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Godkännande av genomförandestudie för 
Mölndalsvägen, Sankt Sigfridsgatan - 
kommungränsen 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudie för pendlingscykelbana längs 
Mölndalsvägen delen Sankt Sigfridsgatan till kommungränsen. 

2. Trafiknämnden beslutar att genomföra pendlingscykelbana längs Mölndalsvägen 
delen Sankt Sigfridsgatan till kommungränsen i enlighet med trafikkontorets 
tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Trafiknämndens arbetsutskott godkände i januari 2019 skedesbeslut för en 
genomförandestudie och projektering av pendlingscykelbana Mölndalsvägen delen Sankt 
Sigfridsgata till kommungränsen (2019-01-24, § 9). 

Trafikkontoret har färdigställt genomförandestudie för pendlingscykelbana längs 
Mölndalsvägen delen Sankt Sigfridsgatan till kommungränsen.  

 Åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden om cirka 20,2 miljoner kronor 
(löpande prisnivå). Kostnad för projektering och byggnation beräknas i 
genomförandestudien till cirka 18 miljoner kronor (löpande prisnivå).  

Då åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden överstigande 10 miljoner 
kronor ska, enligt gällande beslutsordning, trafiknämnden fatta beslut om godkännande 
av genomförandestudien. 

Trafikkontoret bedömer att åtgärden ligger väl i linje med trafikstrategins och 
cykelprogrammets mål. En utbyggd pendlingscykelbana bedöms ge goda förutsättningar 
för en ökad cykeltrafik. Önskvärd standard för pendlingscykelbanor uppnås inte fullt ut 
längs hela sträckan. Överlag innebär åtgärden att utrymmet för både gående och cyklister 
ökar på sträckan. 

Åtgärden bedöms ha positiva effekter utifrån den sociala dimensionen. Ur ett 
miljöperspektiv bedömer kontoret att åtgärden har begränsade negativa konsekvenser. De 
risker som har identifierats bedöms kunna hanteras inom ramen för projektet. 

Ett eventuellt framtida behov av reviderat skedesbeslut hanteras enligt trafikkontorets 
rutin för avvikelsehantering. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärden återfinns i Investeringsplan för trafiknämnden under investeringsområde 
Cykeltrafikstaden (investeringsplan 2016–2019) respektive Resor med cykel 
(investeringsplan 2021–2025 version 2021). 

Total kostnad för skedena genomförandestudie, projektering samt byggnation beräknas 
till cirka 20,2 miljoner kronor (löpande prisnivå) varav kostnad för projektering och 
byggnation beräknas till cirka 18 miljoner kronor (löpande prisnivå). Bedömd 
totalkostnad för skedena genomförandestudie, projektering samt byggnation beräknades i 
skedesbeslut från januari 2019 till 15,0 miljoner kronor (löpande prisnivå).  

För att få fram en uppskattad årlig driftkostnad har en schablonmässig kostnad om 2% av 
kalkylerad totalkostnad antagits. Framtida driftskostnad bedöms därmed till cirka 400 000 
kronor/år.  

I kostnadsbedömningen ingår inte kostnader för eventuella förorenade massor som 
behöver köras till deponi eller geotekniska förstärkningsåtgärder.  

Eventuella kostnader för hantering av förorenade massor finansieras genom 
kommunbidraget. 

Ett eventuellt framtida behov av reviderat skedesbeslut hanteras enligt trafikkontorets 
rutin för avvikelsehantering. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafik- och gestaltningsförslaget i sin helhet bedöms innebära begränsade negativa 
konsekvenser för miljön eftersom området redan är exploaterat. Det finns redan befintliga 
gång- och cykelbanor samt trafikerade gator längs hela sträckan. En standardhöjning 
stödjer ett minskat användande av bil till förmån för resor med cykel och resor till fots. 
Detta ger positiva miljökonsekvenser i form av minskade utsläpp och biltrafikflöden, 
vilket i sin tur medför en förbättring ur luftkvalitetssynpunkt. Om människor väljer 
cykeln eller att transportera sig till fots istället för bilen påverkas även folkhälsan positivt. 

