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Sammanfattning 
Kungälvs kommun planerar att anlägga ett arenaområde i södra Rollsbo vid Truckgatan, 
Rollsbovägen och Marstrandsvägen.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område med besöksanläggningar (även 
kallat arenaområdet) där flera anläggningar för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter 
m.m. kan inrymmas. Planen ska även möjliggöra för kompletterande verksamheter till den 
huvudsakliga användningen som tex. café, restaurang, butiker, konferenslokaler och daglig 
verksamhet. Även hotell och vandrarhem (tillfällig vistelse/övernattning) som tillhör den 
huvudsakliga användningen medges med undantag för ett område närmast väg 168 då det 
inte är lämpligt ur ett riskperspektiv. 

Syftet är också att möjliggöra för användningen centrum förutom hotell och vandrarhem, 
parkering, park- och naturmark samt dagvattenanläggningar. Inom användningen centrum 
möjliggörs bland annat handel och kontor/konferens. 
 
Ett arenaområde är en väldigt ovanlig byggnation i Sverige och det har varit en utmaning att 
hitta goda beprövade exempel. Parkeringsutredningen, Åby Fritidsområde, 2013 har dock 
utgjort ett bra referensexempel vid upprättandet av parkeringsutredningen för arenaområdet.  
 
Bilparkeringsbehovet för arenaområdet har prognostiserats till 320 parkeringsplatser för 
idrotterna. Det finns idag ett planerat parkeringshus och markparkeringar längs 
Marstrandsvägen och vid fotbollen. Projektet planerar idag för ca 350 parkeringsplatser men 
möjliggör för en utökning upp till ca 680 platser. 
 
Centrumverksamheternas (livsmedelsbutik, kontor och konferens) parkeringsbehov om 280 
platser kan lösas inom den egna fastigheten med möjlighet till samnyttjande mellan 
kontor/konferens och livsmedelsbutik. Idrotten skulle i teorin kunna samnyttja ca 90 av dessa 
platser under helgen för matcher. 
 
Det finns goda förutsättningar för besökare att ta kollektivtrafiken, cykla eller gå till 
arenaområdet, vilket kan minska behovet av parkeringsplatser.  
 
Behovet av cykelparkeringar uppgår till ca 97 platser för idrotterna och 89 platser för 
centrumverksamheterna (livsmedelsbutik, kontor och konferens. Merparten av 
cykelparkeringarna bör kunna lösas inom torget (allmän plats) eller nära entréer 
(kvartersmark). Cykelparkeringarna bör utföras med väderskydd. 
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Bakgrund  
Allmänt  
Kungälvs kommun planerar att anlägga ett arenaområde i södra Rollsbo längs med 
Truckgatan, Rollsbovägen och Marstrandsvägen. Arenaområdet är idag planerad ca 1,6 
kilometer (fågelvägen) ifrån Kungälvs resecentrum och Ytterby tågstation.  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område med besöksanläggningar (även 
kallat arenaområdet) där flera anläggningar för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter 
m.m. kan inrymmas. Planen ska även möjliggöra för kompletterande verksamheter till den 
huvudsakliga användningen som tex. café, restaurang, butiker, konferenslokaler och daglig 
verksamhet. Även hotell och vandrarhem (tillfällig vistelse/övernattning) som tillhör den 
huvudsakliga användningen medges med undantag för ett område närmast väg 168 då det 
inte är lämpligt ur ett riskperspektiv. 
 
Syftet är också att möjliggöra för användningen centrum förutom hotell och vandrarhem, 
parkering, park- och naturmark samt dagvattenanläggningar. Inom användningen centrum 
möjliggörs bland annat handel och kontor/konferens.  

Arenaområdet ska ersätta eller komplettera befintliga idrottsanläggningar i kommunen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Karta över områdets läge i Kungälvs kommun. 
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Syfte  

Parkeringsutredningen är till som ett stöd vid planeringen av parkeringsbehovet för 
arenaområdet.  

