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1. BAKGRUND, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SYFTE
Krokslätts fabriker är ett område i Mölndal, beläget
strax söder om Korsvägen och Liseberg. Områdets
innefattar många olika typer av verksamheter, såsom
kontor, skola, bostäder och butiker.
Krokslätts Fabriker i kvarteret Kängurun 18 innehåller
cirka 63 600 m2 BTA med skiftande verksamheter.
Kontor
Service
Verkstad, lager,
garage
Tillverkning
Skola
Kök, matsal
TOTALT

38 589
3 625
5 281
8 782
6 176
1 134
63 587 m2 BTA

Sedan projektet inleddes har man byggt 15 232
m2 BTA kontor och arbete pågår med att bygga
24 107 m2 BTA bostäder i Kängurun 21. Den
senare ytan inkluderar cirka 238 lägenheter och
cirka 1 000 m2 BTA för verksamheter. Ytan är
beräknad exklusive inglasade balkonger som inte
beräknas öka parkeringsbehovet. Cirka 55 av
lägenheterna planeras bli studentbostäder med
mycket litet parkeringsbehov. Vidare planeras det
för ett hotell, bestående av 369 hotellrum fördelat
på en yta av cirka 18 200 m2 i Kängurun 20.
Krokslätts Fabriker planeras i ett
hållbarhetsperspektiv. Det handlar bland annat
om att samordna och optimera lösningar om
energi, mobilitet, servicetjänster och delaktighet
mellan verksamheter och boende.
Här står bland annat i centrum minskad
bilanvändning till förmån för gång-, cykel- samt
kollektivtrafik. Målet är att bilresorna skall minska
från dagens 47% till 20%.
För att uppnå målen har man bland annat infört
bilpooler i området och det planeras för att utöka
den servicen än mer. Dessutom planerar man för
en satsning på Styr & Ställ – ett system för
uthyrning av cyklar, bestående av cirka 60
stationer och 1000 cyklar i Göteborg. Vidare har
man satsat på låsta cykelrum, med dusch- och
omklädningsmöjligheter, för att ytterligare främja
cykling och därmed minska antalet bilresor.
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Denna målsättning påverkar förstås
bilplatsbehovet i området. Samtidigt finns
det ett behov av parkering för bil när andra
färdmedel används. Detta gäller främst
boende som ska ha möjlighet att lämna
bilen hemma, för ett mer hållbart resande.

2. BEFINTLIG PARKERING
Vid projektets start fanns det drygt 540
parkeringsplatser inom området Kängurun
18. Dessutom nyttjades cirka 120 platser på
granntomten Kängurun 21, som nu är under
ombyggnad, samt cirka 30 platser i
parkeringsdäck norr om Kängurun 18. Det
ger ett behov av totalt 690 parkeringsplatser
för Kängurun 18.
Parkeringsbehovet blir då cirka 11 platser
per 1000 m2 i genomsnitt eftersom ytan är
63 587 (exklusive garage) och antalet
tillgängliga platser cirka 690.
Antalet belagda platser har räknats vid tre
tillfällen under 2013, innan byggstart. Man
kan notera att det på Kängurun 21 stod som
mest cirka 200 parkerade bilar. Samtidigt var
cirka 80 platser avstängda inom Kängurun
18 för byggnadsarbeten.
I november 2016 gjordes ytterligare en
parkeringsräkning, efter färdigställandet av
K20 provisorisk parkering, K21 nytt kontor
och K20 parkeringsanläggning. Av
inventeringen framgick att det var som minst
415 lediga platser i det aktuella området.
Vid vissa kundaktiviteter i de uthyrda
lokalerna kan man räkna med ett större
parkeringsbehov. Dessa kundaktiviteter
planeras att flyttas utanför området och har
inte inräknats i behovsberäkningen.
Eftersom parkeringen som alstras av
Kängurun 18 delvis löses i kvarteren
Kängurun 20 och 21 behandlas parkering
och behov tillsammans i dessa fastigheter.
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3. PARKERINGSBEHOV NYA VERKSAMHETER
Kartan visar föreslagen exploatering i Kängurun 20 och Kängurun 21.