Den utformning av gång- och pendlingscykelbanan som förslaget innebär utgör inte 
någon konflikt med de riksintressen för kommunikationer som finns.  

Längs hela sträckan kommer befintlig gång- och cykelbana att breddas västerut, vilket 
innebär att intrång i vattenmiljö undviks. I och med det bedöms miljökvalitetsnormerna 
för Mölndalsån inte påverkas.  

Den fridlysta växtarten kalvnos bedöms inte påverkas, då några arbeten inte görs inom 
spårområdet.  

Inga kända fornlämningar berörs. 

Påverkan på miljön och människors hälsa under byggskedet är tillfällig men kan upplevas 
som störande. Omfattningen av denna påverkan kan vara svår att uppskatta innan helt 
färdigställda handlingar tagits fram. Byggnationsarbetet kommer att innefatta transporter 
av material och en längre tid av anläggningsarbete, vilket kommer att medföra störningar, 
huvudsakligen i form av buller och vibrationer, tillgänglighet samt begränsningar i 
markanvändning. Närliggande bostäder, arbetsplatser och skolverksamhet samt vägnät 
kommer att direkt, eller indirekt, beröras av dessa störningar. Arbetet bör därför anpassas 
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så att inte bullernivåer och vibrationer som överstiger Naturvårdsverkets gällande 
riktvärden för byggarbetsplatser (NFS 2004:15) uppkommer. Åtgärder för att minimera 
störningar på grund av damning bör beaktas. Visst nattarbete kommer att krävas vid 
Lana.  

Under byggnation kan köbildningen öka och medföra längre tomgångskörning.  

Marken kan innehålla äldre fyllnadsmassor som kan vara förorenade. Vid Elisedal har 
exempelvis en sanering i mark från tidigare verksamhet gjorts. Saneringen sträckte sig till 
fastighetsgränsen och det framgår inte om den avslutades där eller om det finns 
föroreningar utanför fastigheten. Föroreningar i mark kan kräva särskild hantering i 
byggskedet och vid behov bör prover tas på eventuella utfyllnadsmassor. Förorenade 
massor kan komma att behöva transporteras till godkänd mottagare. Finns 
jordföroreningar som har hög föroreningsgrad kan sanering komma att behöva göras. 
Detta är en risk som kan fördyra och försena tidplanen.  

All asfalt på befintlig cykelbana ska tas bort inom projektet och ny asfalt ska anläggas. 
Det finns risk för att en del av befintlig asfalt är tjärasfalt med höga halter av PAH:er1. 
Asfaltsprover har inte tagits i samband med genomförandestudien. Eventuell förekomst 
av förorenad asfalt med höga halter av PAH:er i den befintliga asfalten kräver särskild 
hantering. 

Byggdagvatten och länshållningsvatten ska omhändertas för att begränsa spridning av 
både föroreningar och grumlande partiklar till Mölndalsån.  

Bedömning ur social dimension 
Området har mycket god tillgång till kollektivtrafik, service och handel, med bra 
kollektivtrafiksförbindelser mot både Göteborgs och Mölndals centrum.  

"Mölndalsåns dalgång" genomgår för tillfället en omdaning med mål att skapa blandstad. 
Längs Mölndalsvägens västra sida anläggs nya bostäder och kontor. Nya lokaler för 
verksamheter skapas för att möjliggöra centrumverksamhet, såsom kontor, service, 
butiker etcetera. Längs sträckan finns bland annat ett flertal restauranger och ett större 
hotell.  

Större mataffärer finns både på västra och östra sidan av Mölndalsvägen. Området öster 
om Mölndalsån domineras av kontor och publika verksamheter med stort 
upptagningsområde såsom större bilhandlare och lekland.  

De större målpunkterna längs sträckan ligger längs Mölndalsvägens västra sida samt öster 
om Mölndalsån.  