 
Avgränsningar  
Utredningen kommer att utgå ifrån kommunens gällande parkeringsnorm samt studera de 
lokala förutsättningarna för platsens behov av parkering. Specifika platser utanför området 
kommer ej behandlas.  

 

Metod  
Den metod som används för att kvantifiera parkeringsbehovet inom området har varit att:  

• Studera platsens nuvarande verksamheter och parkeringsmöjligheter.  
• Utgå ifrån gällande parkeringsnorm där den kan appliceras.  
• Jämföra med andra liknande byggnationer i andra kommuner.  
• Studera dagens möjligheter vid liknande idrottshallar i kommunen.  
• Studera möjligheten att samnyttja med andra aktörer i Rollsbo.  
• Samtala med idrottsföreningar. 
• Studera behovet enligt trafikanalys.  

 

Parkeringsplatser inom området 
idag  
Inom planområdet finns det idag ca 155 markparkeringsplatser vid fotbollsplanerna.  

 

Parkeringsbehov  
Kvantifiering  
Arenaområdet ligger idag delvis inom zon A och B enligt parkeringsnormen. Det behövs då 
ett vägval för att kunna uppskatta parkeringsbehovet. Närliggande områden såsom 
Åseberget, Grinden och Tunge ligger inom zon A medan resterande området är industri inom 
zon B. Området anses då ligga inom zon A.   
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Figur 2: Utdrag av parkeringsnormens karta 

Vid kvantifieringen av parkeringsbehovet har parkeringstal från parkeringsnormen använts för 
användningarna kontor/konferens, livsmedelsbutik och restaurang/café. För att räkna ut 
parkeringsbehovet för idrotterna har Kungälvs kommun använt liknande tillvägagångsätt som  
som använts i Parkeringsutredning, Åby Fritidsområde, 2013. 
 
Uppskattat parkeringsbehov  
I nedanstående tabell har bilparkeringsbehovet för normaltillstånd per verksamhet inom 
arenaområdet uppskattats.   
 

 
Figur 3: Uträkning ifrån parkeringsnorm samt Åby parkeringsutredning samt projektets trafikutredning. 

Parkeringsbehovet är ca 280 parkeringsplatser för kontor/konferens och livsmedelsbutik och 
14 parkeringsplatser för restaurang/café. Parkeringsbehovet för idrotterna är ca 320 
parkeringsplatser.  
 

Typ       BTA [m2] P-norm Anställda Utövare Åskådare
Fotbollsplan med läktare (Match) 6920 1 8 41
Fotbollsplaner utan läktare(Träning) 13748 3 15 0
Fotbollsplan träningsplan (Träning) 4029 1 4 0
Fotboll inomhushall (Träning) 1668 0 2 0
Utbildning (fotboll) 1200 3 3 0
Bandyhall 13850 5 24 31
Ishallar 7200 4 28 32
Skatepark (flexibel yta) 2000 1 1 1
Idrottshallar 8750 2 4 36
Tennis 4780 2 12 0
Simhall 6800 4 23 28
Gym 980 0 2 0
Kontor, konferens 8000 80
Livsmedelsbutik 8000 200
Restaurang, caféer 700 14

antal bilar 294 320
antal cyklar 89 97

https://www.molndal.se/download/18.1b90c05516cb360800d13dbd/1578478085026/Parkeringsutredning.pdf
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Behovet av cykelparkeringar är ca 97 platser för idrotterna och ca 89 platser för 
kontor/konferens, livsmedelsbutik och restaurang/café.  
 
Jämförelse av uppskattat parkeringsbehov med annat underlag  
För att bedöma om det uppskattade parkeringsbehovet är rimligt så har en jämförelse gjorts 
med antalet parkeringsplatser på befintliga idrottsanläggningar. En jämförelse har även gjorts 
med idrottsföreningarnas uppskattade parkeringsbehov samt med detaljplanens 
trafikutredning.  
 