K18

K21

B21

K20
P-HUS
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K20
HOTELL

Parkeringsbehovet för området har i första
hand beräknats med utgångspunkt i Mölndal
Stads Parkeringspolicy och tal från 2016. I
de fall där parkeringstal saknas för aktuell
verksamhet har parkeringsbehovet tagits
fram genom en jämförelse med dels
Mölndals gamla parkeringsnorm från 1988
och dels med Göteborg Stads
parkeringsvägledning, från 2011.

3.1 Parkeringsberäkning Krokslätts fabriker
Krokslätts fabriker är beläget inom zon 1
enligt Mölndal stads nya parkeringspolicy
från 2016. Parkeringstalen i den nya
normen anges i ett intervall, för att bättre
kunna anpassas till aktuellt område.
Tillkommande verksamheter i området
består av bostäder, kontor, handel förskola
samt ett hotell. Då den nya
parkeringspolicyn saknar parkeringstal för
hotell har en jämförelse gjorts med Mölndal
Stads parkeringsnorm från 1988 samt
Göteborg Stads parkeringsvägledning från
2011, vilket redovisas i kapitel 3.2 nedan.
Parkeringsbehovet för den tillkommande
verksamheten i Kängurun 18, 20 och 21,
exklusive hotell i Kängurun 20, redovisas i
Tabell 1 nedan.

Boende B21

Yta BTA m2

Mölndals
P-norm 2016,
Zon 1

Mölndals
P-norm 1988,
övriga Mölndal

24 107

4,6-7,6/1000 m²
111-183 platser

14/1000 m² 337
platser

16 071

2/3 Etapp 1

8 036

1/3 Etapp 2
Förskola+
lokaler B21

1100

Hotell K20

18 200

Kontor K21

15 232

SUMMA

74-122 platser
37-61 platser
12-16/1000 m²
13-18 platser
-*
7,5-13/1000 m²
114-198 platser
238-399, exkl. K20

225 platser
112 platser
4/1000 m²
4 platser
25/1000 m²
455 platser
21/1000 m²
320 platser
1117

Tabell 1. Parkeringsbehov med olika alstringstal baserade på
Mölndals parkeringsnorm från 2016 samt en jämförelse med
Mölndals parkeringsnorm från 1988 för övriga Mölndal.
*Parkeringstal för hotell har tagits fram med Göteborgs
parkeringsvägledning från 2011 samt med Mölndals
parkeringsnorm från 1988, då Mölndals parkeringspolicy
och tal från 2016 saknar parkeringstal för hotell.
Parkeringstal för hotell redovisas i kap. 3.2 nedan.
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3.2 Parkeringsberäkning Kv Kängurun 20
I Kängurun 20 planeras det för ett nytt hotell
med 369 rum, varav 184 familjerum, 22
handikappanpassande rum samt 4 sviter.
Den totala bruttotalarean (BTA) för hotellet
uppgår till ca 18 200 m2.
Parkeringsnormen från 1988 är fördelad på
områdena Mölndal C och Övriga Mölndal,
se Tabell 2.
Mölndals
p-normer,
1988
Hotell K20

Mölndal C

Övriga Mölndal

Mölndal C med
samnyttjande

25/1000 m²

25/1000 m²

16/1000 m²

Tabell 2. Parkeringstal Mölndal parkeringsnormer från 1988.

Parkeringstalen enligt Göteborgs Stads
Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner
och bygglov 2011 baserar sig på
verksamhetens geografiska läge samt dess
närhet till kollektivtrafik. Parkeringstalen för
hotell är fördelade enligt Tabell 3 nedan.
Göteborgs stads vägledning till City/Innerstaden Centrala GBG
parkeringstal vid DP, 2011

Övriga GBG

God tillgänglighet

2,5/1000 m²

4,5/1000 m²

10,5/1000 m²

Ganska god tillgänglighet

2,8/1000 m²

4,8/1000 m²

10,8/1000 m²

Ganska dålig tillgänglighet

3,7/1000 m²

5,7/1000 m²

11,7/1000 m²

Dålig tillgänglighet

4/1000 m²

6/1000 m²

12/1000 m²

*Parkeringstalen för hotell i Göteborgs
stads vägledning till parkeringstal,
(2011) baseras på att ytan per gästrum
uppgår till cirka 50 m2, inklusive biytor
såsom korridorer, kök och
konferensanläggning samt en
bemanning på i snitt cirka 0,17 personer
per rum.