Längs med Ebbe Lieberathsgatan, parallellväg till Mölndalsvägen, finns två friskolor för 
årskurs 4 - 6 respektive 6 - 9. Närmaste kommunala skola är Johannebergsskolan (F-6), 
ungefär 2 kilometer från utredningsområdet. Närmaste förskola ligger cirka 1 km från 
utredningsområdet,  

På en övergripande nivå bidrar bättre förbindelser med cykel till en mer sammanhållen 
stad vilket motverkar segregation och otrygghet. En bra cykelinfrastruktur underlättar 

 
1 Polycykliska aromatiska kolväten är en grupp av flera hundra föreningar som bildas när organiska material hettas upp eller förbränns 

ofullständigt. 
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människors vardag genom att förbättra möjligheterna att ta sig till skola, arbete, 
mataffären, rekreationsområden på ett effektivt och säkert sätt.  

Cykelprogrammet anger att "…som princip ska planering och utformning av 
cykelvägnätet vara sådan att barn i 10 till 12-årsåldern kan cykla på egen hand". För att 
detta ska ske på ett tryggt och säkert sätt krävs det att trafikmiljön anpassas. Generellt 
gäller att de åtgärder som ger ökad trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet 
och orienterbarhet för övriga åldersgrupper i samhället är särskilt viktiga för barn. Detta 
innebär att gång- och cykeltrafiken är separerad sinsemellan samt att oskyddade 
trafikanter är separerade från biltrafiken i möjligaste mån. Det är även viktigt att dämpa 
hastigheten på sträckor med cykling i blandtrafik samt i korsningspunkter. Barn kan 
uppleva smala sektioner som särskilt otrygga. En god orienterbarhet i trafikmiljön är 
också extra viktigt för att underlätta för barn och unga.  

Barn kan ha svårt att komma upp i samma hastigheter som vuxna cyklister. Därför är det 
viktigt att det finns möjlighet att göra säkra omkörningar på cykelbanorna. Precis som för 
övriga cyklister är det även viktigt för barn att underlaget på cykelbanan är jämnt.  

Framkomligheten, tryggheten, trafiksäkerheten, orienterbarheten och tillgängligheten för 
alla oskyddade trafikanter och framförallt för äldre, barn samt personer med 
funktionsvariationer ökar längs med sträckan genom föreslagen breddning, separering av 
fotgängare och cyklister med flera hastighetssänkande åtgärder.  

Förhållande till styrande dokument 
Trafikstrategi för en nära storstad respektive Cykelprogram för en nära storstad 2015 – 
2025 föreskriver att  

• minst 35 % av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035 
(Trafikstrategi), 

• tre av fyra göteborgare ska tycka att Göteborg är en cykelvänlig stad år 2025 
(Cykelprogram), 

• antalet cykelresor år 2025 ska vara tre gånger så många som år 2011 
(Cykelprogram). 

Projektet bidrar till trafikstrategins och cykelprogrammets mål genom att det understödjer 
invånarnas aktiva val av cykel som transportmedel. Projektet har potential att stödja målet 
om en tredubbling av antalet cyklister till 2025.  

Bilagor 
1. Genomförandestudie Pendelcykelstråk Mölndalsvägen Sankt 

Sigfridsgatan-kommungränsen, 2021-10-29 
2. Bilaga 2 Mölndalsvägen, Sankt Sigfridsgatan-kommungränsen före 

ombyggnation 
3. Bilaga 3 Mölndalsvägen, Sankt Sigfridsgatan-kommungränsen efter 

ombyggnation 
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Ärendet  
Trafikkontoret har färdigställt genomförandestudie för Mölndalsvägen delen Sankt 
Sigfridsgatan till kommungränsen, i enlighet med fattat skedesbeslut från januari 2019 
(TNAU 2019-01-24 §9) Då åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden 
överstigande 10 miljoner kronor ska, enligt gällande beslutsordning, trafiknämnden fatta 
beslut om godkännande av genomförandestudien samt beslut om att genomföra 
pendlingscykelbana längs Mölndalsvägen delen Sankt Sigfridsgatan till kommungränsen. 