 
A: Befintliga idrottsanläggningar  
Parkeringsplatser på befintliga idrottsanläggningar och idrottshallar nära centrala Kungälv 
uppgår idag till totalt 577 parkeringsplatser fördelat enligt följande: 
 

• Kongevi (97 platser) 
• Yttern (155 platser) 
• Skarpe Nord (81 platser) 
• Oasen (76 platser) 
• Sparrås idrottshall (48 platser)  
• Tennishallen (105 platser) 

 
De nya anläggningarna inom arenaområdet ska ersätta några av ovanstående befintliga 
idrottsanläggningar i kommunen. Med ovanstående som referensobjekt kan det antas att det 
maximala parkeringsbehovet i arenaområdet är ca 577 platser. Det kan dock antas att det 
inte är full beläggning på parkeringarna vid de befintliga idrottsanläggningarna under 
vardagskvällar idag. Med samnyttjande av parkeringsplatser mellan de olika idrotterna över 
året till följd av säsongsvariationer så bör det reella behovet vara mindre än 577 platser i 
arenaområdet.   
 
B: Idrottsföreningarnas och idrottsrådets bedömning 
Idrottsföreningarna och idrottsrådet har uppskattat det totala antalet besökare under 
vardagskvällar till ca 505 besökare. Nedan redovisas det totala antalet besökare fördelat på 
respektive anläggning.  

• Ca 50 besökare i simhallen. 
• Ca 125 besökare till två idrottshallarna för inomhussport samt tennis.  
• Ca 100 besökare till två isrinkarna. 
• Ca 75 besökare till bandyhallen.  
• Ca 155 besökare till fotbollen.  

Det uppskattade antalet besökare under helgerna är ca 855 besökare. Enligt de kommunala 
målen (Trafikplan 2016) så bör två av tre resor ske med gång-, cykel eller kollektivtrafik. Om 
en tredjedel av det totala antalet besökare åker bil till arenaområdet så skulle 
parkeringsbehovet utifrån ovanstående uppskattning vara ca 170–285 platser totalt på 
vardag och helg. 
 
C: Trafikutredning 
I detaljplanens trafikutredning görs en uppskattning att antalet besökare till området är ca 428 
personer varav 53% av dessa personer kommer med bil. Om samåkning där 1,5 personer 
åker i respektive bil så skulle antalet parkeringsplatser totalt bli (428 * 0,53 / 1,5) 151 
parkeringsplatser. 
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Befintliga idrottsanläggningar i kommunen har idag tillgång till 577 
parkeringsplatser (A). Idrottsföreningarna uppskattar parkeringsbehovet till ca 
505- 855 platser (B). Enligt räknesättet i trafikutredningen så blir 
parkeringsbehovet ca 151 parkeringsplatser (C). 
Det uppskattade parkeringsbehovet för arenaområdet som tidigare 
presenterats (320 platser) bedöms därmed ligga någonstans mitt emellan i 
jämförelse med faktiska och uppskattade antalet parkeringsplatser i 
referensexempel A-C ovan.  

 
Samnyttjande  
Parkeringsbehovet är ca 280 parkeringsplatser för centrumverksamheterna (kontor/konferens 
och livsmedelsbutik). Under vissa veckodagar och tider på dygnet (tex. kvällar och helger) 
bör en viss del av parkeringsplatserna för dessa användningar kunna nyttjas av 
idrottsverksamheterna.  

Parkeringsbehovet för café och restaurang är ca 14 platser men bedöms inte kunna 
samnyttjas med idrotterna i lika hög grad då dessa användningar tenderar att ha öppet sin 
verksamhet under samma tid som idrotterna.  
 
Samnyttjandegraderna kommer ifrån Parkeringsnorm för centrala Kungälv, Trafikutredningen 
(Sigma) och Trafikkontoret 2019. Redovisning kan ses nedan: 
 

Samnyttjande Vardag 10-16 Vardag 16-20 Lördag 10-13 Natt 

Kontor Verksamma 0,8 0,2 0,1 0,1 
Kontor besökande 1 0,05 0 0 
Handel Verksamma 0,8 0,9 1 0,2 
Handel besök 0,4 0,9 1 0 
Samnyttjande ifrån Parkeringsnorm för Centrala Kungälv.   

