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Handlingar
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör denna planbeskrivning som ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften som
planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen av
planen.
Detaljplanen består av:
 Plankarta i skala 1:500 med tillhörande bestämmelser
Till detaljplanen hör:
 Illustrationskarta i skala 1:500
 Grundkarta i skala 1:1000 (finns på stadsbyggnadsförvaltningen)
 Planbeskrivning (denna handling)
 Fastighetsförteckning (finns på stadsbyggnadsförvaltningen)
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande
Utredningar:
 Tekniskt PM/Geoteknik. Planeringsunderlag Kängurun 20, ÅF, 2018-03-27.
 Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo), ÅF, 2017-02-28
 Geoteknisk utredning till detaljplan för Kängurun 21 m.fl, WSP 2010-12-08, rev 2013-10-29.
(Underlag för detaljplan för Kängurun 21 m.fl, P 2014/9.)
 Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark inom fastigheten Kängurun 20, Struktor,
2017-06-22.
 Parkeringsutredning Kroslätts Fabriker, WSP, rev. 2017-07-04.
 Trafikutredning K20 Göteborgsvägen, SIGMA, 2018-03-02.
 Cykelutredning 2018-03-02
 Trafikbullerutredning Kv Kängurun 20, Gärdhagen Akustik, 2017-09-27.
 Spridningsberäkningar för NO2 och PM10 för dagens och framtida haltnivåer för kvarteret
Kängurun 20, COWI, 2018-02-20.
 Solstudie, Krook & Tjäder, 2017-10-02 resp 2018-02-08.
 Geohydrologiskt utlåtande, ÅF, 2017-09-15
(Utredningen grundar sig i tidigare utförda geohydrologiska utredningar för Kängrurun 20 och
21. Dessa utredningar finns tillgängliga hos stadsbyggnadsförvaltningen.)
 Vindstudie, Kjeller Vindteknikk, 2018-01-26
 Dagvattenutredning, ÅF, 2018-03-01
 Vibrations- och komfortmätning inför nybyggnation, ÅF, 2018-03-21.
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Planens syfte
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett hotell inom fastigheten Kängurun 20.
Planerad utveckling längs Göteborgsvägen är en del av en större omvandling av Mölndalsåns dalgång.
Med en höjd på upp till 22 våningar kan hotellet bli ett nytt landmärke i Mölndalsåns dalgång och i
området vid Krokslätts fabriker. Norra delen av byggnaden får en lägre höjd och ansluter till
angränsande befintlig bebyggelse inom Kängurun 21. I hotellets bottenvåning planeras för publikt
innehåll såsom restaurang och bar. Byggnaden bidrar på så sätt till att stärka Göteborgsvägens
funktion som stadsgata.
Totalt omfattar det planerade hotellet cirka 19000 BTA (bruttoarea) och cirka 370 rum.
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande då planen kan vara av betydande intresse för
allmänheten (PBL 5 kap, 7 §).

Vy från Mölndals Bro. (Fotomontage, Krook & Tjäder).
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Plandata
Läge
Planområdet är beläget utmed Göteborgsvägen söder om Krokslätts fabriker, cirka 1,5 kilometer från
Mölndals innerstad. Planområdet omfattar ca 4000 m2 och avgränsas av Göteborgsvägen i öster,
fastigheterna Kängurun 21 i norr, Kängurun 2 i söder och Kängurun 29 (parkeringshus) i väster.

Kängurun 20

Krokslätts
fabriker
Safjällets
naturreservat

Mölndals
innerstad

Översiktligt ortofoto.

Planområdet markerat med röd linje.

Areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar cirka 4000 m². Fastigheten ägs av ett dotterbolag till Husvärden.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen som tillhör planen.
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Tidigare ställningstaganden
Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
och 6 kap 11 § miljöbalken för aktuell plan. Kommunen har bedömt att ett genomförande av
detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har
kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda.
Detaljplaneförslaget medger en förändring av redan ianspråktagande mark i anslutning till befintlig
sammanhållen bebyggelse. Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de
ändamål som anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver
särskilt beaktas. Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd
med länsstyrelsen 1 juni 2017.

Riksintressen
Planområdet omfattar inga riksintresseområden enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.

Översiktliga planer
Översiktsplanen för Mölndals stad 2006 anger att fastigheten ligger inom ett förtätningsområde.
För Mölndalsåns dalgång gäller en fördjupad översiktplan. En generell rekommendation är att
planera för en tät, blandad stadsbebyggelse med aktiva bottenvåningar utmed Göteborgsvägen.
Fastigheten Kängurun 20 redovisas som ”utveckling verksamheter” på medellång sikt. I och runt
Mölndals innerstad anges att utveckling av kontor, hotell och butikslokaler eller annan verksamhet
kan utvecklas. Utefter Göteborgs- /Mölndalsvägen föreslås en relativt jämn bebyggelse på fem till
åtta våningar. Denna detaljplan bedöms i huvudsak vara förenlig med översiktsplanen. Förslaget
avviker dock från den fördjupade översiktsplanens inriktning avseende byggnadshöjd utefter
Göteborgsvägen/ Mölndalsvägen.

Detaljplaner
För området gäller tre detaljplaner (DP). Två av dessa var ursprungligen stadsplaner
(SPL).
●

SPL 14-MÖL-2343, ”Mölnlycke Väveri, Krokslätt”. Laga kraft 1948-03-02. Planen
tillåter område för industriändamål med max byggnadshöjd 12 meter.
Genomförandetiden har gått ut.

●

SPL 14-MÖL-1836, ”Bosgården och Krokslätt i Mölndal”. Laga kraft 1943-04-09.
Planen tillåter område för industriändamål med max byggnadshöjd 12 meter.
Genomförandetiden har gått ut.

●

DP 1481 K – P 2014/9, ”Kängurun 21 m.fl.”. Laga kraft 2014-12-19. Planen tillåter
bostäder, kontor vård mm. Berörd del av planen utgörs av kvartersmark för
trafikändmål. Planen har genomförandetid t.o.m. 2019-12-19.
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Karta med redovisning av gällande detaljplaner. Streckad vit linje =planområde. Röd linje =detaljplanegränser.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott lämnade positivt planbesked 2015-11-10 avseende att pröva
ändrad användning från industriändamål till hotell genom en ny detaljplan för fastigheten Kängurun
20. Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag för hotell inom Kängurun 20, 2017-03-29 § 107. För
kvarteret Spinnaren och Violen på östra sidan om Göteborgsvägen, har positivt planbesked lämnats för
kontorsbebyggelse.

Byggnadsminne
Cirka 150 meter norr om planområdet ligger Krokslätts fabriker som sedan 1991 är klassat som
byggnadsminne enligt lagen om kulturminnen.

Vision Mölndal 2022
Staden har tagit fram en gemensam framtidsbild som beskriver Mölndal 2022. Vision Mölndal 2022
beskriver vad Mölndal som helhet ska vara för typ av stad och vilka kvalitéer i samhällslivet och i
stadsbilden som ska eftersträvas. Visionen ska foga ihop olika delar i utvecklingen så att en bra och
balanserad helhet mellan regional utveckling, stadsutveckling, näringslivs- och samhällsutveckling
samt kommunal service kan uppnås. Visionens tre fokusområden ger en beskrivning av Mölndal 2022:
• En modig stad med tydlig historia
• Mölndal förstärker Västsverige
• En hållbar stad där vi växer och mår bra
Denna detaljplan ligger i linje med stadens vision då en utveckling av hotell gynnar både näringsliv
och turism i Mölndal och Göteborg. Hotellets placering är i ett bra kollektivtrafik läge där service och
teknisk infrastruktur finns att tillgå.

Mölndals miljömål
Följande miljömål har bedömts vara relevanta för denna detaljplan: Miljömål 8 (förbättrad
vattenkvalitet) och nr 19 (ökad andel cyklande och kollektivtrafikresenärer).
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Förutsättningar
Mark och vegetation
Marken inom fastigheten är till största delen bebyggd. De obebyggda delarna är hårdgjorda med asfalt.
Nivåskillnaderna är små med ca + 4,0 utmed Göteborgsvägen och ca + 5,0 i västra delen av
fastigheten. Cirka 50 meter väster om planområdet ligger naturområdet Safjället som med dess branta
topografi utgör en tydlig bakgrund och stöd för intilliggande bebyggelse.