Beskrivning av ärendet 
På sträckan mellan Sankt Sigfridsgatan och kommungränsen, längs Mölndalsvägens östra 
sida, finns en idag en kombinerad gång- och cykelbana. Standarden för fotgängare och 
cyklister är längs sträckan låg. Det finns bland annat brister vad gäller trafiksäkerhet och 
trygghet. Det finns även brister i hastighetsstandard samt i frågor kopplat till 
framkomlighet och flyt för cyklister längs sträckan. Längs Mölndalsvägens västra sida 
har befintlig gång- och cykelbana uppgraderats och standardhöjts i samband med 
exploateringar. Den nyligen uppgraderade gång- och cykelbanan sträcker sig fram till 
spårvägens vändslinga vid Lana. På sträckan förbi Lana finns brister gällande låg 
orienterbarhet, tillgänglighet samt bristande trafiksäkerhet och trygghet för både cyklister 
och fotgängare. 

Sträckan Sankt Sigfridsgatan till kommungränsen mot Mölndals kommun är inom ramen 
för cykelprogrammet identifierad som en sträcka som bör byggas ut till 
pendlingscykelbana. 

I direktiv till genomförandestudien anges att projektet ska utreda möjligheterna till och 
förutsättningar för en pendlingscykelbana/cykelbana längs ömse sidor av Mölndalsvägen 
delen Sankt Sigfridsgatan – kommungränsen samt att med utgångspunkt i det 
genomförandestudien visar på, projektera den aktuella pendelcykelbanan/cykelbanan. I 
direktivet anges vidare att det på Mölndalsvägens östra sida ska utredas/projekteras för en 
framtida utbyggnad av en cirka 650 meter lång cykelbana där utbyggnaden ska sträva 
efter att nå pendelcykelstråk i den mån det är möjligt. På Mölndalsvägens västra sida ska 
det utredas/projekteras för en framtida utbyggnad av en cirka 650 m lång övergripande 
cykelbana.  

Sträckning 
Under utredningsarbetet har en lösning som förutsatte en breddning österut mot 
Mölndalsån bedömts inte vara aktuell av kostnads- och miljöskäl. Under arbetets gång 
har det även diskuterats om det norra utredningsområdet ska lämnas utan förslag till 
åtgärd eller inte (nollalternativ). Då nollalternativet har så pass många brister och målen 
med projektet ej uppnås, fastslogs att åtgärder bör genomföras på sträckan. För det norra 
utredningsområdet togs därför två utformningsalternativ fram. Inget av dessa alternativ 
har i det vidare utredningsarbetet bedömts vara acceptabla. Alternativ 1 har bedömts inte 
vara acceptabelt då det riskerar att fortsatt medföra gångtrafik i pendlingscykelbanan. 
Alternativ 2 har likaså bedömts inte vara acceptabelt då påverkan på biltrafikens 
tillgänglighet och framkomlighet i korsningen Sankt Sigfridsgatan/Fredrikdalsgatan 
bedöms bli för stor. 

Mot bakgrund av genomfört utredningsarbete föreslås sträckningen för 
pendlingscykelbanan mellan Sankt Sigfridsgatan och kommungränsen gå via 
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Mölndalsvägens östra sida, från Sankt Sigfridsgatan till kommungränsen samt längs 
Mölndalsvägens västra sida, på sträckan förbi spårvägens vändslinga vid hållplats Lana 
(blå markering i Figur 1).  

Sträckan längs Mölndalsvägens västra sida (röd markering i Figur 1) omhändertas inom 
ramen för aktuella detaljplaner i närområdet2. Utgångspunkten för aktuell byggnation är 
bredder motsvarande en övergripande cykelbana i den mån det är möjligt.  

 

Figur 1: Aktuell sträckning. Blå markering omfattas av i genomförandestudien framtaget trafikförslag. Röd 
markering omhändertas inom ramen för aktuella detaljplaner i närområdet.  

