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Parkplan för Kortedala
Parkprogrammet antogs av park- och naturnämnden
våren 2007 och var startskottet för ett utvecklingsarbete som nu följs av att parkplaner tas fram för varje
stadsdelsnämndsområde. Parkplanen ska ses som ett
strategiskt dokument där det utifrån parkprogrammets strategier görs prioriteringar i stadsdelen. Planen
svarar på frågorna vad? och var? på en övergripande
nivå och fungerar som förvaltningens gemensamma
måldokument.

dalarna

naturlandskapet

Processbeskrivning/gruppen
Stadsdelen analyseras med hjälp av de fyra första
strategierna i programmet - karaktär, inom räckhåll,
omhändertaget och ställa till förfogande – och ett
förslag för stadsdelens utveckling presenteras med
hjälp av den femte strategin – variation.

kulturlandskapet

göteborg

Parkplanen tas fram av en bred arbetsgrupp bestående av en kärna av deltagare från park- och
naturförvaltningen, men också tjänstemän från
stadsdelsförvaltningen och andra aktörer finns representerade. De boendes kunskap om stadsdelens värden idag och deras idéer på förbättringar i
stadsmiljön fångas primärt upp i det bakomliggande arbetet med en sociotopkarta för stadsdelen.

kusten

Den färdiga parkplanen förankras hos den aktuella
stadsdelförvaltningen genom presentation eller utställning.
Läsbeskrivning/produkten
Parkplan Kortedala följer de gamla stadsdelsnämndsgränserna som fanns innan sammanslagningen 2011.

FÖRSLAG

- framtid

Parkplanens första två delar - Variation/Förslag och
Omhändertaget/Ställa till förfogande handlar om
stadsdelens framtid. Därefter, i de två följande avsnitten - Inom räckhåll och Karaktär, följer en beskrivning av stadsdelen idag.
Genomförande
Nästa steg i arbetet är genomförandet av parkplanens intentioner. Dessa kommer ske på både kort
och lång sikt.

Variation

En del av de åtgärder som föreslås handlar om justeringar och prioriteringar i förvaltningens löpande
drift. För dessa ansvarar verksamhetsområdena
Centrum/Väster och Hisingen/Öster. Sådana förändringar bör kunna ske inom 5 år.
Andra förslag handlar om större investeringar.
Medel måste avsättas i park- och naturförvaltningens budget för att genomföra dessa satsningar,
liksom för ökade kostnader i samband med driftförändringar. På så sätt fungerar parkplanerna som
verktyg i förvaltningens budgetarbete. Parkplanen
innefattar också förslag som kräver extern finansiering, ex i samband med nyexploatering. Ett genomförande av sådana åtgärder är därför svåra att
tidsbestämma.

Ställa till förfogande/Omhändertaget

Inom räckhåll
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För mer information om förvaltningens parkplanering se www.goteborg.se där parkprogrammet
samt parkplaner och sociotopkartor finns i elektroniskt format.

BAKGRUND

- idag

Arbetsgrupp:
Anna-Karin Sintorn
Liv Sonntag
Helena Engvall
Eva Glader
Johan Blomqvist
Kent Kristiansson
Lena Turnborn, fastighetsägarna i Gamlestaden
Ann-Charlotte Gustafsson, SDF Kortedala/Bergsjön

Karaktär

Ovan: Strategierna Variation och Omhändertaget/Ställa till förfogande handlar om stadsdelens framtid. Genom Inom räckhåll
och Karaktär analyseras stadsdelen idag.

Variation - förslag till utveckling de närmsta 10 åren
Kärnan i strategin variation är att människor är
olika, tycker olika och har olika behov. Det finns få
saker som alla kan enas om. Genom variation skapas
parker för alla.
Parkplanen för Kortedala pekar ut tre
stadsdelsparker där vi föreslår en utveckling de
kommande åren. Dessa stadsdelsparker har helt
skilda karaktärer och föreslås utvecklas åt olika håll.
Parkplanen föreslår också stråk som bör bearbetas
för att knyta ihop Kortedalas delområden och
målpunkter.

Det som utmärker Kortedala är att i tre vädersträck
utgörs gränsen av vatten. Det är Säveån, Göta älv
samt Lärjeån. Istadsdelen märks detta inte då
de istället för tillgångar kan uppfattas mer som
barriärer. En strävan att minska känslan av barriärer
är att tillgängliggöra dessa. Ett sätt kan vara till
exempel vara att utveckla en strandpromenad
utmed Säveån. En annan att göra en bergsstig
som kopplar Gamlestaden till Lärjeån. Idag finns
stiga mellan Gamlestaden och Lärjeån men de
skulle behöva förtydligas genom bland annat
skyltar och trappor ner till dalgången.