Geotekniska förhållanden
Befintliga byggnader och anläggningar
Befintlig byggnad (F.d. Clarianthuset) har upp till tre våningar och är utförd med källarplan.
Byggnaden bedöms vara pålgrundlagd. Direkt väster om byggnaden finns en markförlagd
oljeavskiljare för intilliggande P-hus.
Topografiska förhållanden
Undersökningsområdet ligger i Mölndalsåns nord-sydliga dalgång. Dalgången kantas i väster av ett
högre bergsparti med berg i dagen. Mölndalsån återfinns ca 60 m öster om fastigheten. Markytan är
inom undersökningsområdet flack med nivåer som varierar mellan ca +4 och +5. Marknivåerna ökar
svagt nordvästlig riktning. Markytan är till största del asfaltsbeklädd men grusade partier förekommer.
Markytan mellan Mölndalsån i öster och bergfoten i väster stiger från ca + 2,6 upp till + 5 på en
sträcka av ca 160 m eller en lutning på 1:65.
Jorddjup, jordlagerföljd och egenskaper
Enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga ytliga jordlagren av lera. Jorddjupen ska enligt SGU:s
karttjänst uppgå till mellan 10 och 20 m inom fastigheten och öka till mellan 20 och 30 m direkt öster
om fastigheten. Enligt utförda undersökningar har generellt jordmäktigheter mellan ca 16 och 40 m
påvisats inom fastigheten. Djup till berg ökar i sydöstlig riktning. Jordprofilen inom det undersökta
området utgörs generellt överst av ca 0,5 till 1,5 m fyllnadsmaterial framförallt bestående av grusig
sand. Därunder utgörs jordprofilen av lera på friktionsjord.
Lerprofilens övre del har inte någon tydligt utpräglad torrskopa. Den övre delen (ca 2- 6 meters djup)
utgörs av gyttjig lera. Generellt återfinns skalrester och sulfidflammor hos leran. Vattenkvoten har
uppmätts till mellan ca 68 och 106 % och konflytgränsen till mellan ca 60 och 110 %. Lerans densitet
har uppmätts till mellan ca 1,4 och 1,62 t/m3. Lerans sensitivitet varierar mellan 8 och 25 klassas som
mellansensitiv. Lerans korrigerade skjuvhållfasthet har utvärderats från CPT-sonderingar, ving- och
konförsök till mellan ca 10 och 50 kPa (ökande mot djupet).
Stabilitetsförhållanden
Planområdet är i stort sett plant med lutning ca 1:65 från fastmark i väster ned till släntkrön vid
lågpunkten i dalgången som utgörs av Mölndalsån. Inga stabilitetsproblem bedöms därför föreligga
inom aktuellt undersökningsområde. Till skillnad från angränsande område i norr, K21, har ingen
kvicklera påträffats inom aktuellt område. Närmast kvalificerad undersökningspunkt som avgränsar
mot området norr om aktuellt planområde är punkt nr 4 i geotekniskt PM. I denna överskrider inte
sensitiviteten 20, se figur på sid 11.

10

Figur. Borrpunkt 4
Inom planområdet kommer inte några större tilläggsbelastningar att krävas. För att kunna hantera
eventuella förändringar av markanvändningen inom området måste områdesstabiliteten generellt tillåta
en tilläggslast på 10 kPa. Stabilitetsberäkning för området med denna tilläggslast visar en säkerhet på
2,23 vid dränerad analys och 2,51 vid kombinerad analys. Detta resultat visar på god säkerhet mot
skred inom planområdet. Beräkningarna redovisas i bilaga 1 i Tekniskt PM/Geoteknik.
För utförligare redovisning av geotekniska förhållanden hänvisas till separat utredning utförd av ÅF
2018-03-27. De geotekniska förhållandena i området är även redovisade i PM Planeringsunderlag,
Geoteknisk utredning till detaljplan för Kängurun 21 m.fl., WSP 2010-12-08 rev. 2013-10-29.
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Förorenad mark
Inom planområdet har tjärasfalt påträffats inom den asfalterade planen på den södra delen av
fastigheten. Fyllningen (bärlagret) direkt under tjärasfalten innehåller något förhöjda halter av PAH.
Inga andra föroreningar har påvisats. Tjärasfalten, indränkt makadam och bärlager, finns under ett
lager av bitumenasfalt. I en punkt har tjärasfalten täckts med bärlager. Halterna överskrider nivåerna
för farligt avfall i två av tre prover på tjärasfalt och tjärasfalten bör därför hanteras som farligt avfall
vid ev. rivning. Fyllningen av grusig sand under den indränkta makadamen innehåller en medelhalt av
PAH som ligger mellan känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).
Vid rivning av tjärasfalt är det vanligt att underlagande jordlager kontamineras, vilket då kan innebära
massorna blir mer förorenade och dyrare att omhänderta. Under förutsättning att rivning av tjärasfalt
sker varsamt kan fyllning under tjärasfalt hanteras som s.k. MKM-massor. Fyllnadsmassor från
områden som inte är asfalterade är rena (<KM) och kan hanteras fritt. Leran innehåller naturligt lätt
förhöjda halter av arsenik vilket är vanligt i lera eller gyttjig lera i göteborgsområdet. Medehalten
underskrider dock KM.
För utförligare redovisning av miljötekniska markförhållanden hänvisas till separat utredning utförd av
Struktor 2017-06-22. Innan markarbeten påbörjas ska arbetena anmälas till miljöförvaltningen.

Radon
Enligt den översiktliga radonkartan för Mölndals stad utgör planområdet ett lågriskområde för radon.
Enligt tidigare utförd radonundersökning för Kängurun 21 finns det högradonmark i närområdet.

Risk för höga vattenstånd
Mölndalsån, som rinner norrut genom dalgången, har under 1900-talet flera gånger orsakat kraftiga
översvämningar. Ån är reglerad enligt en ursprunglig vattendom från 1955. Flera kompletterande
vattendomar finns och ansökan om nya domar prövas för närvarande. En modell över åsystemet har
skapats för att beräkna effekter vid olika nederbörd. De tre kommunerna Göteborg, Mölndal och
Härryda har utvecklat ett styr- och övervakningssystem för Mölndalsåns fem stora dämmen i avsikt att
förhindra översvämningar. I fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång rekommenderas att
lägsta golvnivå ska vara 0,2 m över högsta översvämningsnivå motsvarande 200 års återkomsttid. Det
innebär + 4,3 som lägsta golvnivå inom planområdet.

Fornlämningar och kulturhistoria
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar och inte heller någon bebyggelse av
kulturhistoriskt värde. Ca 150 meter norr om planområdet ligger Krokslätts fabriker som är ett
enskilt byggnadsminne.
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Bebyggelse
Inom planområdet finns en befintlig byggnad (F.d. Clarianthuset) som har upp till tre våningars höjd
mot Göteborgsvägen. Fasaden utgörs av spegelmaterial mot Göteborgsvägen och tegel, puts och plåt
mot väster.
Angränsande bebyggelse i norr är ett kontorhus (K21) i sex våningar och i väster ett parkeringshus i
sex våningar. Både kontorshuset och parkeringshuset har fasader som huvudsakligen består av glas.
Nordväst om planområdet pågår byggnation av bostäder samt förskola. Området utgörs av ett
lamellhus i åtta våningar närmast byggnad K21samt sex punkthus i sju till nio våningar som är under
uppförande i sluttningen mot Safjället. Fasaderna är i skiffer. Söder om Kängurun 20 finns en
industribyggnad med två till tre våningar. Fasaderna utgörs av tegel samt plåt.
De verksamheter som tidigare funnits inom Kängurun 20 har omlokaliserats och byggnaden står idag
tom. Den verksamhet som tidigare bedrevs inom byggnaden (arbetsplatsetablering för
byggentreprenad) avvecklades vid årsskiftet 2017/18.

Byggnation av
bostäder samt
förskola pågår.

K 21

Parkeringshus

Kängurun 2

Ortofoto. Planområdet markerat med vit streckad linje.
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Foto: Befintlig byggnad inom Kängurun 20 till väster
i bilden. (F.d. Clarianthuset)

Foto: Bebyggelse inom planområdet (västra
delen).

Foto:Bebyggelse inom Kängurun 2.

Service

Foto: Parkeringshuset väster om planområdet, samt
pågående byggnation av bostäder samt förskola.

Avståndet till Mölndals innerstad är ca 1,5 km och till Göteborgs centrum är det ca 4 km. På ca 500
meters avstånd ligger Krokslätts torg där det finns både offentlig och kommersiell service, exempelvis
vårdcentral och en mindre matbutik. I byggnad K21 norr om planområdet finns gym samt salladsbar i
bottenvåningen samt vårdverksamhet och kontor i de övre våningsplanen. Strax väster om
planområdet ligger Safjället som är ett kommunalt naturreservat och rekreationsområde.