Trafikförslag 
Utformningsförslaget innebär för det norra utredningsområdet att korsningen 
Mölndalsvägen/Sankt Sigfridsgatan/Fredriksdalsgatan byggs om. Möjligheten för 
vänstersväng från Mölndalsvägen mot Fredriksdalsgatan tas bort. Kvar för motorfordon 
bli ett 3,3 meter brett körfält för fordon rakt fram på Mölndalsvägen och ett 3,5 meter 
brett körfält för högersvängande mot Sankt Sigfridsgatan och Kallebäcksmotet. Förslaget 
innebär anläggande av en 2,0 meter bred gångbana samt en 3,0 meter bred dubbelriktad 
pendlingscykelbanan i anslutning till korsningen. Längre söderut breddas 
pendlingscykelbanan upp till 3,6 meter och gångbanans bredd varieras mellan 3,0 - 3,2 
meter. Den höjdskillnad som finns mellan föreslagen gång- och pendlingscykelbana och 
gatan föreslås tas upp av en skiljeremsa. På sträckan mellan Sankt Sigfridsgatan och 
Varbergsbron tas ett av de två körfälten i norrgående riktning bort. Förslaget innebär på 
sträckan ett körfält med en bredd av 3,5 meter.  

Norr om Varbergsbron, i höjd med hållplats Varbergsgatan, förslås en cirka 2,7 - 2,9 
meter bred dubbelriktad pendlingscykelbana, en 2 meter bred gångbana och 1,2 meter 
bred skiljeremsa. Vid övergångstället norr om Varbergsbron ökar skiljeremsans bredd så 

 
2 Detaljplan för Bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan samt ändring av detaljplan för Verksamheter vid Mölndalsvägen, inom 

stadsdelen Krokslätt i Göteborg; Detaljplan för Verksamheter vid Mölndalsvägen, del av fastigheten Krokslätt 20:4 m.fl. inom stadsdelen Krokslätt i 

Göteborg; Detaljplan för Bostäder och verksamheter söder om Falkenbergsgatan inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg; Detaljplan för Bostäder och 

verksamheter norr om Lana inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg. 
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mycket möjligt (1,4 meter) för att i möjligaste mån säkerställa en väntyta för fotgängare 
som ska passera Mölndalsvägen. Tillräcklig väntyta för cyklister har, likt idag, ej varit 
möjligt att uppnå. Pendlingscykelbanans bredd minskas här, på en kort sträcka, till 2,2 
meter. 

Söder om Varbergsbron får korsningen en ny korsningsutformning med ett körfält för 
högersvängande mot Grafiska vägen, ett körfält för trafik rakt fram längs Mölndalsvägen 
och ett körfält för vänstersvängande mot Varbergsgatan. Körfältsbredden för 
vänstersvängfältet föreslås bli 3,8 meter och för körfältet rakt fram och högersvängfältet 
blir bredden 3,25 meter. Föreslagen utformning består även av en 3,0 - 3,6 meter bred 
dubbelriktad pendlingscykelbana med varierande bredd på skiljeremsa. Längs hela 
sträckan föreslås en 2,0 meter bredd gångbanan närmast Mölndalsån. Strax söder om 
Varbergsbron finns plats för en lokal uppbreddning av gångbanan. Närmast Mölndalsån 
anläggs en grönremsa med varierade bredd.  

Det södra utredningsområdet sträcker sig från strax söder om Varbergsbron till 
kommungränsen och inkluderar sträckor på båda sidor av Mölndalsvägen. Trafik- och 
gestaltningsförslaget innebär en 3,6 meter bred dubbelriktad pendlingscykelbana samt en 
gångbana med varierande bredd om 2,0 - 4,1 meter, på östra sidan Mölndalsvägen. 
Befintlig busshållplats, på östra sidan Mölndalsvägen, föreslås byggas om, från en 
hållplats på en avskild yta till bussficka. Förbi Lana, på västra sidan Mölndalsvägen, 
föreslås en 2,3 meter bred gångbana samt en 2,4 meter bred, dubbelriktad cykelbana 
anläggas.  

