer Göteborgsregionen att få en befolkningsökning på 6% fram till år 2010. Utifrån bl.a. dessa beräkningar bedömer
man att bostadsbyggnadsbehovet i regionen på sikt bör öka till 3700 bostäder
om året, varav Göteborg bör ha beredskap att för att bygga ca hälften. Attraktiva bostäder kan ligga såväl centralt som perifert, vid kusten eller i förorten.

Utbyggnad på kort sikt

Balansen mellan bostäder och arbetsplatser (blandstaden) ska bli bättre för

Översiktsplan för Göteborg 1999

att möjliggöra kortare arbetsresor och ett effektivare utnyttjande av trafikapparaten. Ensidiga miljöer kompletteras genom att funktioner som saknas

Utvecklingsstråk

byggs in. Stadsdelarna ska kompletteras och utvecklas till allt mer levande

Översiktsplan för Göteborg 1999

stadsdelar.
Näringsliv. Näringslivet har utvecklats positivt de senaste åren och framför
allt inom It och medicin. För att svara upp mot utvecklingen ska det finnas en
beredskap för olika typer av verksamhetsområden och möjlighet att skapa
förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv. Vissa branscher bör prioriteras i
valda utvecklingsstråk och miljön i nedslitna verksamhetsområden ska förbättras. Dessutom vill man satsa på en väl utbyggd infrastruktur som gynnar
den önskade utvecklingen, samt skapa en bättre balans mellan bostäder och
arbetsplatser.
Utbildning. Behovet av närhet och tillgänglighet mellan företag och
utbildning/forskning bör beaktas.
Användning av mark och vattenområden

Trafik. Trafiken kommer i takt med befolkningsutvecklingen att öka. Målet är
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att genom en anpassad bebyggelseplanering minimera detta transportbehov. Även om så sker krävs också kompletteringar i själva trafiksystemet för
att effektivisera och miljöanpassa dess olika delar. Bland annat genom en
fortsatt satsning på spårväg och stombusslinjer. Viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken bör utvecklas och förstärkas med service och centrumfunktioner.
Vägsystemet måste kompletteras för att garantera tillräcklig framkomlighet på
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Olika utvecklingsstråk föreslås stärkas och utvecklas. I dalgången har under senare
år utvecklats en koncentration av företag i It-branschen och företagsservice.
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huvudtrafiklederna och kommunens huvudnät bör kompletteras för att bereda

E6/E20

ca 30 minuter. För att kunna klara detta behövs en ökad spårkapacitet på

utrymme för tillkommande centralt belägna exploateringsområden.

Projektet E6/E20 är ett förslag som innebär att man utvidgar vägen från da-

både Västkustbanan och Kust till Kustbanan. I Mölndalsåns dalgång har man

gens fyra körfält till totalt sex körfält för att på så sätt stärka dess roll som det

byggt en ny station vid Mölndals Bro samt planerat för en kapacitetshöjning

Natur och kultur. Göteborgs attraktions- och konkurrenskraft hänger intimt

uppsamlande trafikstråket genom dalgången. Därmed kan även den idag

till fyra spår. För att dessutom kunna genomföra alla planerade utbyggnader

samman med att områden med omistliga natur- och kulturvärden ej betraktas

hårt belastade Göteborg/Mölndalsvägen avlastas. Förslaget innebär också

krävs att Göteborgs centralstation får en högre kapacitet. Detta kan man få

som reservmark för exploatering. Allmänhetens framkomlighet till vattnet ska

att man vill förtydliga trafikmoten samt stärka tvärförbindelserna över trafik-

genom att utveckla stationen till en genomgångsstation till skillnad från idag

stärkas, t.ex. genom att minst en 20 m kantzon sparas mot vattendrag vid ny-

stråket. En utbyggnad av den angränsande sträckan förbi Gårda pågår för

då järnvägssystemet har fem inkommande banor som avslutas i en säcksta-

exploatering. Fördröjning och lokalt omhändertagande av dagvatten ska alltid

närvarande.

tion. Hela eller delar av stationen förläggs i en underjordisk station som via

utredas vid planering.

en tunnel förbinds med Västkustbanan. Tunneln kan ges olika sträckningar

Järnvägssystemet

under centrala Göteborg och beroende på sträckningen kan en eller flera nya

Handel. Handeln har koncentrerats mer till färre men större enheter ofta ut-

Järnvägssytemet i Göteborgsregionen, är idag hårt belastat och man disku-

stationer anläggas för lokal- och regionaltågtrafiken. I dagsläget finns fem

anför de planerade centrumlägena. Bilresandet är en förutsättning för många

terar olika utvecklingsaltenativ för ett effektivare och mer konkurrenskraftigt

olika alternativ som utreds i en förstudie varav samtliga ansluter till Västkust-

av dem. Nya handelsetableringar som görs ska komplettera den befintliga

system. Järnvägen genom dalgången är en del av Västkustbanan vilken idag

banan i höjd med Almedal.

strukturen och samverka kring torg och centrumanläggningar. Förutsättning-

är dubbelspårig. I Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och Väst-

arna för närhandel ska tas till vara, och centrumstrukturen ska utvecklas.