Samnyttjande Mån-fre DAG Fredag kväll Lördag DAG Natt 
Kontor 1 0,2 0,1 0,1 
Dagligvaruhandel 0,4 1 0,8 0,05 
Samnyttjande ifrån Trafikutredningen (Sigma) och Trafikkontoret 2019.  
     

Samnyttjande Vardag 10-16 Vardag 16-20 Lördag 10-13 Natt 
Verksamma kontor 16 64 72 72 
Handel besök 120 20 0 200 

 
    

Samnyttjande Mån-fre DAG Fredag kväll Lördag DAG Natt 
Kontor 0 64 72 72 
Dagligvaruhandel 120 0 40 190 

     
Samnyttjande Mån-fre DAG Mån-fre KVÄLL Lördag DAG Natt 
Medelvärde 128 74 92 267 
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En sammanvägning av dess två metoderna visar då att idrotterna skulle kunna nyttja ca 74 - 
128 av de platser som finns för kontor/konferens och livsmedelsbutik under veckodagarna 
och ca 92 platser under helger.  
 

Exempel: Fotbollen som idag har 155 parkeringsplatser kan i 
första hand samnyttja med övrig idrott om 320 
parkeringsplatser. 
 
I andrahand skulle de under lördagar (match) kunna nyttja ca 
92 av de platser som finns för kontor/konferens och 
livsmedelsbutik. 
 
Fotbollen har då teoretiskt full samnyttjandegrad på 412 
parkeringsplatser vilket är mer än dubbelt så många som idag. 
 
 
 
 

 

Planerade parkeringslösningar 
Nedan redovisas situationsplanen för arenaområde. Det finns idag ett planerat parkeringshus 
i tre till sex våningar, markparkeringar längs Marstrandsvägen och några markparkeringar vid 
fotbollsplanerna. 

 

 
 
 
 

 
 

Figur 4: Situationsplan för arenaområdet 
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Kommunen har också möjlighet att göra ett parkeringsdäck på markparkeringen vid 
Marstrandsvägen för att kunna utöka antalet parkeringsplatser. Totalt möjliggörs ca 351 till 
682 platser för idrotterna och restaurang/café. Se tabell nedan: 
 
 

Antal platser Mark-p vid 
Fotbollen 

Mark-p vid 
väg 168. 

Parkeringshus TOTALT 

Minimum 10 80 261 (tre våningar) 351 platser 

Maximum 15 145 (p-däck) 522 (sex våningar) 682 platser 

 
Det bör också införas ett parkeringsledningsystem som i Kongahälla för att effektivt kunna 
nyttja alla parkeringsplatser vid större matcher och event.  
 
Det är mest troligt att fotbollen kommer att nyttja markparkeringarna som finns närmast 
fotbollsplanerna (se bild nedan). Vid event eller större träningar kan besökare nyttja 
parkeringshuset. För de andra idrotterna kommer troligtvis platserna i parkeringshuset att 
användas i första hand. Mindre restauranger och caféer inom området kan samnyttja 
parkering med idrottsverksamheten då de ofta drivs av föreningarna eller liknande.  
 
Alla platser bör vara avgiftsbelagda i någon form för att förhindra att andra än besökare till 
arenan parkerar inom arenaområdet eller att man nyttjar parkeringarna för långtidsparkering.  
 
Då det finns goda förutsättningar för besökare att cykla, gå eller ta kollektivtrafiken till 
arenaområdet, kan behovet av parkeringsplatser minskas.  
 
Behovet av cykelparkeringar uppgår till ca 97 platser för idrotterna och ca 89 platser för  
kontor/konferens, livsmedelsbutik och restaurang/café. 
 
Merparten av cykelparkeringarna kan lösas inom torget (allmän plats) eller nära entréer 
(kvartersmark). Cykelparkeringarna bör utföras med väderskydd. 
 
Parkering för bussar kan samnyttjas med hämta/lämna platserna längs med gatan norr om 
fotbollsplanerna. 
 
 
 