Samtliga passager/övergångställen för oskyddade trafikanter trafiksäkras och 
tillgänglighetsanpassas. 

Risker 

I ett tidigt skede av ett projekt finns fortfarande stora osäkerheter kopplat till utförandet. 
Tabellen nedan visar exempel på risker och osäkerheter kopplade till projektet samt vilka  
konsekvenser dessa kan få.  
 
Moment  Risk  Konsekvens  
Befintlig trafik  Under produktionsskedet kommer 

befintlig gång- och cykelbana stängas 
av och befintlig körbana bitvis smalnas 
av.  

Omledning av 
befintlig trafik.  

Geoteknik  Geotekniska undersökningar som 
påvisar svåra byggförhållanden. Längs 
med sträckan förekommer områden 
med kvicklera vilket ska tas i 
beaktning i stabilitetsutredningar och 
vid byggnation.   

Ökade kostnader. 
Förlängd tidplan.  

Marknadsläget för 
material och entreprenör  

Beroende på marknadsläget kan 
kostnadsuppskattningen både öka och 
minska för projektet som helhet.  

Ökade/minskade 
kostnader.  
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Lov, dispenser, anmälan 
och tillstånd från 
myndigheter  

Saneringsanmälan (§28 anmälan) 
behöver göras 6 veckor före 
igångsättande med beskrivning om hur 
föroreningar skall hanteras. Risk att 
miljöförvaltningen inte godtar 
arbetssättet. Risk för långa 
handläggningstider. Att anmälan eller 
tillståndsansökan inte har gjorts eller 
görs för sent på grund av att vissa 
arbetsmoment inte blir kända förrän 
sent i processen, eller på grund av 
okunskap eller slarv.  

Ökade kostnader. 
Förlängd tidplan.  

Marksanering  Förhöjda halter av föroreningar kan 
antas. Risk finns att oväntat höga 
halter av föroreningar påträffas vilket 
kan utlösa krav på sanering.  

Ökade kostnader. 
Förlängd tidplan.  

 
Tabell 1 Lista med osäkerheter, projektrisker samt vilka konsekvenser som uppstår om dessa faller ut.  
 

Trafiksäkerhet 

På sträckan finns en befintlig och generell risk för konflikter mellan fotgängare och 
cyklister, något som kan leda till en ökad risk för olyckor för båda trafikantslagen.  

Nuvarande utformning förbi Lana skapar ett flertal konfliktpunkter för samtliga 
trafikantgrupper. Den otydliga utformningen och bristen på utrymme för fotgängare gör 
att dessa går i cykelbanan på sträckan. Vid kommungränsen där cykelbanan idag går från 
dubbelriktad till enkelriktad finns stor risk för konflikter mellan cyklister. Det finns i 
nuläget inget som upplyser cyklister som kommer söderifrån om att cykelbanan blir 
enkelriktad. Vid kommungränsen förekommer spårspring strax norr om där stängslet 
mellan spåren börjar, vilket ses i gräsytan. Då utrymmet även är begränsat vid 
Varbergsbron samt vid korsningen Mölndalsvägen/Sankt Sigfridsgatan/Fredriksdalsgatan 
finns stor risk för konflikter mellan fotgängare och cyklister i dessa korsningspunkter.  

Ett utdrag har av Göteborg Stad gjorts från Transportstyrelsens databas för trafikolyckor i 
Sverige, STRADA, för samtliga delsträckor. I utdraget kan utläsas att det under perioden 
2015-01-01 till 2019-12-31 registrerats fyra måttliga olyckor och 14 lindriga olyckor. Sju 
av dessa olyckor omfattar olyckor mellan fotgängare och motorfordon (olyckstyp F).  

Trygghet 

På sträckan finns en befintlig och generell risk för konflikter mellan fotgängare och 
cyklister, något som kan skapa otrygghet för båda trafikantslagen. Fotgängare kan även 
uppleva otrygghet på de långa raksträckorna där cyklister kan komma upp i höga 
hastigheter.  