trafiks långsiktiga mål finns en kraftig utveckling av järnvägstrafiken. Bland
annat finns målsättningen att pendeltåg skall gå i minst kvartstrafik till Borås,

Handelsutredning för Dalgången

Varberg och Trollhättan och att resan från centrum inte skall ta längre tid än

På uppdrag av Göteborgs och Mölndals kommuner gjordes 1999 en utredning av handeln kring Göteborg/Mölndalsvägen. Utredningen rekommenderar
att inte låta området utvecklas till ett handelsområde utöver vad som redan
skett. Istället bör man skapa förutsättningar för ett attraktivt kontorsområde
med snabba förbindelser till centrum och god allmän service till de arbetande.
Därutöver understryker man samtidigt vikten av att det skapas ett östra regionalt detaljhandelscentrum samt att Mölndals centrum och även Kållered stöttas i att utvecklas ytterligare så att de bildar attraktiva köpcentra som även

Spårvägen

Vägar

Översiktsplan för Göteborg 1999

Järnvägar
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1. Kringen
2. Operalänken
3. Backa
4. Kortedala
5. Utredningsområde, Norra Älvstranden med
ny tunnel under älven
6. Östra sjukhuset - Södra Sävedalen

1. Götatunneln
2. Utredningsområde för ny älvförbindelse och ny koppling mellan
Rv45 och E20
3. Kortedalavägen - E20
4. Lundbyledens utbyggnad
5. Torslandavägen, planskilda
trafikplatser och fyra körfält
6. Hisingsleden / Norrleden
7. Säröleden, planskilda trafikplatser och fyra körfält

fortsättningsvis kan fylla en avgörande betydelse för varuförsäljningen i den
södra sektorn av Göteborgsregionen.

8. Bangårdsviadukten
9. Turevägen
10. Ny förbindelse mellan E6
och Rv 40
11. Finngösa
12. Bergsjövägen - Gråbovägen
13. Södra Centrumleden
14. Tvärleder Hisingen, utredningsbehov
15. Fast förbindelse till Öckerö

1. Centrumtunneln
2. Hamnbanan
3. Ny spårförbindelse mellan Marieholmsbron och Norge Vänernbanan
4. Norge Vänernbanan
5. V. Stambanan spår 3+4
6. Götalandsbanan
7. Hamnförbindelse via Säve

Göteborgsöverenskommelsen
Göteborgsöverenskommelsen är ett större miljö och trafikprojekt som omfattar hela regionen med sina 13 kommuner och syftar till stärka regionens
utveckling och göra den mer attraktiv för såväl boende som företag och besökande. Projektet har pågått sedan mitten av 90-talet och stora delar är redan
genomförda. I projektet ingår bland annat att anlägga nya spår, vagnar och
linjer liksom nya terminaler, stationer och pendelparkeringar. Några av de
största delprojekten är Kringen och E6/E20 genom Göteborg.

Kringen
Kringen är ett större kollektivtrafikprojekt som har till syfte att skapa tvärföbindelser och därmed öka spårvagnssystemets kapacitet genom centrum, utveckla systemet i stadens ytterområden samt erbjuda fler direktresmöjligheter
till större del av centrala staden. Denna är i stort sett helt genomförd och har
för dalgången inneburit att man fått en tvärförbindelse från Korsvägen i områdets norra del mot Chalmers i väst och Ullevi i öst.
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Väg E6/E20 Mölndal - Göteborg delen Åbromotet - kallebäcksmotet. Sammanfattning av förstudie, 2001

har Vägverket tillsamman med en konsult gjort en förstudie vars syfte är att
belysa tänkbara utvecklingstrender för trafik- och transportbehoven i Mölndalsåns dalgång. Förstudien behandlar befintlig väg E6/E20 på sträckan från
Åbromotet i söder till Kallebäcksmotet i norr samt angränsande gatunät och
bebyggelseområden. Här följer en sammanfattning:
Trafiken i regionen ökar kraftigt som en följd av den växande befolkningen
samt en ökad levnadsstandard med ökat bilinnehav. Om trafiken fortsätter att
öka i den takt den gjort de senaste åren kommer trafiken inom en tioårsperiod
att flyta mycket långsamt under morgon och eftermiddag. Om framkomligheten sjunker på det övergripande vägnätet kommer andra vägar och gator
dessutom att få ökad belastning med miljö- och olycksproblem som följd.

Dygnsmedelvärde kvävedioxid
år 2010 med nuvarande trafiksystem

Dygnsmedelvärde kvävedioxid år 2010 med sex körfält

Tillgängligheten till väg E6/E20 är låg från flera lokalvägar och intilliggande
områden då det lokala vägnätet och trafikplatserna inte har tillräcklig kapaci-

och trafikrelaterade luftföroreningar. Även bullernivåerna är i vissa delar av

tet under högtrafiktimmarna. Stor del av den lokala trafiken måste köra långa

dalgången ett problem. Inom ett avstånd på uppemot 300 m från E6/E20

sträckor i lokalvägnätet för att nå väg E6/E20, och detsamma gäller trafik

och Västkustbana kan bullernivåer över det rekommenderade riktvärdet 55

mellan östra och västra Mölndal. Dessutom skulle man behöva komplettera

dBA (A) ekvivalentnivå föreligga. Mest utsatta områden är norra Trädgården,

med ett antal länkar i trafiknätet för att det skall kunna fungera tillfredsstäl-