Kortedala är blandad vad gäller bebyggelse
och tidsåldrar. Här finns bebyggelse från förra
sekelskiftet fram till idag där det söder om
Kvibergs kaserner pågår nybyggnation just nu.
Att det finns såpass tidstypiska byggnader och
kvarter är ovanligt i en och samma stadsdel. För att
uppmärksamma det förslås en arkitekturvandring
med punkter i hela stadsdelen som berättar om
det arkitektoniska arv.

APRILPARKEN

GLÄNTAN

MÅNADSPARKEN

STADSPARK
KVIBERG

KALASBACKEN

BUNKEBERGET

parkplan Kortedala sida 3

stadsdelspark

vattenstruktur

stadspark

större sammanhängande parkområde
i Kortedala
större sammanhängande parkområde
utanför sdn-gränsen

viktig liten park som bör utvecklas
kopplingar/stråk
bergsstigen
Arkitekturslingan

variation
förslag

omhändertaget
ställa till
förfogande

inom räckhåll

karaktär

Kopplingar och stråk
För att på ett lätt sätt kunna utjyttja och ta till vara
på Kortedalas varierande parker och bebyggelsestruktur behövs vissa kopplingar och stråk förstärkas. Nedan presenteras tre förslag där det första är
en strandpromenad utmed Säveån som sträcker
sig ända fram till Göta Älv. Det andra förslaget är
bergsstigen som går från Gamlestaden norrut mot
Lärjeån och vidare genom Kviberg ner mot Säveån.
Sist föreslås en så kallad Arkitekturvandring i Kortedala där det finns information om karaktäristiska
byggnader som visa på Kortedalas mångfald vad
gäller arkitekturen.

Viloplatser och mötesplats som skapas av
nedtagna träd och grövre sly. kilometermarkering.

Stora naturområden angränsar direkt till stadsdelen. I öster ligger Utbybergen med Kvibergs ängar
och i nordöst fortsätter Lärjeåns dalgång. Kopplingar mellan Kviberg och dessa områden behöver
förstärkas. Ett exempel kan vara att sätta informationsskyltar eller ”ledskyltar” innan man kommer in
till själva parken.

- Säveån
Stråket längs med Säveån fungerar inte idag som
ett promenadstråk då stora delar är instängslade
och ligger på SKFs område. I framtiden ska SKF
flytta sin verksamhet till södra sidan Säveån vilket
tillgängligör strandkanten utmed Säveån. Här
skulle kunna bli ett fantastiskt promenadstråk som
skulle kunna sträcka sig ända från Partille fram till
Göta älv där Säveån rinner ut.

- Bergsstigen

fixad bild på
Säveån eller
liknande

Bergsstigen är ett frsök att förtydliga kopplingen
mellan Gamlestan och norra Kortedala samt Lärjeåns dalgång. Det finns stigar idag, men genom att
göra tydligare hänvisningar i form av skyltar samt
annorlunda inslag utmed stigarna kan det locka fler
människor att promenera. Väl framme vid Lärjeån
är det ett förslag att binda samman Kortedala då
tillbakavägen går genom Norra Kortedala och sedan förbi Kvibergsområdet och så småningom ner
till Säveån.
Utseendet på stigen kan variera beroende på om
det är natur, skog eller inne i bostadsområden.
Dock kan det ara bra att ha något gemensamt kännetecken för hela slingan.

- Arkitekturslingan
Arkitekturslingan skulle kunna beskriva hela Kortedalas historiska utveckling av bostadsbyggande.
Många karaktärisktiska byggnader och områden
som tydligt visar bostadsutvecklingen i Sverige
finns samlat i Kortedala.

Konturer av människor i cortenstål som kanske är belysta på kvällen? Skapa konstverk av det som
gallras bort och gör dem till återkommande entréer. Varje kilometer som en kilometermarkering.

Stadsparken Kviberg
Stadspark Kviberg kallas det området som sträcker
sig från Kvibergs kaserner ända upp till och med
Gärdsås kulle. I södra delen utgörs området av
flera fotbollsplaner. I mitten är det karaktären av
en varierad yta med gångstigar. Längst upp i norr
dominerar Gärdsås kulle som är skogsbevuxen
med berg i dagen där utsikten är fantastisk och
vidsträckt.
Fotbollsplanerna används idag mycket, och vid
Gothia cup är det helt fullt både på planerna och
runt omkring dessa.