På sträckan mellan Sankt Sigfridsgatan och Varbergsbron ligger gatan högre än gång- och 
cykelbanan. Nivåskillnaden i kombination med höga hastigheter på fordonen på gatan 
kan upplevas obehagligt och kännas otryggt för oskyddade trafikanterna.  
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Utformningen för oskyddade trafikanter vid Lana kan skapa otrygghet då fotgängare i 
dagsläget inte har någon utpekad yta utan ofta går i cykelbanan.  

Det finns belysning längs hela sträckan, Ingen inventering av belysningen har genomförts 
under nattetid. Därmed kan ingen platsspecifik bedömning av belysningen göras längs 
sträckan. Generellt ökar känslan av otrygghet under kvällstid för många människor. Det 
är därför viktigt med en väl upplyst utemiljö. 

Beroenden 

Beroenden föreligger i relation till detaljplaner enligt nedan:  

• Detaljplan för Bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan samt 
ändring av detaljplan för Verksamheter vid Mölndalsvägen, inom stadsdelen 
Krokslätt i Göteborg. 

• Detaljplan för Verksamheter vid Mölndalsvägen, del av fastigheten Krokslätt 
20:4 m.fl. inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg. 

• Detaljplan för Bostäder och verksamheter söder om Falkenbergsgatan inom 
stadsdelen Krokslätt i Göteborg. 

• Detaljplan för Bostäder och verksamheter norr om Lana inom stadsdelen 
Krokslätt i Göteborg. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret bedömer att en byggnation av pendlingscykelbanan på sträckan 
Mölndalsvägen delen Sankt Sigfridsgatan till kommungränsen ligger väl i linje med 
trafikstrategins och cykelprogrammets mål. Trafikförslaget bedöms bidra till att uppnå 
målet att bygga en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur i Göteborg 
genom att bland annat knyta samman start- och målpunkter. En sammanhängande och väl 
utformad cykelinfrastruktur är en viktig komponent i arbetet med att uppfylla målen om 
att tredubbla antalet cykelresor till år 2025 samt att tre av fyra göteborgare ska anse att 
Göteborg är en cykelvänlig stad.  

En standardhöjning av sträckan bidrar till att göra cykling mer attraktivt vilket i sin tur 
kan bidra till en ökad andel cyklister och minskad andel bilister. Om andelen bilister 
minskar i staden innebär det en minskad risk för allvarliga olyckor som involverar 
cyklister och därmed en ökad trafiksäkerhet.  

Åtgärden bedöms inte påverka stadskaraktären nämnvärt. Gestaltningen av 
pendlingscykelbanan kommer att anpassas efter omgivningens karaktär. Detta görs bland 
annat genom olika, anpassade typer av beläggning, platt- och stensättning samt 
separeringsformer.  

Framkomligheten, tillgängligheten samt orienterbarheten för oskyddade trafikanter 
bedöms öka längs med sträckan. Den önskvärda bredden uppnås till största delen utmed 
sträckan. För att skapa trafiksäkra och trygga lösningar har vid korsningen 
Mölndalsvägen/Sankt Sigfridsgatan/Fredriksdalagatan och i anslutning till korsningen 
Mölndalsvägen/Varbergsbron/Varbergsgatan ett antal lokala avsteg från 
målsättningsbredden gjorts. För anpassning till standarden på gång- och cykelbanan i 
Mölndal sker även en avsmalning av cykelbanan längst i söder.  
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Trafikförslaget i sin helhet bedöms innebära begränsade negativa konsekvenser för miljön 
då området redan är exploaterat. Föreslagen breddning av gång- och pendlingscykelbanan 
bedöms inte innebära någon konflikt med aktuella riksintressen för kommunikationer.  

I trafikförslaget identifierade risker bedöms kunna hanteras inom ramen för åtgärden. 

  

 

 

Jenny Adler 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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