Tabell 3. Parkeringstal Göteborgs Stads Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner
och bygglov 2011.

Vid applicering av Göteborgs
parkeringsvägledning på Krokslätts fabriker
har en jämförelse gjorts mellan Mölndals
stads parkeringspolicy och Göteborgs Stads
parkeringsvägledning. Rent geografiskt kan
Krokslätts fabriker jämföras med ICA Maxi
Göteborg, beläget vid Grafiska vägen. Enligt
Göteborgs parkeringsvägledning är området
kategoriserat att tillhöra Övriga Göteborg
med ganska god tillgänglighet.
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Emellertid har Krokslätts fabriker en tydlig
hållbarhetsprofil och utgör en annan typ av
stadsbebyggelse än den vid Grafiska
vägen. En jämförelse mellan några olika
typer av verksamheter visar dessutom att
Mölndals stads parkeringspolicy för zon 1
tenderar att ligga i intervallet för
City/Innerstaden/Centrala Göteborg i
Göteborgs parkeringsvägledning för
flertalet verksamheter, se Tabell 4.

Mölndals Stad
2016 Zon 1
Flerbostadshus
Kontor
Livs
Sällanköp
Förskola
Skola

Göteborg 2011
Göteborg 2011 Övriga GBG
City/Innerstaden Ganska
/Centrala GBG dålig/Dålig
tillgänglighet

4,6-7,6/1000 m²

6,1-6,6

8,2

7,5-13

5,5-11

17,5-23

21,5-31

26,5-36

31,5-36

16,5-26

16,5-26

21,5-26

12-16

5,5-11

11-17

9-12

2,5-5

7-8

Tabell 4. Parkeringstal Göteborgs Stads Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner
och bygglov 2011.

För att få fram ett lämplig parkeringsbehov har
en jämförelse gjorts mellan Mölndals
Parkeringspolicy och tal, 2016, Mölndals
parkeringsnormer, 1988 samt Göteborgs
Stads Vägledning till parkeringstal vid
detaljplaner och bygglov 2011 med
förutsättningar enligt Tabell 5.
Mölndal 2016
Geografisk avgränsning:
Tillgänglighet:
Antal hotellrum
Total BTA

Mölndal 1988

Göteborg 2011

Göteborg 2011

Zon 1

Mölndal C

Centrala
Göteborg

Övriga Göteborg

-

-

God
tillgänglighet

Ganska god
tillgänglighet

369

369

369

369

18 200

18 200

18 200

18 200

-

25

4,5

10,8

PARKERINGSTAL
- Hotell

Tabell 5. Förutsättningar för Kv Kängurun 20.

Parkeringsbehovet för Kv Kängurun 20 har
beräknats med de förutsättningar som
redovisas i Tabell 5.
Parkeringsbehov enligt Mölndals parkeringsnormer från 1988
Parkeringsnorm Mölndal 1988
Hotell:

BTA

P-tal

18 200

25

P-behov
455

Tabell 6. Parkeringsberäkning för Kv Kängurun 20. Parkeringsbehovet är beräknat
med Mölndals parkeringsnorm från 1988 för Mölndal C.
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Parkeringsbehov enligt Göteborgs stad parkeringsvägledning från 2011
Parkeringsnorm Göteborgs
Stad 2011, BTA

BTA

P-tal

P-behov

Centrala GBG
18 200
4,5
82
God tillgänglighet
Övriga GBG
18 200
10,8
197
Ganska god tillgänglighet
Tabell 7. Parkeringsberäkning för Kv Kängurun 20, framtaget genom en applicering
av Göteborgs stads parkeringsvägledning.

Parkeringsbehovet skiljer sig markant
mellan Mölndals parkeringsnorm från 1988
och Göteborgs parkeringsvägledning från
2011. Tittar man på det framräknade
parkeringsbehovet för övriga verksamheter
(Tabell 1) ser man att Mölndals
parkeringsnorm från 2016 är betydligt lägre
än den gamla parkeringsnormen.
Parkeringsnormen ligger i stor utsträckning i
paritet med Göteborgs parkeringsnorm,
varför parkeringsbehovet för hotell K20 som
redovisas i nedanstående tabell baserar sig
på de parkeringstal som återfinns i
Göteborgs parkeringsnorm.