Kvibergsområdet ligger som ett grönt bälte mellan
Utby och Kortedala. Kopplingarna där i mellan är
inte så bra och främst från Utby mot parkområdet
skulle behöva förtydligas och göras mer tillgängligt.
Bättre passager över Kvibergsbäcken behövs samt
att det kan hänvisas till Stadsparken Kviberg redan
vid bostadsområden och inte enbart när man
kommit in i parken.

Mer text om Kviberg
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fixad bild på
stadspark Kviberg

En slinga som går från
historien till nutid ska
vara utmärkta med
nummer och hänvisning
till nästa plats. Det skulle
kunna vara en skylt där
det står beskrivet om
byggnaderna och omgivningarna. Det skulle
även kunna vara en plats
där man kan få lyssna på
någon som spelat in en
berättelse om platsen.
Dessa får man låna på
biblioteket.
Arkitekturslingans
landmärke?

Gläntan
Gläntan kan utvecklas till en lugn mötesplats. Här
kan man sitta och fundera mer än att göra någonting aktivt. Gläntan ligger alldeles norr om Kortedala gymnasium och bildar en naturlig vilo- och
tankeplats då tre gångstigar möts här. Platsen är
omgärdad av skog, och själva gräsytan ligger direkt
i söderläge. Här skulle en fjärilsglänta kunna skapas
med hjälp av blommor och prydnadsbuskar.

Aprilparken
Parken är kuperad och till mesta dels skogsbevuxen. Förr fanns här en lekplats, men det som finns
kvar är en tom plaskdamm. Parken skulle kunna efter förändring utvecklas som en mötesplats för de
boende runt omkring. Här skulle kunna till exempel
kunna finnas grillmöjligheter. Gångstigen från spårvagnshållplatsen till Augustigatan skulle kunna effektbelysas för att göra den mer attraktiv.

variation
förslag

omhändertaget
ställa till
förfogande

inom räckhåll

karaktär

Stadsdelspark Bunkeberget
Bunkeberget är idag en vacker plats, men ganska
eftersatt vad gäller gångstigar och belysning. Det
ligger mitt i Gamlestaden och är tillsammans med
lekplatsen Gömmet utpekat som framtida stadsdelspark. Gömmet, som är en lekplats i den flacka
delen av parken hänger ihop med Bunkeberget på
ett bra sätt som också gör det lätta att skapa bra
stigar från bebyggelsen till Bunkeberget.
Problemet med Bunkeberget idag är att det inte
har någon tydlig entré och det finns ingen bra mötesplats.
Ett förslag är att göra Bunkeberget till Göteborgs
skulpturpark. Tydliga entréer och en gångväg som
kantas av diverse skulpturer och anna konst. Effektbelysning som visar både på konsten och de
pampiga ekar som dominerar i parken skulle locka
inte bara invånare i Gamlestan, utan även från hela
stan.

Stadsdelspark Kalasbacken

Kalasbacken är det område som ligger mitt i Utbys
villaområde. Idag finns här den nyligen omgjorda
lekplatsen Gilleplan som är uppskattad hos de boende runtomkring. Från lekplatsen och söderut,
mot den till stor del skogsbeklädda kullen, finns en
populär pulkabacke.

bilder kalasbacken

I förlängningen av Svärdfejaregatan har en ambitiös Utbybo skapat odlingsmöjligheter. Det är ett välkomnat inslag i parken och det skulle även kunna
utvecklas om det finns övriga boende som skulle
vara intresserade. Det skapar en akrivitet utöver de
vanliga i en park. Dock ligger denna yta på fastighetskontoret så en överenskommelse med dem får
ske.
Det skulle vara positivt att skapa en gångstig genom parken för att så småningom koppla ihop den
befintliga stigen i förlängningen av Backegårdsgatan för att komma ner till Utbyvägen alternativt
västerut i villaområdet.
En naturstig som är kopplad till lekplatsen skulle
kunna finnas för att de små ska lära sig om djuren
och växterna i deras närmiljö. Kanske ett insektshotell?