Enerbacken och delar av Göteborg/Mölndalsvägen.

lande.
För att kunna beskriva trafikutvecklingen och dess konsekvenser har man
Vägstandarden och den geometriska utformningen av väg E6/E20 har god

arbetat med trafikprognoser över trafikfördelningen på sträckan. Två prognos-

till mindre god standard. Trafikmot, korsningar och kringliggande gator har

horisonter har valts, år 2010 och 2025. Trafikökningen på det övergripande

låg standard och låg framkomlighet. Detta påverkar även trafiksäkerheten

vägnätet i Göteborgsregionen, bedöms enligt Statens Institut för Kommuni-

som bedöms vara låg. Det höga tempot och de korta tidsluckorna medför att

kationsanalys (SIKA), bli 2% per år mellan 2000 och 2010 samt 1,3% per år

tillbud lätt uppstår. Trafikbelastningen påverkar även miljön i hög grad och

mellan 2010 och 2025. Om man dessutom vill flytta över trafik från Göteborg/

gör att det i dagsläget är svårt att uppnå de miljömål som rör boendemiljö

Mölndalsvägen, måste E6/E20 byggas ut med fler körfält.

Väg E6/E20 Mölndal - Göteborg delen Åbromotet - kallebäcksmotet. Sammanfattning av förstudie, 2001

För att gå vidare med projektet E6/E20 från Göteborgsöverenskommelsen

Dygnsmedelvärde kvävedioxid år 2010

Trafikfördelningen år 2010

Vägutredning – förstudie för vä g E6/E20 delen Åbromotet - Kallebäcksmotet

Trafikfördelning år 2000

Trafikfördelning år 2010, nollalternativ

För att kunna tillgodose de transportpolitiska målsättningarna avseende ett
tillgängligt transportsystem med hög transportkvalitet föreslår man i studien

Översiktsplan för Göteborg 1999

Trafikens fördelning på nuvarande vägnät
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att bygga ut infrastrukturen i dalgången. I ett kortare perspektiv är en utbyggnad av befintlig transportkorridor samt förbättringar i trafikplatser tillräckligt,
men kan i ett längre perspektiv innebära att nya korridoralternativ kan krävas
vilket kan leda till markonflikter och intrång i miljön. Men som ett första steg
föreslår man att E6/E20 ska utökas till sex körfält och kompletteras med en
ombyggnad av trafikplatserna samt vägmiljöförbättrande åtgärder. Beroende
på vad som händer i dalgången kan eventuellt ytterligare trafikplaster och
tvärförbindelser behöva byggas samt det lokala trafiksystemet och anslutningar till väg E6/E20 förbättras.
Vad beträffar gång och cykelnätet längs Göteborg/Mölndalsvägen bedöms
det ha relativt god standard. Bristen i dagens gc-nät är främst att en del tvärförbindelser saknas som skulle kunna knyta samman dalgångens båda sidor
bättre.
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Trafikfördelning år 2010, med
6 körfält på väg E6/E20

Översiktsplan för Mölndal

Regional plan

Den senaste översiktsplanen för Mölndal är Öp 90 (ny är på gång, Öp 2003).

I regionen finns sedan några år tillbaka en regional enhet, GR, vilken har till

Upplägget är i stort den samma som för Göteborg, och man har behandlat

avsikt att skapa ett regionalt samarbete mellan dess 13 medlemskommuner.

kommunen under några olika ämnesområden. Åtgärderna är dock mer av

Istället för att ta fram en formell regionplan eller regional utvecklingsplan, har

generell art.

man utarbetat frågeställningar samt övergripande riktlinjer för hur regionen
kan utvecklas. Med utgångspunkt från detta underlag ska man sedan ha

Byggande. Antalet invånare ökar och etableringstrycket från företag har ökat

ett ”Rådslag”, där man bjuder in kommunerna, för att föra en diskussion om

vilket har lett till att efterfrågan på bostäder är stor. Målsättningen var 1990

utvecklingen i regionen. Den regionala utvecklingsplaneringen syftar till att

att bygga ca 400 lägenheter per år. Utbyggnaden av bostäder ska främst ske

skapa goda förutsättningar för regionens invånare i fråga om boende, arbete,

i områden med redan fastställda detaljplaner, som förtätning inom befintliga

fritidsaktiviteter samt tillgång till utbildning, vård och omsorg. På en övergri-

bebyggelseområden, nya bostadsområden samt som enstaka hus.

pande nivå syftar planeringen till att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att hindra framtida

lättillgängliga och trafiktåliga områden i anslutning till regionens större trafik-

presenteras av tre grundläggande och inbördes beroende dimensioner, den

leder. Skapa områden med god service, god miljö och bra förbindelse med

sociala dimensionen, den ekologiska- samt den ekonomiska dimensionen.