Störningar
Planområdet är bullerutsatt i och med dess läge utmed Göteborgsvägen. Även E6/E20 och
västkustbanan påverkar planområdet. En bullerutredning har tagits fram av Gärdhagen Akustik AB
2017-09-27.
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Trafik och tillgänglighet
Kollektivtrafik
Tillgängligheten till kollektivtrafiken är mycket god, med hållplatser för buss och spårvagn inom 100200 meter från planområdet. Det är även nära till knutpunktera Korsvägen och Mölndals Bro med
stora mängder lokala och regionala anslutningar till kollektivtrafik. Det finns därmed goda
förutsättningar för att fler ska kunna åka kollektivt till och från planområdet. Hållplats Lackarebäck
trafikeras av spårvagnslinjerna 2 och 4 samt busslinjerna 186 och 161. Både spårvagn och buss har
god turtäthet.
Gång och cykel
Utmed Göteborgsvägen båda sidor finns gång- och cykelväg. Cykelvägarna utgör ett viktigt
pendelstråk mellan Mölndal och Göteborg. Bredden på gc-vägen i utmed Kängurun 20 är ca 3,9 m
Bil
Tillgängligheten till Krokslätts fabriker är idag, likt stora delar av Mölndalsåns bebyggelse, knuten till
Göteborgsvägen och då främst norr ifrån på grund av vägens separerade körriktning för trafiken.
Årsdygnstrafiken på den västra sidan av Göteborgsvägen är cirka 6300 bilar per dygn. Hastighetsbegränsningen på det aktuella avsnittet är 50 km/h. Vägen är hårt trafikerad och köbildning uppstår
ofta i rusningstid.
Kvarteren inom Krokslätts fabriker har en genomfartskaraktär där flertalet lokalgator är återvändsgator
med enkel anslutning till Göteborgsvägen. Den är väl trafikerad med två körfält åt respektive håll som
separeras av spårväg på egen banvall. Utmed båda sidorna av vägen löper även dubbelriktade
pendelcykelstråk. Förhållandena skapar tillsammans med bristen av korsningspunkter utmed
Krokslätts fabriker en barriär mot öster. I väster återfinns Safjället som avskärmar området mot väster.
Fastigheten Kängurun 20 nås med bil från Göteborgsvägen via en lokalgata (kvartersmark) norr om
planområdet, samt via en tillfartsväg på fastigheten Kängurun 2. Utmed Göteborgsvägen finns
befintlig kantstensparkering.
Lackarebäckmotet är idag hårt belastat framförallt under dygnets maxtimme. I fördjupad översiktsplan
för Mölndalsåns dalgång föreslås kapacitetsförstärkning av trafikplatsen på den östra sidan av
Lackarebäcksmotet som ett åtgärdsförslag på kort sikt för att förbättra trafiksituationen. I
översiktsplanen föreslås även trafikåtgärder på Göteborgsvägen. Arbetet med ombyggnad på delar av
Göteborgsvägen har påbörjats.
Parkering
Parkering sker idag i den sydvästra delen av fastigheten.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet med anslutningspunkt i Göteborgsvägen.
Dagvatten
Anslutningspunkt till det kommunala dagvattennätet finns i Göteborgsvägen.
Fjärrvärme/Fjärrkyla
Fastigheten är idag ansluten till fjärrvärmenätet. Ledningar finns i Göteborgsvägen. Inom området
finns ett lokalt nät för värme och kyla kopplat till en mediacentral med kylvärmepumpar och
tillhörande borrhålslager. Området kommer även i fortsättningen vara anslutet till fjärrvärmenätet.
El och tele
Mölndal Energi ansvarar för el i området. Inom befintlig byggnad finns idag en inbyggd
transformatorstation.
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Detaljplanens innebörd
Bebyggelse
Detaljplanen möjliggör ett hotell inom Kängurun 20. Med en höjd på 22 våningar kan byggnaden bli
ett nytt landmärke inom Mölndalsåns dalgång och i området Krokslätts fabriker. I hotellets
bottenvåning planeras för publikt innehåll såsom restaurang och bar. Byggnaden bidrar på så sätt till
att stärka Göteborgsvägens funktion som stadsgata.

Vy av det föreslagna hotellet, från Göteborgsvägen norrifrån. (Fotomontage, Krook & Tjäder).

Gestaltningsförslag
Hotellet bygger vidare på den moderna arkitektur med höga gestaltningsambitioner som etablerats i
området. Som pusselbit i stadsstrukturen agerar byggnaden i två olika skalor. På långt håll får den ett
torn som, med Safjället som stödjande rygg, blir ett blickfång och en orienteringspunkt i staden.
Fasaden består av smala höga partier av glas och högvärdig fasadplåt ordnas i olika vertikala segment.
Del för del genom helhetsverkan förstärks därmed tornets vertikalitet. Tornet flankeras av en lägre
byggnadskropp med liknande fasadgestaltning. Inspirationen hämtas i Krokslätts fabrikers traditionella
bebyggelse av brukskaraktär, där fasadpilastrar och höga smala fönsterpartier är ett starkt tema.
Plåtpartiernas livförskjutning jämfört med glasytorna bidrar till att ge byggnaden mer materialitet och
skapar skuggverkan i fasaden. På närmare håll möter byggnaden sitt närmsta stadsrum, som är
Göteborgvägen och området Krokslätts fabriker, med öppenhet, transparens och hög detaljeringsgrad
och materialitet i fasaduttrycket. De två nedersta våningsplanen är förhöjda och rymmer restaurang,
bar och lobby i entréplanet och konferensavdelning en våning upp. Längs östra fasaden görs ett indrag
i byggnadens volym i form av en helglasad fasad i två våningar som exponerar hotellets mest publika
och livfulla utrymmen mot Göteborgsvägen. Under indraget om ca 2 meter bildas ett spännande
arkitektoniskt rum. Byggnadens olika entréer markeras med indrag, portik eller skärmtak. Den låga
nivåskillnaden mellan entréplan och Göteborgsvägen, ca 50 cm, tas upp med måttliga marklutningar
eller ett par trappsteg. Förutom huvudentréerna i södra delen av byggnaden skapas också en entré till
restaurangen från öster.
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Det föreslagna hotellet. Vy från Göteborgsvägen norrifrån. (Fotomontage, Krook & Tjäder)

Det föreslagna hotellet. Vy från söder vid cirkulationen i korsningen Bifrostgatan - Göteborgsvägen.
(Fotomontage, Krook & Tjäder)
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Sektion nr. 1 i öst – västlig riktning som visar hotellets högre del (tornet).

Sektion nr.2 i öst – västlig riktning som visar hotellets lägre del.

Det föreslagna hotellet. Vy från nordväst. Byggnation pågår av bostäder till vänster i bild.
(Fotomontage, Krook & Tjäder)
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Sektion nr. 3 i nord – sydlig riktning som visar hotellet och angränsande bebyggelse längs Göteborgsvägen.

Utemiljö
Kvartersmarken mellan hotellet och det befintliga parkeringshuset utformas med en karaktär av
gårdsgata där biltrafik sker på fortgängarnas villkor. Parkeringsplatser, angöringsgata och lastzoner
utformas så att de inordnas i en helhet som även innehåller entrézoner till hotellet. Planterade ytor
bidrar till att mjuka upp miljön samt att fördröja dagvatten. Granitkantstöd anläggs mellan gc-vägen
vid Göteborgsvägen och hotellet för att ta upp mindre nivåskillnader.
Bostäder och förskola

K21

Hotell
Parkeringshus

II

VII

XXII

Kängurun 2
Situationsplan, Tengbom. (Planområdet markerat med punktstreckad linje.)
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Beskrivning av planbestämmelser
För att säkerställa planens intentioner ges en närmare beskrivning av syftet med bestämmelserna
gällande bebyggelsen:
O1

Hotell. Användningssätt hotell tillåts i hela byggnaden.

C1

Centrumverksamhet i bottenvåning och våning två. Syftet med bestämmelsen är
att ge möjlighet till ytterligare användningssätt i bottenvåningen samt våning två
och skapa flexibilitet för eventuella framtida behov.

+0.0

e1

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, med undantaget för taksarg.
Högsta nockhöjd för tornet är +80,5 m. För den lägre byggnadskroppen utmed
Göteborgsvägen är tillåten höjd +32 meter, vilket innebär ca 1,5 meter högre än
byggnad K21 norr om planområdet. Mot parkeringshuset i väster är tillåten höjd
+ 17 meter. Taksarg tillåts några decimetrar över högsta nockhöjd.
Bottenvåning ska utföras med publik verksamhet mot Göteborgsvägen. Syftet
med att reglera utförandet av bottenvåningen är att säkerställa att bottenvången
får ett ”aktivt” innehåll som t.ex. bar, restaurang och lobby mm.
Teknikutrymmen får ej anordnas mot Göteborgsvägen.

e2
Utöver angiven nockhöjd får inbyggt teknikutrymme uppföras till en högsta höjd
på +37 meter över angivet nollplan, med undantag för taksarg, till en maximal
yta på maximalt 640 m2 BTA. Teknikutrymmet ska vara indraget minst 3,5 meter
från fasaden mot Göteborgsvägen samt indragen vid gavel mot norr. Syftet är att
möjliggöra utrymme för inbyggd ventilationsanläggning. Indragning av
Teknikutrymmet framgår av sektion nr 2 samt 3. Taksarg tillåts några
decimetrar över högsta nockhöjd.
f1

Byggnad ska utföras som öppen arkad mot gångväg till en höjd av minst +12.5
meter över angivet nollplan. Syftet med att reglera indragningen av fasaden
(arkaden) är att skapa utrymme för gångväg utmed byggnadens långsida mot
Göteborgsvägen. Genom indraget skapas också godtagbar sikt i korsningen med
gc-vägen mellan hotellet och byggnad K21. Se sektion nr 2. Indragningen av
bottenvåningen och våning två, bidrar till att skapa en tydligt markerad sockel
mot Göteborgsvägen.
Minst två verksamhetsentréer ska placeras mot Göteborgsvägen. Syftet är att
säkerställa att verksamheten i bottenvåningen har direktkontakt med
Göteborgsvägen för att stärka och bidra till dess funktion som stadsgata.
Bestämmelsen gäller inom hela byggrättsområdet mot Göteborgsvägen.
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Service och tillgänglighet
Planförslaget innebär att restaurang och bar tillkommer i hotellets bottenvåning utmed
Göteborgsvägen. Föreslagen utveckling med hotellverksamhet bedöms kunna bidra till förbättrat
underlag för kommersiell service i fastighetens närområde och Mölndals Stad i övrigt.
Byggnadernas tillgänglighet säkerställs genom att skapa godtagbara marklutningar i anslutning till
entréerna.