Boende B21

Yta BTA m2

Mölndals
P-norm 2016,
Zon 1

Mölndals
P-norm 1988,
övriga Mölndal

24 107

4,6-7,6/1000 m²
111-183 platser

14/1000 m² 337
platser

16 071

2/3 Etapp 1

8 036

1/3 Etapp 2
Förskola+
lokaler B21

1100

Hotell K20

18 200

Kontor K21

15 232

SUMMA

74-122 platser

225 platser

37-61 platser
12-16/1000 m²
13-18 platser

112 platser
4/1000 m²
4 platser

4,5-10,8/1000 m² 25/1000 m²
82-197 platser* 455 platser
7,5-13/1000 m²
114-198 platser

21/1000 m²
320 platser

320-595

1117

Tabell 8. Sammanställning parkeringsbehov för nya verksamheter inom
Krokslätts fabriker, inklusive parkeringsbehovet för hotell.
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*Parkeringstal för hotell baseras på Göteborgs
parkeringsvägledning från 2011.

3.4 Reduktion genom samnyttjande
I Tabell 9 redovisas beläggningsgraden för
olika typer av verksamheter vid olika tider på
dygnet.

Om parkeringsplatserna kan samnyttjas mellan
verksamheterna på området minskas det totala
parkeringsbehovet. Till summan ska läggas
behovet för befintlig verksamhet i Kängurun 18.

För att få fram dimensionerande tidpunkt, där
de aktuella verksamheternas har sitt
maximala parkeringsbehov, beräknas
samtliga verksamheters parkeringsbehov vid
de olika tidpunkterna. Den period som
genererar det totala maximala behovet är det
som utgör parkeringsbehovet för området.

I Mölndal tillämpar man samnyttjande av
parkeringsplatser, för att optimera
markanvändandet i de områden där
blandningen av verksamheter lämpar sig för
detta. För att samnyttjande ska vara möjligt
förutsätts att inga av bilplatserna som ingår i
samnyttjandet får vara exklusivt reserverade
för vissa verksamheter eller individer.
Verksamhet

Vardag
Kl. 10-16

Fredag
Kl. 16-19

*Lördag
Kl. 10-13

Natt

Bostäder

90 %

90 %

90 %

90 %

Boendebesökare

30 %

70 %

40 %

50 %

Kontor

70 %

20 %

10 %

20 %

Handel

40 %

70 %

100 %

0%

Skolor

90 %

10 %

5%

0%

Hotell

50 %

50 %

30 %

80 %

Restauranger

75 %

40 %

60 %

0%

Tabell 9. Parkeringsbeläggning för olika verksamheter vid olika tidpunkter enligt
parkeringspolicy och tal, Mölndals Stad 2016-12-14.

Parkeringsbehovet för Krokslätts fabriker är
som störst på vardagar mellan kl. 10-16, vilket
blir dimensionerande för det totala behovet.
Parkeringsbehovet vid samnyttjande uppgår till
584-953 platser, se Tabell 10.
Verksamhet

Vardag
Kl. 10-16

Fredag
Kl. 16-19

*Lördag
Kl. 10-13

Natt

Ny verksamhet
B21 boende

100-165

100-165

100-165

100-165

12-16

1-2

1

0

41-98

41-98

25-59

66-157

80-139

80-139

23-40

11-20

Kontor

203-351

58-100

29-50

58-100

Service

24-38

42-66

60-94

0

18

3

1

3

31

4

2

4

50-72

6-8

3-4

0

26

14

20

0

584-953

291-500

252-417

253-469

Förskola+ lokaler
B21
K20 Hotell
K21 kontor
B18 Befintligt

Verkstad, lager,
garage
Tillverkning
Skola
Kök, matsal
SUMMA

Tabell 10. Parkeringsbehov för Krokslätts fabriker vid samnyttjande.