Chalmers, andra högskolor samt med Göteborgs city och helst Landvetter

Förutom att jobba utifrån de tre dimensionerna har man även gett förslag på

flygplats. Integrerade områden med bostäder, service och lokaler för tjänste-

en strategi för den övergripande fysiska strukturen i regionen. Strategin är att

företag och mindre högteknologiska företag. För den fortsatta utbyggnaden

skapa en flerkärnig regionstruktur med Göteborg som huvudort. Huvudorten

ser man att den pågående förändringen av näringslivet med ett allt större

Göteborg omges av relativt självständiga medelstora och mindre städer och

inslag av kontor ger kommunen möjlighet att integrera verksamheter med

orter, sammanhållna av koncentrerade, kapacitetsstarka och miljömässigt

bostäder.

tåliga väg- och järnvägsstråk, inriktade mot Göteborg och sammanbundna av
tvärlänkar som förstärker tätortskärnorna i regionen.

Trafik. De övergripande riktlinjerna för trafiken är att man lägger stor vikt vid
goda trafikplatser för av- och påfarter till huvudvägnätet, all nyexploatering

Frågeställningarna och de övergripande riktlinjerna rörande den fysiska pla-

samordnas med åtgärder i trafiksystemet, åtgärder vidtas som säkerställer

neringen samt den eventuella utvecklingen i dalgången är följande:

god framkomlighet på huvudvägnätet och kollektivtrafiknätet samt att cykelvägar byggs ut så att ett attraktivt och sammanhängande cyckelvägnät erhålls.
Natur och kultur. Ett kulturminnesvårdsprogram för kommunen finns sedan
1988. Här beskrivs industriområdet längs Mölndalsfallen och Krokslätts fabriker som ett stort kulturhistoriskt värde ur arkitektur och teknikhistorisk synvinkel. Även Lackarebäcksgård beskrivs. Delar av Dalgången tas upp i ett kulturminnesvårdsprogram. För dessa gäller att restriktivitet skall iakttagas mot
sådan ny bebyggelse som motverkar de kulturhistoriska intressena. Om- och
tillbyggnader som inte motverkar syftet kan dock tillåtas.
Handel. Mölndals centrum ses som ett viktigt kommuncentrum i regionens
södra del och något som man vill stärka, oavsett om man på regional nivå
strävar efter en centralisering mot Göteborg eller en decentralisering mot
andra centrumområden.
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Väg E6/E20 Mölndal - Göteborg delen Åbromotet - kallebäcksmotet. Sammanfattning av förstudie, 2001

generationers möjligheter att tillgodose sina. Den ”goda” utvecklingen re-

Principskiss för en flerkärnig regionstruktur

Efterfrågan och framkomlighet på nuvarande väg E6/E20 mellan Lackarebäcksmotet och Kallebäcksmotet enligt mätningar år 2000

Näringsliv. I enlighet med en regional utredning vill man bl.a. sträva efter

Mölndalsåns dalgång
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Den sociala dimensionen. Ett bostadsbyggande som är inriktat mot att successivt minska dagens polarisering mellan olika boendeformer. Ett transportsystem och en bebyggelsestruktur som erbjuder alla medborgare en god tillgänglighet till de funktioner som krävs för att arbeta, upprätthålla goda sociala kontakter, utföra vardagslivets bestyr samt
på ett berikande sätt utnyttja sin fria tid.
Den ekologiska dimensionen. Regionens invånare ska tillförsäkras ett brett utbud av attraktiva rekreationsområden
inom och kring regionens tätorter. Detta innebär god tillgång till parker, skogar, hagar och ängar, sjöar och vattendrag,
våtmarker och inte minst havet och skärgården. Framför allt ska de större tätorterna erbjuda attraktiva, stimulerande
och vackra mötesplatser och stråk som så långt det är möjligt skyddas från störningar från framför allt trafiken. Den
fysiska planeringen bör inriktas mot en förtätning av bebyggelsen i regionens större tätorter parad med säkerställande
av lättillgängliga grönytor av hög kvalitet inom tätorterna och stora attraktiva grönområden utanför tätorterna.
Den ekonomiska dimensionen . Att främst bejaka fortsatt tillväxt i regionen och en förstärkning av Göteborg som
storstad i ett relativt småskaligt nätverk, alternativt att försöka bevara karaktären av ”stor småstad” och samtidigt satsa på att med utvecklade kommunikationer, främst järnväg, bygga upp ett mer storskaligt nätverk av städer av olika
storlek inom västra Götaland och Halland.
Goda och robusta kommunikationer såväl lokalt som nationellt, samt tillgång till lämpliga mark och passande lokaler
för ett differentierat näringsliv. Regionens arbetsområden, framför allt de centralt belägna, bör förnyas och vidareutvecklas så att de blir ”snygga och rena” samtidigt som trygghet och säkerhet ges högsta prioritet. Härmed skapas
Verksamhetsnoder där det finns knutpunkter i
transportsystemet

Nya befintliga bostadsnoder och järnvägslinjer
som stödjer principen för en flerkärnig region

”attraktiva och näringslivsanpassade lägen” för nyetableringar och omlokaliseringar av företag. Tydliga ”kluster”, med

Kommunal samverkan. - Regional styrka. Inbjudan till rådslag, 2002

Kommunal samverkan. - Regional styrka. Inbjudan till rådslag, 2002

vecklas.
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olika former av grupperingar av företag med inbördes beroendeförhållande eller flöden av varor och tjänster, bör ut-