Trafik och parkering
Kollektivtrafik
Tillgängligheten till kollektivtrafiken är mycket god, med hållplatser för buss och spårvagn inom 100200 meter från planområdet. Det är även nära till knutpunktera Korsvägen och Mölndals Bro med
stora mängder lokala och regionala anslutningar till kollektivtrafik. Det finns därmed goda
förutsättningar för att fler ska kunna åka kollektivt till och från planområdet. Hållplats Lackarebäck
trafikeras av spårvagnslinjerna 2 och 4 samt busslinjerna 186 och 161. Både spårvagn och buss har
god turtäthet.
Huvudentrén till hotellet är lokaliserad till planområdets södra del, så nära hållplats Lackarebäck som
möjligt.
Gång och cykel
Befintlig gång- och cykelväg utmed Göteborgsvägen breddas till totalt 5,0 meter, i enlighetet med
rekommendationer i fördjupad översiktplan för Mölndalsåns dalgång. Avsikten med breddningen är att
förbättra standarden för gång- och cykeltrafik längs Göteborgsvägen. Cirka 1,1 meter utmed östra
sidan av fastigheten Kängurun 20 längs Göteborgsvägen planläggs som allmän plats (Gata).
Detaljplanen har utformats för att möjliggöra en förskjutning av gc-vägarna på hotellets norra och
södra sida, med syfte att förbättra trafiksäkerheten för cyklister. Siktförhållanden i korsningarna med
Göteborgsvägen bedöms vara acceptabla under förutsättning att byggnaden utförs med indragen
bottenvåning. Cykelparkering anordnas i anslutning till planerade entréer på hotellets västra sida.

K21
K20

K20

Kängurun 2

Figur. Förskjutna gc-vägar norr respektive söder om hotellet inom Kängurun 20.
Bil
Det föreslagna hotellet nås med bil från Göteborgsvägen via kvartergator norr, respektive söder om
fastigheten. Dessa gator binds samman med en ny kvartersgata väster om hotellet. På
situationsplanen har kvartersgatan illustrerats som gångfartgata, vilket innebär att biltrafik sker på
fotgängarnas villkor. Slutlig utformning av gatan kommer att studeras vidare i samband med
detaljprojektering. För att säkerställa leveranser för hotellets verksamhet är del av Kängurun 2 med i
planområdet. Tillfarten planläggs som trafikområde inom kvartermark (T). En trafikutredning har
utförts av Sigma 20180302 med syfte att bedöma trafiksituationen till följd av exploateringen inom
Kängurun 20. Framtida trafikföring, kapacitet och säkerhet har analyserats inom planområdet och i
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relation till Göteborgsvägen. Ett genomförande av förslaget bedöms ge en acceptabel trafikalstring
och korsningskapacitet inom och i anslutning till planområdet. Siktförhållandena i korsningarna med
Göteborgsvägen bedöms vara acceptabla under förutsättning att byggnaden utförs med indragen
bottenvåning.
Trafiksituationen på Göteborgsvägen studeras kontinuerligt, då all utveckling utmed gatan har en
påverkan på trafikflödena. Det kan leda till att staden behöver vidta trimningsåtgärder i olika
korsningspunkter för att se till att framkomligheten säkerställs längs Göteborgsvägen.
Parkering och angöring
En parkeringsutredning har utförts av WSP 2017-07-04. Enligt utredningen är parkeringsbehovet för
hotellet ca 140 platser. Dessa platser löses huvudsakligen inom angränsande fastighet Kängurun 29,
som sedan tidigare är planlagd för parkeringsändamål. Därför behöver det inte tillföras mer än ca 10
parkeringsplatser inom planområdet. Parkering kommer att ske på den västra sidan om hotellet, dels
anordnas ca 40 platser som markparkering, dels reserveras ca 100 platser i befintligt parkeringshus.
Behovet av cykelplatser uppgår enligt Cykelutredning 20180302 till 14 st för anställda som planeras i
låst utrymme i befintligt parkeringsgarage och 28 st för besökande som anordnas utvändigt i
anslutning till hotellet.
För taxi föreslås angöring i befintlig parkeringsficka utmed Göteborgsvägen utanför hotellet. Denna
ficka ligger på kommunal gatumark. Utformningen av området mellan parkeringsfickorna och gc-väg,
samt entrétrappor kommer att detaljstuderas i samband detaljprojektering. Framför allt med hänsyn till
olycksrisk då fotgängare behöver korsa pendelcykelstråket för att nå hotellets entréer mot Göteborgsvägen. Angöring tunga fordon sker genom rundkörning via kvartersgatan på hotellets västra sida.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Byggnaden ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Förbindelsepunkt finns i Göteborgsvägen.
Det är nödvändigt att förstärka eller byta ut befintlig servisledning utanför fastigheten.
Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram
till detaljplanen (ÅF 2018-03-02).
Fördröjningen är tänkt att ske i en
makadambädd mellan garagebyggnaden och det planerade hotellet.
Dagvattenlösningen är dimensionerad
för ett att klara skyfall motvarande ett
100-årsregn. Det innebär behov av ett
ca 170 m3 stort makadammagasin.
Plankartan reglerar att dagvatten ska
avledas till fördröjningsmagasin eller
annan motsvarande lösning innan
avledning till kommunens
avloppsledningsnät sker. Sedumtak
föreslås på hotellets fläktrumstak.

Illustration av föreslaget makadammagasin och
funktionsprincipen. Röda pilar illustrerar tillflöden från takoch markavvattning. Blå pilar illustrerar breddavlopp.
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Avfall
Utrymme för avfallshantering kommer att placeras i byggnadens västra del. Angöring blir möjlig för
renhållningsfordon i direkt anslutning till avfallsrummet.
Fjärrvärme/Fjärrkyla
Anslutningsmöjlighet för fjärrvärme finns i Göteborgsvägen.
El och tele
Anslutningsmöjlighet till el och tele finns utbyggt inom området. Det finns behov av att bygga en ny
transformatorstation för elförsörjning av fastigheten. Planen möjliggör placering av
transformatorstationen i sydvästra delen av byggnaden, i entréplanet.