PARKERINGSUTREDNING • KROKSLÄTTS
FABRIKER

11

Parkeringsbehovet för bil har även beräknats
med utgångspunkt i dagens parkeringsbehov för
Kängurun 18. Det totala parkeringsbehovet vid
samnyttjande skulle i sådant fall uppgå till 9231108 platser, se Tabell 11.
Verksamhet

Vardag
Kl. 10-16

Fredag
Kl. 16-19

*Lördag
Kl. 10-13

Natt

Ny verksamhet
B21 boende
B21 Förskola+
lokaler
K20 Hotell
K21 kontor

100-165

100-165

100-165

100-165

12-16

1-2

1

0

41-98

41-98

25-59

66-157

80-139

80-139

23-40

11-20

826-935

878-1052

B18 Befintligt

690 P

Kontor
Service
Verkstad, lager,
garage
Tillverkning
Skola
Kök, matsal
SUMMA

923-1108

855-995

Tabell 11. Parkeringsbehov, bil, för Krokslätts fabriker vid samnyttjande, baserat på
dagens parkeringsbehov för Kängurun 18.
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4. UTVÄRDERING AV PARKERINGSBEHOV
Antalet parkeringsplatser uppgår till 1275
(inklusive 7 parkeringsplatser för MC) när
samtliga etapper är färdigställda. Detta kan
jämföras med behovstalen för Kängurun 18,
20 och 21, enligt Mölndals parkeringsnorm
från 2016, där parkeringsbehovet uppgår till
829-1376 platser utan samnyttjande och
584-953 platser med samnyttjande,
inklusive hotell som beräknats på annat sätt.
Befintlig verksamhet i Kängurun 18 antas
idag ha ett behov på 690 platser, baserat på
en parkeringsinventering utförd under våren
2017. Det kan jämföras med
parkeringsbehovet enligt Mölndals
parkeringsnorm från 2016, där behovet för
Kängurun 18 uppgår till 509-781 platser
utan samnyttjande och till 351-536 platser
med samnyttjande. Om man antar att
behovet på 690 platser kvarstår för
Kängurun 18 skulle parkeringsbehovet för
Kängurun 18, 20 och 21 uppgå till 10101285 platser utan samnyttjande och 9231108 platser med samnyttjande.
Då Mölndals nya parkeringspolicy saknar
parkeringstal för hotell har en separat
utvärdering gjorts för den planerade
hotellverksamheten i Kängurun 20, med
hänsyn till Mölndals parkeringsnormer från
1988 samt Göteborgs stads
parkeringsvägledning från 2011. En
jämförelse mellan Göteborgs stads
parkeringsvägledning och Mölndals nya
parkeringspolicy för andra verksamheter
visar att Mölndals parkeringstal ligger i nivå
för de som återfinns i Göteborgs stads
parkeringsvägledning. Därmed bedöms
parkeringsbehovet för Kv Kängurun 20
kunna tas fram med Göteborgs stads
parkeringstal som utgångspunkt. En
jämförelse med ICA Maxi Göteborg vid
Grafiska vägen, vilket är närmast beläget
rent geografiskt samt med liknande avstånd
till kollektivtrafik, skulle innebära att