02

2.6 Underlag för planering
Topografi och geologi. Dalgången är en av de nord sydliga sprickdalarna i
Göteborgsregionens landskap. Hela regionen som i sin tur är en del av det
västsvenska spricklandskapet består mestadels av en relativt ung granit. Då
stora delar av dalgången var täckt med vatten efter istiden, är dess botten
täckt av lera. Högsta kustlinjen går idag ungefär vid 95-100 meter över havet. Hela dalgången sluttar svagt från söder ner mot Göta älv i norr och dess
bredd varierar mellan cirka 200 meter som smalast och upp till 600-700 meter där den är som bredast. På vissa ställen reser sig berget brant upp till 70
respektive drygt 100 meter över havet, medan den på andra ställen, som i de

Geologi

Topografi

mittersta och allra sydligaste delarna är nästan helt flack.
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Trafikstråket i mölndalsåns dalgång. Utdrag ur gestaltningsprogram, 2000

Kontakten mellan öst och väst är
mycket kanpp, både visuellt och fysiskt
< Bilden visar en av dalgångens
nuvarande
tvärförbindelser
>

Landskapsrummet sett från norr

Naturmark

02

Samband obebyggda ytor. Dalgången är idag till större delen bebyggd. Tittar man på området i ett regionalt perspektiv, så är det en av bebyggelsestråken
som sträcker sig radiellt från Göteborgs centrum längs kommunikationsstråken ut mot förortskommunerna. Området är därmed med och formar regionens
stjärnstruktur som idag ganska tydligt kan avläsas. Gröna korridorer går samtidigt i motsatt riktning från stadens periferi in mot centrum och skapar stråk. Som
en följd av områdets historia som verksamhetsområde utmed den då så viktiga Mölndalsån, finns i stort sett inga öppna eller offentliga platser i själva området.
De viktigaste områdena är idag Mölndalsån och dess strandkanter, Rallarberget som sträcker sig brant ner mot E6 i öster, Salfjället på motsatt sida i väster,
området kring Korsvägen med Liseberg i norr, Göteborg/Mölndalsvägen samt Mölndals centrum i sydväst. Idag finns ingen kopplingar mellan områdena vilket
innebär att det inte finns något sammanhängande offentligt landskaps- och stadsrum.

Visuellt och fysiskt . Att röra sig genom området är som att röra sig genom en lång korridor. Hela området i sig är som ett stort stråk i nord sydlig riktning mellan Göteborg och Mölndal där vägarna utgör de huvudsakliga siktlinjerna. I öst västlig riktning är sikten dock mer begränsade och kontakten med Mölndalsån
utifrån är nästan obefintlig på de ställen där den inte ligger direkt inpå vägen. Undantaget är områdets södra ände, där ytorna kring ån är öppna och väl underhållna. Likaså är kontakten mellan öst och väst låg både visuellt och fysiskt. Kontakten med östra sidan representeras mest ut av bullret från trafiken på E6 och
Västkustbanan som signalerar dess närvaro när man befinner sig på Göteborg/Mölndalsvägen. I övrigt är kontakten med omgivande grönområden betydelsefulla samt de större landmärkena, Lisebergstornet och hotellet vid Korsvägen samt Rallarberget och Salfjället som tydligt formar landskapsrummet.
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Korsningen vid Elisedal

Övergripande markanvändning. I hela dalgången finns idag både verksamhet, handel och bostäder men ligger uppdelat i olika områden. I stora drag
är verksamheten koncentrerad till mitten längs Mölndalsån, mellan E6 och
Göteborg/Mölndalsvägen, medan bostäderna finns utmed dalgångens kanter.
Handel och olika offentliga institutioner och verksamheter ligger spridda men
med en koncentration till Mölndals centrum samt de större korsningarna vid
Krokslätt och Lackarebäcksmotet.

Bebyggelsetyper

Bebyggelsen i centrala Mölndal

Nyare industri- och verksatdsbebyggelse mellan
Almedal och Liseberg

Området har en varierad bebyggelse

Äldre industribebyggelse vid Almedal
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Våningsantal

Markanvändning
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E6/E20

Infrastruktur. Genom dalgången går E6/E20 vilken är en del av landets viktigaste vägar med internationell, nationell, regional och lokal trafik. Vägen
förbinder Göteborgsregionen med Oslo och Malmö/Köpenhamnsområdet och
kontinenten samtidigt som det är den enda starka förbindelsen för trafik söder
ifrån in mot Göteborg. Med dagens fortsatta trafikökning kommer framkomligheten på vägen att inom en ganska kort framtid vara begränsad vid vissa
tider på dygnet. Från E6/E20 finns två avfarter som leder direkt in i området.
Längs den västra delen av området går Göteborg/Mölndalsvägen, vilket är
den gamla huvudinfarten till Göteborg. Vägen som är fyrfilig tjänar idag mest