Övriga åtgärder
Friskluftsintag
Luftkvaliteten är enligt utförd utredning betydligt bättre på den föreslagna byggnadens västra sida. En
särskild planbestämmelse anger därför att friskluftsintag ska orienteras mot väster.
Radon
Mätning av radonhalten ska utföras under sommartid inför byggnation inom Kängurun 20 för att
klarlägga behov av skydd mot radon. Om detta inte utförs ska byggnaden utföras med radonsäkert
utförande.
Buller
En bullerutredning har tagits fram av Gärdhagen Akustik AB 2017-09-27. Beräknade ljudnivåer
utomhus från väg- och spårtrafik är mycket höga vid i första hand de östra fasaderna, ekvivalentnivå
68–69 dBA, men även vid norr- och söderfasaderna, ekvivalentnivå 61–66 dBA. Här krävs mycket
goda ljudisolerande konstruktioner för att klara riktvärden för ekvivalent respektive maximal ljudnivå
inomhus. Ljudnivåerna är lägre vid de västra fasaderna, ekvivalentnivå 46–56 dBA, och här bör
riktvärden inomhus kunna klaras med standardlösningar eller goda standardlösningar. Erforderlig
ljudisolering hos fönster och fasader beror av ljudnivå utomhus, planlösning samt fönsterstorlekar, och
behöver dimensioneras av sakkunnig personal i samband med projektering av byggnad.
Lokalklimat (Vindstudie)
Kjeller Vindteknik har utfört en vindstudie och vindkomfortanalys för den planerade bebyggelsen.
I området kan god vindkomfort generellt förväntas, särskilt i utrymmet mellan byggnaderna,
nordväst om K20, och speciellt under sommaren. Under sommarhalvåret är det en större andel
vind från de västliga riktningarna vilket sammanfaller med sjöbrisen längs västkusten. Den
västliga vinden i förhållande till K20 skärmas av Safjället, men den högsta delen av
byggnaden sticker upp ca 30-50 m över de intilliggande byggnaderna och bidrar därför till en
generell ökning av vinden i marknivån runt K20. Lawsons komfortkriterier för sittplatser
utomhus, ingångspartier till byggnader och fotgängarområden överskrids för de mest
vindutsatta områdena runt byggnaden. Dessa är framförallt lokaliserade vid de södra hörnen av
höghuset, i utrymmet mellan byggnaderna väster och söder om K20 och till viss del även vid
gångvägen på Göteborgsvägen. De infällda ingångspartierna i hörnet och längs Göteborgsvägen
fungerar väl som begränsande åtgärder och reducerar vinden till en acceptabel nivå för
ingångspartier och fotgängarområden för stående i direkt anslutning till byggnaden.
Området med de mest ogynnsamma vindförhållandena är längs den södra fasaden
i närheten av den högre delen av byggnaden. Om sommaren pressar höghuset ned vind från de
västliga riktningarna i gårdsrummet. Om vintern ger den ökade vinden från syd och sydöst i
tillägg kanaleffekter längs Göteborgsvägen som bryter av mot hörnet av höghuset. Under
vinterhalvåret kan det i det mest vindutsatta området kring hörnet vara ogynnsamt för såväl
stående som gående fotgängare.
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I utredningen redovisas exempel på begränsande åtgärder som kan förbättra vindkomforten i
gatuplanet. Exempel på åtgärder är; plantering av träd och buskar, entrétak över ingångspartier,
vindskärmar och täta räcken och balustrader, avrundade hushörn och ”trappstegshörn” samt infällning
av ingångspartier.
Åtgärder som syftar till att förbättra vindkomforten bör studeras vidare i samband med projektering av
bebyggelse och kvartersmark. Planen ger en flexibilitet för att anordna t.ex. skärmtak inom prickmark
i anslutning till byggnaden.
Risk och räddningstjänstfrågor
Utrymme för räddningstjänsten ska säkerställas inom kvartersmark. Hotellet ansluts till befintlig
sprinkleranläggning inom Kängurun 29.
Insatstiden till aktuellt planområde är under 10 minuter.
Risk från farligt gods
Avståndet från planområdet till närmaste led för farligt gods är över 150 meter. Någon särskild
riskutredning har därmed inte bedömts vara nödvändig som underlag för detaljplanen. Länsstyrelsen
har i samband med behovsbedömningen av detaljplanen meddelat att man delar stadens uppfattning.
Risk för höga vattenstånd
I fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång rekommenderas att lägsta golvnivå ska vara 0,2 m
över högsta översvämningsnivå motsvarande 200 års återkomsttid. Det innebär + 4,3 som lägsta
golvnivå inom planområdet. Detta regleras genom en särskild planbestämmelse på plankartan. Källare
med vattentät konstruktion tillåts under denna nivå. Dagvattenlösningen är dimensionerad för ett att
klara skyfall motvarande ett 100-årsregn.
Skyddsrum
Skyddsrum samt apparatrum planeras i källare som utförs inom en begränsad yta inom byggnadens
sydvästra del.
Upphävande av strandskydd
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd. Området har varit planlagt genom stadsplan/detaljplan,
varför strandskydd aldrig infördes vid tidigare översyn av skyddet. Enligt övergångsbestämmelser till
miljöbalken så inträder strandskydd vid ändring och upphävande av detaljplan, generalplan, stadsplan
och byggnadsplan. Då strandskyddet är ospecificerat är det generella skyddet om 100 meter åt båda
håll från Mölndalsån som inträder i samband med upprättandet av detaljplaner inom fastigheten.
Kommunen får upphäva strandskydd för ett område som avses ingå i en detaljplan, om det finns
särskilda skäl och om intresset för att ta i anspråk ett område på det sätt som avses med planen väger
tyngre än skyddsintresset. Det strandskydd som inträder vid ersättandet av befintliga planer är tänkt att
utgå i sin helhet. Då strandskyddet är ett skydd av förbudskaraktär, krävs särskilda skäl för att upphäva
skyddet genom planläggning. Planen får heller inte, oavsett om det finns särskilda skäl, upphäva
strandskyddet om planen kan sägas strida mot strandskyddets syften, som består i att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten.
Skälet till upphävande av strandskyddet är:
-Den aktuella marken är belägen på redan ianspråktagen mark.
-Den aktuella platsen är avskuren från stranden av bebyggelse och Göteborgsvägen och saknar därför
betydelse för allmänhetens friluftsliv
På plankartan finns en administrativ bestämmelse om att strandskyddet upphävs inom planområdet.
Strandskyddet är upphävt så länge som detaljplanen gäller. Ändras eller upphävs planen återgår
strandskyddet till sin ursprungliga gräns.
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Planen innebär inga ändringar för tillgängligheten kring Mölndalsån.
Med hänsyn till att området redan är ianspråktaget och därmed saknar betydelse för strandskyddets
syfte samt överensstämmer med översiktsplanen och inte heller omfattar några naturvärden eller andra
områdesskydd bedöms strandskyddet kunna upphävas enligt förslag i detaljplan.
Vibrationer
Vibrations- och komfortmätningar har utförts inför nybyggnation på Kängurun 20 (ÅF 2018-03-21).
Ur komfortsynpunkt har det inte under den aktuella mätperioden inte registrerats några värden som
uppnår nivån för måttlig störning (0,4 mm/s). Mätningarna har utförts inom befintlig byggnad (K21)
inom fastigheten Kängurun 21, belägen omedelbart norr om planerat hotell.
Grundläggningsförhållanden för hotellet inom Kängurun 20 är i stort sett identiska med byggnaden
inom Kängurun 21. Hotellet kommer också att grundläggas på spetsbärande pålar, dock med något
större djup till berg. Baserat på den mätning som utförts för K21 är det därför högst troligt att
vibrationspåverkan på ny byggnad inom Kängurun 20 blir likartad. Risken för att få vibrationsproblem
i hotellet får därför anses som mycket liten.
Grundläggning och sättningar
På grund av stora jordmäktigheter i kombination med sättningskänslig jord rekommenderas att
byggnaden grundläggs på spetsburna pålar. Ledningar och kablar bör utformas med flexibla
kopplingar för att uppta sättningsskillnader i övergångarna mellan oförstärkt mark och pålade
konstruktioner. Pålningsarbeten kan ge upphov till skador på närliggande konstruktioner, spårtrafik
och ledningar genom markhävning och markvibrationer. En riskanalys avseende tillåtna markrörelser
bör tas fram inom ramen för projektering.
Restriktioner för markbelastning
Den globala stabiliteten inom området är god tack vare liten lutning inom lerbasängen från
planområdet är god tack vare liten lutning inom lerbassängen från bergsområdet i väster till
Mölndalsån i öster. Det finns dessutom ingen risk för bakåtgripande skred från Mölndalsån som skulle
kunna påverka planområdet eftersom det inte finns kvicklera i jordlagren vid Mölndalsån i aktuellt
läge samt att avståndet från Mölndalsån till planområdet är relativt stort. Detta gör att man kan tillåta
ytterligare markbelastning inom området på 10 kPa och fortfarande ha tillfredställande stabilitet.
En särskild planbestämmelse på plankartan anger att Området får belastas med högst 10 kPa
utgående från befintliga marknivåer enligt grundkartan. Begränsning av belastning gäller vikt av
byggnad, inkl. uppfyllning samt rörlig last. Avvikelse kan medges om en ”Detaljerad utredning” enligt
IEG Rapport 4:2010 alternativt Skredkommissionens Rapport 3:95 visar att så är möjligt.
Bestämmelsen gäller inom hela planområdet.
Förorenad mark
Inom planområdet har tjärasfalt påträffats inom den asfalterade planen på den södra delen av
fastigheten. Fyllningen (bärlagret) direkt under tjärasfalten innehåller något förhöjda halter av PAH.
Inga andra föroreningar har påvisats. Tjärasfalten, indränkt makadam och bärlager, finns under ett
lager av bitumenasfalt. I en punkt har tjärasfalten täckts med bärlager. Halterna överskrider nivåerna
för farligt avfall i två av tre prover på tjärasfalt och tjärasfalten bör därför hanteras som farligt avfall
vid. rivning. Fyllningen av grusig sand under den indränkta makadamen innehåller en medelhalt av
PAH som ligger mellan känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).
Vid rivning av tjärasfalt är det vanligt att underlagande jordlager kontamineras, vilket då kan innebära
massorna blir mer förorenade och dyrare att omhänderta. Under förutsättning att rivning av tjärasfalt
sker varsamt kan fyllning under tjärasfalt hanteras som s.k. MKM-massor. Fyllnadsmassor från
områden som inte är asfalterade är rena (<KM) och kan hanteras fritt. Leran innehåller naturligt lätt
förhöjda halter av arsenik vilket är vanligt i lera eller gyttjig lera i göteborgsområdet. Medehalten
underskrider dock KM.
Innan markarbeten påbörjas ska arbetena anmälas till miljöförvaltningen.
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Konsekvenser
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra någon
betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
därmed inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen redovisas på sidan 8. Planens
konsekvenser redovisas i planbeskrivningen (denna planhandling), samt i separata utredningar som har
tagits fram. I detta avsnitt behandlas påverkan på miljökvalitetsnormer, solförhållanden för
angränsande bebyggelse, stadsbild, kultur- och naturmiljö, samt sociala och ekonomiska
konsekvenser.
De förändringar som föreslås i detaljplanen innebär en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna (förenlighet med 3,4 och 5 kapitel Miljöbalken). Planen medför en
förtätning i redan bebyggd miljö och bedöms inte påverka några riksintressen.