Krokslätts fabriker beräknas som Övriga
Göteborg med Ganska god tillgänglighet.
Det skulle ge ett parkeringsbehov på 197
platser.
Jämförelsen mellan Mölndals och
Göteborgs parkeringsvägledning vad gäller
andra verksamheter visar dock att
Mölndals Stads parkeringspolicy för zon 1
tenderar att ligga i intervallet för
City/Innerstaden/Centrala Göteborg för
flera olika typer av verksamheter.
Krokslätts fabrikers tydliga hållbarhetsprofil
torde också vara av vikt när
parkeringsbehovet för området tas fram.
Om Krokslätts fabriker antas tillhöra
kategorin Centrala Göteborg och
tillgängligheten bedöms vara god skulle
parkeringsbehovet istället uppgå till 82
platser. Det skulle innebära cirka 0,22-0,53
platser per rum.
En sammanvägning mellan de båda
zonerna bedöms ge en rimlig nivå för
parkeringsbehovet för Kängurun 20.
Parkeringsbehovet skulle därmed uppgå till
ca 140 platser före samnyttjande, om man
utgår från medelvärdet mellan behovet för
Övriga Göteborg respektive Centrala
Göteborg. Det skulle innebära ca 0,38
platser per hotellrum. Som jämförelse kan
man titta på Scandic Mölndal, som idag har
ca 130 parkeringsplatser för 208 hotellrum,
om man bortser från restaurang- och
konferensdelen. Det vill säga cirka 0,6
platser per rum.
Då Scandic Mölndals parkeringsbehov är
framtaget med Mölndals gamla
parkeringsnorm från 1988 bedöms antalet
platser ligga i överkant, med tanke på att
Mölndals Stads nya parkeringspolicy syftar
till att generera en mer hållbar tillväxt i
kommunen, med större andel resor med
hållbara färdsätt. Krokslätts fabrikers
tydliga hållbarhetsinriktning bedöms också
generera ett lägre alstringstal.
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I bedömningen har hotellets restaurang
antagits rikta sig till hotellgästerna samt
sysselsatta i området och beräknas därmed
inte generera något ökat parkeringsbehov.
All yta har därmed beräknats som
hotellverksamhet.
Sammanfattningsvis skulle detta generera
ett parkeringsbehov för Kängurun 18, 20
och 21 på 952-1079 platser med
samnyttjande, om man utgår ifrån befintligt
behov för Kängurun 18 och att
parkeringsbehovet för hotell uppgår till 140
platser.
Parkeringsbehovet bedöms, med avseende
på dagens parkeringsbehov i Kängurun 18,
ligga i det högre spannet av intervallet. Om
man efter färdigställandet ser att antalet
bilplatser ligger i överkant kan dessa med
fördel göras om till cykelparkeringar.
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5. PARKERINGSBEHOV UNDER
UTBYGGNADS FASEN
Parkeringsbehovet i respektive fas baserar
sig på Mölndals parkeringsnorm från 2016
utan samnyttjande. Vid full utbyggnad
anges parkeringsbehovet vid samnyttjande.
Antalet parkeringsplatser samt
parkeringsbehov innefattar Kängurun 18.
Exploatering

Parkeringsplatser
Antal P vid
byggstart

Parkeringsbehov
Antal P som
tillkommer/
försvinner

Antal P efter
färdigställande

1. K20 Provisorisk
parkering
2. K21 Nytt kontor
färdigställs
3. K20
Parkeringsanläggning byggs
4. Infartsvägen
byggs i norr
5. B21 etapp 1 –
Bostäder samt
förskola + lokaler
byggs.
6. B21 etapp 2
bostadshus byggs
7. K20 Nytt hotell

FÄRDIGSTÄLLT

P-behov vid
byggstart

Ökat/minskat
P-behov

P-behov efter
färdigställande

690

0

690

690

+198

888

888

0

888

1607

-40

1567

888

0

888

1567

-220

1347

888

+140

1028

1347

-120

1227

1028

+61

1089

1227

+41

1268
(1275 inklusive
MC-P)

1089

+140

(1229)
1079*

Tabell 12. Tillgängliga parkeringsplatser och parkeringsbehov i olika exploateringsskeden. Det redovisade
parkeringsbehovet för respektive skede utgör det maximala värdet utan samnyttjande.
* Vid full utbyggnad kan samnyttjandet mellan verksamheterna fungera fullt ut, varför parkeringsbehovet uppgår till
maximalt 1079 platser, enligt beräkning med samnyttjande och befintligt behov för Kängurun 18.

Den verksamhet med lägst beläggning vid
den mest belastade tidpunkten är hotell,
varför möjligheten till samnyttjande är
begränsad under byggtiden. Därmed har
parkeringsbehovet i Tabell 12 hämtats från
beräkning utan samnyttjande, för att
säkerställa att parkeringsbehovet klaras
under hela byggtiden. Samtliga värden
utgör det maximala parkeringsbehovet med
hänsyn till Mölndals parkeringsnorm från
2016. Det slutgiltiga behovet, efter att
samtliga delar är färdigställda, bör dock
utgöra parkeringsbehov vid samnyttjande.
Antalet tillgängliga parkeringsplatser
överstiger parkeringsbehovet i varje
exploateringsskede, oavsett möjlighet till
samnyttjande, förutsatt att man efter
färdigställande utgår ifrån att full
samnyttjandegrad är möjlig.
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