Västkustbanan

för trafiken mellan Mölndal och Göteborg medan E6/E20 tar den största delen av genomfartstrafiken. Tvärs Göteborg/Mölndalsvägen går Örgrytevägen,
Sankt Sigfridsgatan, Flöjelbergsgatan, Gunnebogatan samt Broslättsgatan
vilka förbinder öst med väst.
Järnvägen går längs med E6/E20 och är en del av Västkustbanan som
sträcker sig från Göteborg till Malmö. Sträckningen genom dalgången som är
dubbelspårig, trafikeras av både regional-, fjärr-,gods-, och pendeltåg trafik.
Om tågtrafiken ska kunna öka i framtiden, krävs en utbyggnad av spårkapa-

Spårvägen och Mölndals bro

citeten till fyra spår. Pendeltågen stannar vid Mölndalsbro vid Mölndals centrum.
Spårvägen går med två spår i mitten av Göteborg/Mölndalsvägen fyra vägfiler från Mölndals centrum och in mot Göteborg. Från Broplatsen i Mölndal till
Korsvägen i Göteborg finns 11 hållplatser.
Gång- och cykelväg finns idag endast längs med Göteborg/Mölndalsvägen.
Cykelvägen har relativt god standard men saknar tvärförbindelser för att nå

Göteborg / Mölndalsvägen

dalgångens båda sidor.

Väg & järnväg

Gång och cykelbanan
längs med Göteborg/
Mölndalsvägen
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Barriärer, gränser och miljö. Området delas av E6/E20 och Västkustbanan
samt Göteborg/Mölndalsvägen in i tre delområden. E6/E20 och Västkustbanan ligger sida vid sida och utgör en kraftig barriär som skär rakt igenom hela
dalgången. Tvärgående förbindelser finns vid fem ställen mellan Mölndals
centrum och Korsvägen vilket ger ett avstånd på ungefär 1,3 kilometer mellan
varje förbindelse. Göteborg/Mölndalsvägen utgör inte samma kraftiga barriäreffekt, men ändå tillräcklig för att med dagens utformning utgöra ett problem.
Trafiken på E6/E20 samt Västkustbanan ger dessutom upphov till kraftiga
miljöstörningar, både i form av utsläpp och i form av buller. Halterna av kvävedioxid ligger redan idag nära tillåtna miljökvalitetsnormer. Samma sak gäller
för bullernivåerna, som idag uppgår över rekommenderade riktvärden vid en
del av dalgångens bostäder.
Tillgängligheten till området, viktiga stråk och målpunkter. E6/E20 och
Göteborg/Mölndalsvägen tar upp en stor del av dalgångens yta och har till
syfte att knyta ihop norr med syd. Från E6/E20 finns två avfarter som för en
direkt in i området om man kommer utifrån, och en större nordlig respektive
sydlig infart via Göteborg/Mölndalsvägen om man befinner sig i områdets
närhet. Området är relativt tillgängligt, men tillfarterna har en karaktär som är
anonyma och på så sätt minskar känslan av att man kommer in i området. De
starka stråken är Göteborg/Mölndalsvägen i nordsydlig riktning samt Örgrytevägen norr om området, Sankt Sigfridsgatan och Gunnebogatan i mitten samt
Broslättsgatan i centrala Mölndal strax söder om, vilka länkar ihop öst med
väst. Målpunkterna är framför allt områdets norra ände med Korsvägen och
Liseberg, södra änden med Mölndals centrum, de större korsningarna i området, Maxi stormarknad vid kommungränsen i områdets mitt samt de större
arbetsplatserna som Mölndals sjukhus, Ericsson och Almedalsområdet upp
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Interaktionsområde - Område med hög
genomströmning och därmed underlag för
handel och service
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Om- & nyexploatering

Trafiksituation

till Liseberg.

02

To m t e n f ö r d e n a v r i v n a t ä n d s t i c k s f a b r i k e n
vid Elisedal, är idag ett av de större tillgängliga markområdena för nyexploatering

Områden för pågående och framtida om- och nyexploatering. Området är
till stora delar bebyggt eller på annat sätt exploaterat. Detta innebär att det inte
går att genomföra några större ingrepp så vida man inte kan riva viss bebyggelse. Detta kan vara bebyggelse som är av mindre värde, ger ett skräpigt och
fult intryck, eller som på grund av sitt läge eller yta, avsevärt hindrar en förnyelse
/ omvandling av dalgången. Dock finns en hel del obebyggd mark men som idag
används som parkering eller för upplag. Det största tillgängliga området finns

skala 1:30 000

strax söder om Sankt Sigfridsgatan vid Kallebäcksmotet, vilket är avrivet.
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Trafik. Dygnstrafik och flödena av människor ökar i takt med Göteborgsre-

4

gionens tillväxt. Som allra kraftigast är trafiken på morgon och eftermiddag

Mölndal - City

000 personer och i motsatt riktning ca 8000 personer per dag. En stor del av

min

transporterna sker med bil då Göteborgsregionen har ett relativt lågt kollektiv-

0

Mölndals Bro

trafikåkande. Sedan E6/E20 byggdes, avlastas Göteborg/Mölndalsvägen från

2

Mölndals sjukhus

den största och tyngsta delen av trafiken.