Miljökonsekvenser
Miljökvalitetsnormer
En luftkvalitetsutredning har genomförts av COWI 2018-02-20, för bedömning av luftkvaliteten i
området. Scenarierna i rapporten är beräknade för tre olika prognosår, nuläget, 2025 och 2035. För de
båda framtida prognosåren har ett ”normalt” scenario och ett ”worst case scenaro” beräknats för att ta
hänsyn till att minskningen av utsläppen från bensin och diseldrivna fordon samt övergången till
eldrivna fordon kan ske i en långsammare takt än vad Trafikverkets prognostiserat. För årsmedelvärdet
för kvävedioxid (NO2) sker inga överskidanden av miljökvalitetsnormen i något av de beräknade
scenarierna. För 98-percentil dygn överskrids MKN inom planområdet endast i nuläget och 2025
”worst case”. Halterna för ”normalscenariet” 2025 och de båda 2035-scenarierna klarar MKN i
planområdet. 98-percentil timme överskrider MKN endast i nuläget. För 2025 och 2035 har halterna
sjunkit under MKN. Spridningsbilden för planområdet för 2025 och 2035 visar på ett relativt förändrat
mönster jämfört med den nuvarande bebyggelsen. Detta tyder på att det föreslagna höga huset har en
påtaglig inverkan på de lokala spridningsförhållandena. Halterna runt det föreslagna huset blir något
lägre och förklaras antagligen genom att den höga huskroppen hjälper till att renare luft från skikt
längre upp blandas ner. Avseende PM10 ligger årsmedelhalterna och 90 percentil dygn för nuläget,
2025 worst case och 2035 worst case väl under MKN.
Föreslagen dagvattenlösning omfattar fördröjning samt rening av dagvatten inom fastigheten.
Fördröjningen är tänkt att ske i en makadambädd mellan garagebyggnaden och det planerade hotellet.
Med syfte att förbättra MKN för vatten som i slutänden leds ut i Mölndalsån, föreslås att de delar av
området som kommer att utgöras av parkeringsplatser avleds till befintligt reningssystem i form av
oljeavskiljare utanför parkeringshusets nordöstra hörn. Detta vatten renas och leds in i
fördröjningsmagasinet för parkeringshuset. Därtill kommer den tjärasfalt som finns i området kommer
att avlägsnas. Sammantaget bedöms planförslaget bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Mölndalsån.
Stadsbild
Genomförande av planen innebär att stadsbilden kommer att påverkas. Med en höjd på 22 våningar
kommer byggnaden utgöra ett landmärke i Mölndalsåns dalgång i likhet med ÅF-huset. För att
illustrera påverkan på stadsbilden har fotomontage med vyer från norr och söder i dalgången utförts,
dels en vy från söder vid Mölndals Bro, dels från norr vid bron över E6 vid Flöjelsbergsgatan.
Safjället som är beläget strax väster om planområdet, ger ett stöd i terrängen för den höga byggnaden.
Bergets högsta punkt ligger på cirka + 91 meter över nollplanet vilket är drygt 10 meter över
hotelltornets föreslagna nockhöjd (+80.5 meter). I dalgångens riktning (nord-sydlig) framträder
hotellet tydligt som solitärbyggnad i landskapet, på liknande sätt som ”ÅF-huset” och
”Skanskaskrapan” i Gårda. Då planområdet ligger relativt nära Lackarebäcksmotet kan hotellet få en
funktion som landmärke för trafikplatsen. ÅF-huset har en liknande funktion som landmärke för
Kallebäcksmotet vid E6/E20.
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Safjället

Föreslagen
byggnad (hotell)
ÅF‐huset
(befintligt)

Vy från sydost, vid Mölndals Bro. (Fotomontage, Krook & Tjäder)

Föreslagen
byggnad (hotell)
Safjället

Vy från nordost, vid bron över E6 vid Flöjelbergsgatan. (Fotomontage, Krook & Tjäder)
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Planförslaget innebär att Mölndals högsta byggnad lokaliseras till området vid Krokslätts fabriker. Det
nyligen uppförda höghuset vid västra delen av Brogatan har en höjd på 16 våningar, ca + 60 meter
över nollplanet.
Nedan redovisas planområdet och det föreslagna hotellet i ett större sammanhang: Befintliga högre hus
på sträckan Mölndal – Göteborg (Gårda) markeras med vita cirklar. Projekt som är i planerings/idéstadiet markeras med gula cirklar. Äldre byggnader som fungerar som landmärken är markerade
med streckade vita streckade cirklar.
En följd av att nya högre hus tillkommer, är att de äldre landmärkena inte får samma framträdande roll
i stadslandskapet som tidigare.

”Canon‐huset”, 13 våningar

”Region City” 30 våningar

”Skanskaskrapan”, 16 våningar
Gårda 24 våningar
Gothia Towers 1: 24 våningar
Gothia Towers 2: 26 våningar
Gothia Towers 3: 29 våningar

”Citygate” 30‐35 våningar

”Peab‐huset”, 13 våningar

”ÅF‐huset”, 16 våningar

Krokslätts fabriker
Kängurun 20,
22 våningar
Kvarnbyterrassen 16
Fässbergs kyrka
Kv Hajen 16 våningar
”Sahlins Terrass” 12 våningar

Forsåker 16 våningar
Kungsfisken 16 våningar

Mölndals innerstad, 10‐12 våningar

Karta som visar befintliga höga hus i Mölndalsåns dalgång (vita cirklar), samt projekt med höga hus i
idé/planeringsstadiet (gula cirklar)
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Solförhållanden
En exploatering enligt planförslaget kommer att innebära förändrade solförhållanden för bebyggelsen
norr om planområdet, framförallt vid vår och höstdagjämning. Det gäller under förmiddagar då tornet
skuggar vissa delar av bostads- och förskolekvarteret nordväst om planområdet. Eftersom tornet är
förhållandevis smalt, blir dock skuggningen kortvarig på varje plats.

Ovanstående solstudie visar vår- och höstdagjämning kl. 09.00 - 18.00, med föreslaget hotell. Krook & Tjäder.

Ovanstående solstudie visar sommarsolstånd kl. 09.00 -18.00, med föreslaget hotell. Krook & Tjäder.
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Ovanstående solstudie visar vår- och höstdagjämning kl. 09.00 - 18.00, befintliga förhållanden. Krook & Tjäder.

Ovanstående solstudie visar sommarsolstånd kl. 09.00 - 18.00, befintliga förhållanden. Krook & Tjäder.
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Naturmiljö (Naturreservat Safjället)
Safjället är ett kommunalt naturreservat som är beläget strax väster om planområdet. Gränsen för
naturreservatet går strax väster om befintligt parkeringshus inom Kängurun 29. Reservatet nås bland
annat via stigar väster om bostadsbebyggelsen som är under uppförande nordväst om planområdet.
Den del av reservatet som ligger närmast Kängurun 20 utgörs av mycket branta bergssluttningar, vilka
begränsar tillgängligheten till området.
Genomförande av planförslaget medför inte någon fysisk påverkan på naturreservatet. Viss påverkan
kan uppstå då de utblickar från Safjället mot öster som finns idag, till viss del riskerar att skymmas av
den höga byggnaden. Planförslaget bedöms dock inte medföra någon betydande påverkan på
naturreservatet.
Kulturmiljö
Krokslätts fabriker som ligger cirka 150 m norr om planområdet är enskilt byggnadsminne. I samband
med att ny bebyggelse har planerats och byggts söder om fabriksområdet, har ambitionen varit att
dessa tillägg ska få en egen karaktär så att den historiska bebyggelsen ska bli tydligt avskiljbar.
Gestaltningen av hotellet inom Kängurun 20 följer samma grundtanke.
Varje tillägg som sker i närområdet till det gamla fabriksområdet medför att den äldre bebyggelsen blir
mindre exponerad från Göteborgsvägen och E 6/E20. Den ursprungliga fabriksmiljön får därmed inte
samma framträdande roll i stadsbilden som den tidigare har haft. Samtidigt innebär de sentida tilläggen
att området tillförs nya funktioner som medför positiva effekter för området som helhet. Den nya
bebyggelsen blir tillsammans med den ursprungliga bebyggelsen en sammanhållen miljö, som även
fortsättningsvis kommer att framträdande roll i dalgången.

Sociala konsekvenser
Idag bedrivs ingen verksamhet inom fastigheten. Områden som saknar kvälls- och nattbefolkning kan
ofta upplevas som otrygga. Vid planeringen av ny bebyggelse inom Krokslätts fabriker har ambitionen
varit att integrera olika funktioner i enlighet med ”blandstadsprincipen”. I angränsande kvarter pågår
utbyggnad av bostäder samt förskola, medan övriga delar av Krokslätts fabriker utgörs av
arbetsplatser. Föreslaget hotell är en fortsättning på påbörjad utveckling att skapa en stadsdel med
blandade funktioner. Då hotellverksamhet har öppet dygnet runt, kan planförslaget bidra till att fler
människor vistas området under kvällstid och därmed bidra till en tryggare stadsmiljö.

Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna förändringarna innebär en förtätning i en redan utbyggd infrastruktur avseende tekniska
försörjningssystem, kommunikationer etc. Detta innebär att detaljplanens ekonomiska konsekvenser
begränsas till att omfatta exploateringsprojektet på Kängurun 20. Etablering av ett hotell enligt
planförslaget bedöms gynna näringslivet i Mölndal och Göteborgsregionen.

Övriga konsekvenser
Trafik
Ett genomförande av planförslaget för Kängurun 20 bedöms generera ungefär likvärdig biltrafik som
vid utnyttjande av byggrätten i nu gällande detaljplan för fastigheten. Den äldre planen medger
industriverksamhet och därmed även en stor andel tung trafik i området. (Parkeringsbehovet för
hotellet löses huvudsakligen inom angränsande fastighet Kängurun 29, som sedan tidigare är planlagd
för parkeringsändamål. Därför behöver det inte tillföras mer än ca 10 parkeringsplatser inom
planområdet.)
Tillgängligheten till kollektivtrafiken är mycket god, med hållplatser för buss och spårvagn inom 100200 meter från planområdet. Det är även nära till knutpunkten Korsvägen med en stor mängd lokala
och regionala anslutningar till kollektivtrafik. Det finns därmed goda förutsättningar för att fler ska
kunna åka kollektivt och därmed minska andelen biltrafik till och från området. Detta är positivt då E6
och Lackarebäcksmotet är hårt belastat framförallt under dygnets maxtimmar.
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Genomförande
Planbeskrivningen ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandefrågorna ska förtydliga detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt,
men har ingen rättsverkan, utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och
planbestämmelserna.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Planarbetet beräknas ske enligt följande tidplan:
Samråd
4:e kv. 2017
Granskning
2:a kv. 2018
Antagande
2:a kv. 2018
Laga kraft
3:e kv. 2018
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Under
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna har rätt till
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och
framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. Allmän plats som omfattas av
detaljplanen är gång- och cykelbana inom planområdet, men även allmän platsmark i intilliggande
detaljplan direkt öster om planområdet påverkas av exploateringen. Befintlig gång- och cykelbana
kommer behöva göras om och kompletteras med hastighetssänkande åtgärder, vidare behöver
befintliga parkeringsfickor kompletteras med avstigningsytor för besökande till hotellet. Trafikeringen
av korsningen Göteborgsvägen/Berghemsgatan kan komma att påverkas av den nya hotelletableringen
med följden att antalet u-svängar kommer att öka, både med bil och med buss, för besökare som
kommer söderifrån.
Anläggningar inom kvartersmark
Blivande fastighetsägare inom planområdet ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark samt
anslutningar till allmän plats när det gäller utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll.

Avtal
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Mölndals stad och fastighetsägaren avseende planläggning av
Kängurun 20. Ett exploateringsavtal som reglerar ansvar och kostnader för genomförandet och
överlåtelse av allmän platsmark ska träffas mellan fastighetsägaren och staden innan detaljplanen
antas.
Sammanfattning av exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll
Exploateringsavtalet avser att reglera kostnader och utförande för utbyggnad av allmän plats inom och
i direkt anslutning till planområdet, samt utbyggnad av va-anläggningar. Exploatören kommer att stå
kostnaden för:
-

Ombyggnad av befintlig gång- och cykelbana med nödvändiga hastighetssänkande åtgärder
som ligger i direkt anslutning till planområdet, samt allmän platsmark gång- och cykelbana
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-

som ligger inom planområdet.
Ombyggnad av befintliga parkeringsfickor med tillhörande avstigningszon, samt återställande
av refug med träd och gräsmatta till samma skick som innan projektet startar
Eventuella kapacitetshöjande åtgärder för korsningen Göteborgsvägen/Berghemsgatan
(fördelning av kostnaden preciseras i exploateringsavtalet)
Utbyggnad av va-ledningar inom och utom planområdet som är direkt kopplade till projektet.

Vidare kommer avtalet att reglera att all mark inom planområdet som avsatts som allmän platsmark
med kommunalt huvudmannaskap och som ägs av exploatören ska vid detaljplanens antagande
överlåtas till staden utan ersättning. Exploatören ska även upplåta avtalsservitut för gång- och
cykelbana inom Kängurun 18 utan ersättning och servitutsavtalet ska vara upprättat innan detaljplanen
antas.
Exploateringsavtalet kommer även att behandla utformningsfrågor, bl.a. gestaltning av byggnad samt
utformning av gator mm.
Parkering
Parkeringsbehovet för Kängurun 20 täcks inte inom egen fastighet och ett avtal som ger kommande
hyresgäst inom Kängurun 20 rätt till erforderliga parkeringsplatser i befintligt parkeringsgarage inom
Kängurun 29 ska upprättas innan detaljplanen antas. Avtalet tecknas mellan ägaren till Kängurun 20
KB Bergskroken samt ägaren till Kängurun 29 Krokslätts Parkering AB.

Fastighetsrättsliga frågor
Ansökan om fastighetsbildning samt inrättande av gemensamhetsanläggningar, servitut och
ledningsrätt för respektive berörd fastighet ska vara inlämnad till lantmäterimyndigheten innan
bygglov beviljas för den föreslagna bebyggelsen.
Fastighetsbildning
Staden ansöker och bekostar fastighetsregleringen av blivande allmän platsmark i samband med att
detaljplanen vinner laga kraft. Fastighetsregleringen sker mellan exploatörens fastigheter Kängurun
20, Kängurun 21 och Kängurun 2 och stadens fastighet Krokslätt 1:164, där ett ca 1 m brett
markområde längs med befintlig gång- och cykelbana samt område för anläggande av
hastighetssänkande åtgärder överförs till staden i syfte att bli allmän platsmark gång- och cykelbana.
Servitut och gemensamhetsanläggning
Angöring till fastigheten och bakomliggande parkeringsgarage sker huvudsakligen på infarten direkt
norr om planområdet och den planerade hotellbyggnaden. Infarten ligger delvis inom Kängurun 21
och delvis inom Kängurun 20 och är i gällande detaljplan utlagd som kvartersmark prickmark. I
dagsläget ägs både Kängurun 20 och Kängurun 21 av samma fastighetsägare och det finns inget behov
av att lösa rättighetsfrågan avseende in- och utfart. Om ägarförhållandena ändras löses rättigheten för
in- och utfart förslagsvis genom upprättande av korsvisa servitut eller bildande av en
gemensamhetsanläggning, vilket sker i en lantmäteriförrättning.
Det finns ett befintligt servitut för väg till förmån för Kängurun 29 och Kängurun 30 som belastar
Kängurun 20 och Kängurun 21. Servitutet kommer att påverkas av detaljplanens genomförande, då del
av nuvarande kvartersmark som omfattas av servitutet kommer att bli planlagd som allmän platsmark
och kommer att ligga inom stadens fastighet efter genomförd fastighetsreglering Servitutets
utformning regleras förslagvis i samband med att staden ansöker om fastighetsreglering av allmän
platsmarken inom detaljplanen.
Trafikområdet i detaljplanens södra del som ligger inom Kängurun 2 skall vara tillgänglig för in- och
utfart för Kängurun 20 och Kängurun 2. Förslagsvis löses rättigheten för in- och utfart genom bildande
av en gemensamhetsanläggning.
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Avtalsservitut för gång- och cykelbana ska upprättas till förmån för stadens fastighet Forellen 1 och
som belastar Kängurun 18, innan detaljplanen antas.
U-område
I detaljplanens södra del som är planlagd som kvartersmark trafik är området även upplåtet för
markreservat för underjordiska ledningar för att möjliggöra bildande av ledningsrätt. Även en mindre
del av kvartersmark med hotell/centrumändamål är upplåtet för underjordiska ledningar för att
möjliggöra bildande av ledningsrätt för fjärrvärme- och elledningar som avses att förläggas inom detta
område.
Mölndal energi är ledningsägare i området och för en framtida fungerande energisförsörjning av
området, med tillkommande hotellbyggnad och eventuella tillkommande bostäder, planeras en
transformatorstation med tillhörande ledningar att förläggas i den södra delen av byggnaden inom
Kängurun 20.
Ansökan om lantmäteriförrättning
Fastighetsbildning avseende reglering av blivande allmän platsmark ska sökas och bekostas av staden.
Fastighetsbildning som berör endast kvartersmark ska sökas och bekostas av exploatören.