3

Lackarebäck

4

Krokslätts fabruker

5

Krokslätts torg

7

Lana

8

Varbergsgatan

9

Elisedal

11

Almeda

12

Getebergsäng

14

Korsvägen

15

Berzeliigatan

17

Valand

19

Kungsportsplatsen

21

Brunnsparken

G öte borgs s på rva gns nä t

Linjenätskarta för kollektivtrafik i Göteborg, Mölndal
och Partille, 2002

Kungsbackapendelns utveckling 92-00

Väg E6/E20 Mölndal - Göteborg delen Åbromotet kallebäcksmotet. Sammanfattning av förstudie, 2001

Kollektivtrafik. På västkustbanan går pendeltågen söder ut, men har inget
3000000

stopp i området. Från Broplatsen i Mölndals centrum går buss och spårvagn
in mot Göteborg. Spårtrafiken trafikeras av linje 4 med en turtäthet på ungefär
var femtonde minut. Resan tar från Mölndal centrum in till Göteborg centrum
cirka 15-20 minuter. Bussarna går även som tvärlinjer från Mölndals centrum
och området till olika delar av Göteborgs omgivningar.
Riksintressen. E6/E20, Västkustbanan samt Rv40 är riksintressen.

Mölndalsåns dalgång

2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

1992

1996

År

1999

32

2000

Kollektivtrafik & stationer

på grund av arbetspendlingen. Pendlingen från Mölndal till Göteborg är ca 12

Antal resernärer per år

02

2.7 Struktur

D. Södra delen av dalgången, från Lackarebäcksmotet och ner till Mölndals Bro vid Mölndals
centrum, har en relativt blandad bebyggelse. I väster finns bostäder blandat med offentliga institutioner, kontor och torgytor som ligger tätt intill Göteborg/Mölndalsvägen och formar gaturum-

Övergripande struktur, karaktär & rum

met. På motsatt sida har Mölndalsån svängt tillbaka upp mot vägen och sträcker sig längs dess

Området är idag ganska osammanhängande och på vissa håll ostrukturerat. Från öst till väst delas dalgången av E6/E20

östra sida. Utmed dess kanter finns större träd som hänger ut över vattnet. Åkanterna är på

samt Göteborg/Mölndalsvägen i tre delar. Vägarna blir till kraftiga barriärer mellan områdena. I östra delen består området

sina håll välskötta och karaktären är mer öppen, vilket gör att ån blir tillgänglig och synlig från

av en ganska varierad bebyggelse med en blandning av bostäder, verksamheter och natur, i mitten en osammanhängande

Göteborg/Mölndalsvägen. I mitten finns mindre verkstäder blandat med kontor och parkerings-

blandning av olika sorters verksamheter och från olika epokrar, och i väst en mer sammanhållen bostadsbebyggelse med

platser, och öster om E6/E20 och järnvägen finns större kontorsbebyggelse och blandad villabe-

inslag av centrumfunktioner och natur. Från norr till söder är den strukturella indelningen inte lika tydlig, men området formas

byggelse.

mer istället av bebyggelsen och landskapsrummet. I stort kan man se fyra delområden.
A. I norr från Korsvägen ner till Kallebäcksmotet med Sankt Sigfridsgatan är bebyggelsen tätare och något högre. Bostadsbebyggelsen i väster står tätt intill Mölndalsvägen och definierar gaturummet. Bebyggelsen klättrar även vidare upp längs
bergssidan. Även bebyggelsen på andra sidan Mölndalsvägen, är något mer sammanhållen och tätare jämfört med den
södra delen. Bebyggelsen är blandad med både kontorsbebyggelse större industrilokaler och äldre industribebyggelse. Mot
E6/E20 och järnvägen står bebyggelsen tät och bildar en vägg som hinder mot trafikbuller. Mölndalsån ligger en liten bit in
från Mölndalsvägen, är ganska smal och kantad av skog på båda dess sidor, vilket gör kontakten väldigt vag. På andra sidan motorvägen reser berget sig uppåt igen, till större delen klätt med skog men även viss bebyggelse som likt i väster klättrar upp i terrängen.
B. I den norra mellersta delen övergår bebyggelsen till att vara något
lägre och mer osammanhängande. Bostadsbebyggelsen i väst, ersätts av

D

större kontors- och verksamhetsbebyggelse och den glesa bebyggelsen i
öster förvandlas till ett mer utbrett bebyggelseområde med verksamheter

C

närmast vägen och bostäder bakom. Mölndalsån ligger intill Göteborg/
Mölndalsvägen och har en mer öppen karaktär med enstaka trädpartier utmed dess kanter. Bebyggelsen i mitten är större och glesare och på ytorna
emellan finns parkeringsytor.

B

C. I den södra mellersta delen är landskapet
mer dramatiskt och dalgången smalare. Bebyggelsen blir åter mer sammanhållen och
de större verksamhetskomplexen ersätts av

A

bostäder och kontor. Mölndalsån svänger i
en båge mot öster och går på en kort sträcka
längs med järnvägen. Liksom i den norra delen av området är ån kantad av vegetation
och ligger bakom bebyggelsen en bit från

rebäcksfjället i öster och Salfjället i väster, är
mycket branta och helt utan bebyggelse.