Tekniska frågor
Allmän plats
Stadens tekniska förvaltning ansvarar för projektering, utbyggnad samt framtida drift och underhåll av
allmänplatsmarken inom och utom planområdet.
Gång- och cykelbana
Allmän platsmarken inom planområdet utgörs av ett ca 1 m brett område utmed befintlig gång och
cykelbana, som i gällande detaljplan är utlagd som kvartersmark industri och i den blivande
detaljplanen kommer att utgöra allmän platsmark gång- och cykelbana. Befintlig gång- och cykelbana
som angränsar till planområdet kommer behöva göras om och kompletteras med en avstigningsyta
kopplad till parkeringsfickorna för hotellets besökare. Gång- och cykelbanan kommer även att behöva
kompletteras med hastighetssänkande åtgärder.
Övriga trafikåtgärder
Det kan komma att behövas kapacitetshöjande åtgärder i korsningen Göteborgsvägen/Berghemsgatan
för att klara den ökade belastningen av trafik som kommer söderifrån och som bl.a. ska till hotellet. En
analys av hur korsningen kommer att påverkas har gjorts, vilket kan medföra eventuella åtgärder som
medför intrång på fastigheten Kängurun 18, då befintlig gång- och cykelbana kommer att behöva
flyttas västerut. Berört markområde inom Kängurun 18 är planlagd som kvartersmark parkering och
rätt till att anlägga ny gång- och cykelbana inom markområdet avses att lösas med avtalsservitut till
förmån för stadens fastighet och som belastar Kängurun 18. Kängurun 18 ägs av exploatören och
upplåtelse av ovannämnt servitut kan eventuellt medföra att ett par p-platser behöver tas i anspråk.
Åtgärder för gång- och cykelbana samt åtgärder kopplade till korsningen
Göteborgsvägen/Berghemsgatan är en direkt följd av exploateringen och en förutsättning för att kunna
genomföra detaljplanen och exploatören ska bidra till kostnaden. Staden ansvarar för projektering och
ombyggnad av allmän platsmarken inom och utom planområdet.
Trafikomläggningar mm under byggtiden
Tillfälliga omledningar och inskränkningar i befintlig standard inom allmän platsmark får göras först
efter samråd med stadens tekniska förvaltning. Rivnings- och byggarbeten ska först och främst
förläggas inom egen fastighet. Enligt framtagen trafikanordningsplan ska en belyst gångtunnel
anordnas på gång- och cykelbanan under rivnings- och byggtiden för att säkerställa passage för gående
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och cyklister. Samordning ska ske med tekniska förvaltningen avseende anläggande av ny gång- och
cykelbana.

Kvartersmark
Fastighetsägaren ansvarar för att kvartersmarken ansluts till befintliga gator utanför planområdet.
Gestaltning
Anläggningar och byggnader inom allmän platsmark och kvartersmark ska hålla en hög nivå.
Gestaltnings- och kvalitetsnivåer kommer att regleras i kommande exploateringsavtal.
Parkering
Enligt den p-utredning som tagits fram i detaljplanearbetet har fastigheten Kängurun 20 ett behov av
140 stycken p-platser med den planerade bebyggelsen. Parkeringen löses delvis inom egen fastighet
med markparkeringar (ca 40 st p-platser) och resterande parkeringsplatser (ca 100 st p-platser) i
befintligt p-garage på Kängurun 29. Säkerställandet av tillgången till parkeringsplatserna i p-garaget
tryggas genom avtal som ska vara tecknat innan antagandet av detaljplanen. P-garaget ägs och driftas
av Krokslätts Parkering AB.
Befintliga parkeringsfickor längs med Göteborgsvägen kommer endast att tillåta angöring med bil, ej
buss, och kommer att nyttjas för av- och påstigning av hotellets besökare. Reglering sker exempelvis
genom skyltning och/eller linjemålning. Parkering och in- och urlastning för ankommande bussar ska
ske inom fastigheten.
Cykelparkering
Enligt framtagen cykelutredning ska en cykelparkering med minst 14 st cykelplatser anordnas för
anställda på hotellet samt minst 28 st cykelplatser för besökande till hotellet och restaurangen.
Väderskyddad och låst cykelparkering som är avsedda för hotellets anställda ska anordnas i
parkeringsgarage inom Kängurun 29. För besökande gäster till hotellet och restaurangen ska
cykelparkering anordnas i anslutning till hotellet.
Vatten och avlopp samt dagvatten
Kapaciteten på befintliga va-ledningar som tjänar fastigheten Kängurun 20 är inte dimensionerade för
att klara exploateringen och behöver därför bytas ut till större dimensioner. Befintliga servisledningar
för vatten och avlopp ligger under Göteborgsvägen och omläggningen behöver ske genom schaktfritt
förfarande. Åtgärden är en direkt följd av planarbetet och exploatören ska därför stå kostnaden för
denna uppgradering. Stadens tekniska förvaltning ansvarar för anläggandet av nya va-ledningar.
Ansvar gällande kostnader och utförande berörande va-ledningarna kommer att specificeras i
exploateringsavtalet som avses upprättas innan antagandet av detaljplanen.
Dagvattnet skall fördröjas och renas inom fastigheten innan det ansluts till det kommunala
dagvattensystemet och når recipienten Mölndalsån. Fördröjning kan ske genom dagvattenmagasin
eller annan motsvarande lösning.
Renhållning
Mölndals Stad hämtar avfallet från miljöhus/miljörum som ska ligga i markplan, där sopbil på ett
betryggande sätt kan stanna och hämta avfallet. Gator bör vara utformade på ett sätt så att sopbilen inte
skall behöva backa för att utföra tömning av miljöhus/rum, vändmöjligheter skall finnas. I övrigt gäller
Mölndals stads renhållningsföreskrifter.
El, tele och opto
Befintliga el- och teleledningar samt optokablar finns utbyggt i området. Exploatören ansvarar för att
ta kontakt med berörda ledningsägare i god tid innan byggnationen inleds. Eventuell flytt av ledningar
för att möjliggöra bebyggelsen ska bekostas av exploatören om inte annat följer av respektive avtal.
Mölndal Energi är ledningsägare i området och för att klara energiförsörjningen i området behöver en
transformatorstation uppföras inom Kängurun 20. Transformatorstationen kommer att anläggas i
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markplan i byggnadens södra del och detaljplanen medger ett utrymme om högst 25 kvm. Tillhörande
högspänningskabel läggs inom u-område och tryggas med ledningsrätt.
Energiförsörjning
Fjärrvärmenät finns utbyggt i området och bebyggelsen inom kvartersmark ska anslutas till
fjärrvärmenätet.

Ekonomiska frågor
Utgifter för staden
Staden erhåller en utgift för utbyggnad av gång- och cykelväg inom allmän platsmark inom och
utanför planområdet samt anläggande av allmänna va-ledningar inom och utanför planområdet.
Inkomster för staden
Exploatören ska bekosta anläggandet av ny gång- och cykelväg med tillhörande hastighetssänkande
åtgärder samt parkeringsfickor med på- och avstigningszon och refug med träd och gräsplantering,
inom och utanför planområdet genom erläggande av gatukostnadsersättning. Vidare ska exploatören
bekosta anläggande av nya VA-ledningar inom och utanför planområdet.
Detaljplanen medför inga inkomster, förutom planavgift, för Staden inom och utanför planområdet.
Planekonomi och finansiering
Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen regleras genom erläggande av planavgift, enligt vid var
tid gällande plantaxa, och hanteras i samarbetsavtal mellan Staden och Exploatören.
Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna
Exploatören svarar för alla kostnader som föranleds av detaljplanens genomförande på
kvartersmarken. Det innebär att fastighetsägaren belastas av kostnader för:
● All utbyggnad inom kvartersmark
● Anslutningar till allmän plats, se avsnitt ovan om huvudmannaskap och ansvarsfördelning
● Eventuella åtgärder kopplade till korsningen Göteborgsvägen/Berghemsgatan
● Ombyggnad av befintlig gång- och cykelbana med hastighetssänkande åtgärder, samt tillhörande
parkeringsfickor med avstigningsytor
● Överlåtelse av mark planlagd som allmän plats i detaljplanen till staden utan ersättning
● Upplåtelse av avtalsservitut för gång- och cykelbana inom Kängurun 18
● Eventuell flyttning av befintliga ledningar inom kvartersmark
● Eventuella provisorier under byggtiden (återställande och ombyggnad)
● Fastighetsbildning
● Anslutning av va, el, tele, opto och fjärrvärme.
● Planavgift

För stadsbyggnadsförvaltningen

Lisa Östman
Planchef

Johan Wiik
Planarkitekt
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