Delområden A B C D

Göteborg/Mölndalsvägen, vilket gör kontakten
med den väldigt vag. Bergsryggarna, Lacka-

33

Mölndalsåns dalgång

02

Jämförelse. Dalgången upptar en stor del av regionens centrala delar. Avståndet från Korsvägen i norr till Mölndals bro i söder är ca 4,9 kilometer, och
den totala ytan för det studerade området, är ungefär 5000 ha. Om man tittar
på den övergripande strukturen, delas området i öst västlig riktning upp i tre
delar av de två större transportkorridorerna, vilka även blir till kraftiga barriärer i dalgången. Från norr till söder är uppdelningen inte lika stark, men
kan definieras av de tvärgående förbindelserna vilka är de enda kopplingarna
mellan öst och väst. Kvarteren är som en följda av områdets bakgrund mycket stora om man jämför med de centrala delarna av Göteborgs och Mölndals
finare kvartersstruktur. Öster om E6/E20 samt mellan E6/E20 och Göteborg/
Mölndalsvägen, är kvarteren långsmala och mycket stora. Den täta stadens
gatustruktur har ersatts av en heltäckande körbar asfaltsyta som breder ut sig
mellan de större byggnadskomplexen. Väster om Göteborg/Mölndalsvägen
återfinns bitvis samma struktur men i övrigt något mindre kvarter med bostads- och kontorsbebyggelse. Gatunätet gör kvarteren osammanhängande

Säve flygplats (norr om Göteborg) i samma
skala ger en bild av områdets storlek.

och rörelsemönstret bygger i stora drag på en utifrånmatning. Några naturliga
mötesplatser finns inte, istället blir de större gatukorsningarna de viktigaste
noderna. I hela dalgången följer bebyggelsen annars en nord sydligt och öst

ca 4900 meter

västligt orienterad rutnätsstruktur avgränsad av omgivande höjder.

Kvartersstruktur - området i staden

02
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Göteborgs stadskärna
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Principper for Helhedsplanen i Örestaden
Helhedsplanen fölger de overordnede principer i det finske vinderprojekt. Dog flyttes
Bybanan, således at den förlöber taet sammen med Boulevarden på hele straekningen
syd for Grönjordskollegiet. Syd for Vejlands Allé suppleres Boulevarden med en vestlig
linieföring for at begraense den genomkörende trafik til Köbenhavns centrum.
Der etableres et sammanhaengende kanalsystem med et forlöb, der fölger principperene i det finske vinderprojekt, og som bl.a. forbinder vådområderne i den nordlige del af
Örestaden.
Det sammenhaengened kanalforlöb etableres i en tidlig fase i en udformning, som kan
befaestes og udvides, hvor og når det kommer til at indgå i bebyggelse.
Bybanen og Boulevarden föres nordöst om den vold, der deler det nordlige vådområde.

Örestaden. Helhedsplanen, 1995

Ö res ta d en

Helhedsplanen för Örestaden

I forhold til det store vådområde placeres Bybanen og Boulevarden så langt mod öst,
som de eksisterende ledningsanlaeg og den eksisterende kanal muliggör, således at
vådområdet bröres mindst muligt.
Grönjordssöen og det nord for Grönjordssöen liggende store vestlige vådområde, sikres
umiddelbar forbindelse med de fredede områder påAmager faelled ved, at der ikke bygges vest for Boulevarden i denne del af Örestaden.
Bebyggelse kan finde sted i omrpådet öst for Bybanen og Boulevarden også nord for
Vejlands Allé, selv om dette berör et lille vådområde.
Den samlede bebyggelsesrummelighed i Örestaden nord for Vejlands Allé forbliver
uaendret.
Helhedsplanen etapedeles, således at den nordlige del ved universitetet og arealerne
omkring Öresundsforbindelsen etableres först, og således at arealet mellem Grönjordssöen og Vejlands Allé bevares ubebygget laengst muligt.
Utdrag ur: Örestaden - Helhedsplanen, Örestadsselskabet, 1995

Örestaden utanför Köpenhamn är ett samtida projekt som kan vara intressent att jämföra med. Området har dock i grunden helt olika förutsättningar då det är byggt på oexploaterad naturmark, men har ett läge i staden som
kan likna dalgångens i Göteborg. I området vill man skapa en ny stadsdel i Köpenhamn som har en stark identitet och som är en del av hela regionen med goda förbindelser till flygplatsen, centrum, universitetet, hamnen
samt den internationella väg och järnvägen. Trots den långsamala formen är målsättningen att skapa en sammanhållen stadsdel med blandad bebyggelse och funktioner i en mänsklig och stadsmässig skala. Hela området
binds samman av en boulevard samt en metro som sträcker sig från norr till söder. Bebyggelsen har koncentrerats vid 4-5 ställen längs sträckan och där emellan finns gröna partier som ger en variation genom området.
Stor vikt har på detta sätt lagts vid just rörelsen genom området och hur man uppfattar de olika delarna. Detta inte minst med vattenelementen som ges ett intressant flöde för att inte bara skapa en kvalitet på den enskilda
platsen, utan även för hela upplevelsen i stort. Planen för Örestaden har samtidigt kritiserats på många sätt. Främst för att den aldrig eller i varje inte på mycket länge kan komma att uppnå sin roll som en ny stadsdel.
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