Stadsdelspark Månadsparken
Månadsparken ligger som en park i något som liknar ett storgårdskvarter. Idag är parken den självklara mötesplatsen för
många i södra Kortedala därför är den vald till stadsdelspark.
Parken är varierad då det finns både lekplats, öppna gräsytor,
skuggigare platser under träd, fotbollsplan med mera. Den huserar även en förskola.
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Genom parken finns en gångväg som leder från Kalendergatan
under Kortedalavägen och ut i stadspark Kviberg. Det är en av de
få raka kopplingar över Kortedalavägen för gångtrafikanter.
Här finns en torrlagd plaskdamm som behöver få ett nytt utseende. Duschar eller något annat med vatten dår själva dammkonsturktionen kan användas. Exempel på en sådan kan vara
Flamingokvintetten som skapats av skulptören Per Agélii.
Lekplatsen i Månadsparken behöver ett ansiktslyft då många av
redskapen är slitna.

variation
förslag

omhändertaget
ställa till
förfogande

inom räckhåll

karaktär

Ställa till förfogande Omhändertaget
Att ge utrymme för privata initiativ i parkerna tillgodoser en önskan om delaktighet och egen kreativitet.
På så sätt kan fler göteborgare hitta eller skapa just
sina platser att känna glädje och stolthet över.
Lekplatserna
I Kortedala finns 21 lekplatser som förvaltas av parkoch naturförvalningen. Därutöver finns lekplatser
på kvartersmark samt på skolor och förskolor. Enligt
Policy för lekplatser ska förvaltningen tillhandahålla
lekplatser som är gemensamma för flera kvarter
och stadsdelar. I Kortedala finns ett antal lekplatser som inte ryms inom den definitionen. Under en
10-årsperiod kommer förvaltningen att lägga ned
ett antal av dessa, om det inte finns andra aktörer
som vill investera och driva lekplatserna vidare. De
orangea lelkplatssymbolerna på kartan visar de aktuella lekplatser.
Specialintressen
I de fall föreningar och organisationer med intressen för en viss plats önskar ta sig an ett område så
är förvaltningen öppen för att göra en överenskommelse. Ett exempel på en sådan kan vara områden
för odlingslotter eller att skapa en örtagård.
Bebyggelse
På ett par platser skulle ny bebyggelse vara särskilt
positiv för Kortedalas parkstruktur. De markeras på
kartan. De visar både vad Stadsbyggnadskontoret
har planer samt var Park- och natur tycker det kan
vara lämpligt att förtäta.

Ett omhändertaget offentligt rum signalerar att någon bryr sig om staden. Omhändertaget kan handla
om att anpassa utformning och skötsel efter hur
platserna används, eller hur vi vill att de ska användas. På kartan markeras platser där vi ser att skötseln
behöver förändras.
minskad ELLER ÖKAD skötsel
Vi ska framförallt sköta områden som människor
aktivt använder. Gräsytorna i trafikrefuger, spårvagnsreservat och längs med vägar och leder är
inte sådana. De borde kunna få en mindre skötselkrävande utformning. Samtidigt ser vi möjligheten
att gestalta dem så att de kan rymma en ökad biologisk mångfald. I Kortedala finns stora sådana områden, exempelvis gräsytorna och refugerna längs
Kortedalavägen och Almanacksvägen. Hur en mer
effektiv gestaltning kan se ut måste bedömas från
fall till fall. Rondellerna som visar på infarter till
Kortedala önskas få en högra skötsel då dessa ska
välkomna trafikanter till Kortedalas bostadsområden. Samtidigt kan en annorlunda utformning
hjälpa till att minska hastigheten på vägen.

ökad användning
I Kortedala finns många planer på bebyggelse. Det
kommer att innebära nya parker och stråk att ta
hand om. Ett antal befintliga parker kommer att få
ökad betydelse och användning i och med att det
kommer nya bostadsområden nära. En del kommer att ingå i utbyggnadsprojekten, men de som
inte gör det och angränsar behöver få ökad prioritet. Ett exempel på en sådan plats är den gamla
landeriparken med promenadstigar mellan Säveån
och Kvibergsvägen.
Behov av fler lekplatser finns i norra Kortedala där
det föreslagits två nya.
prioriterade parker
I stadsdelen finns många små parker utan koppling
till övergripande parkstruktur. I avvägning mellan
parker prioriteras skötseln av stadsdelsparker och
parker som har ett sammanhang såsom delar av
rörelse- och parkstråk. Delar av Bunkeberget fungerar idag som stadsdelspark. En ökad skötsel, samt
utveckling av området gör det till en bra stadsdelspark. Därför föreslås en ökad skötsel av hela
Bunkeberget.
För att koppla ihop områden har den delen som
är mest naturlig att utveckla mellan Utbys villaområde och Kvibergsområdet markerats som ökad
skötsel.
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minskad skötsel
ökad skötsel
föreslagen ny bebyggelse
lekplats som behålls
lekplats som läggs ned
eller överlåts
lekplats i grannstadsdel
ny lekplats

variation
förslag

omhändertaget
ställa till
förfogande

inom räckhåll

karaktär

Inom räckhåll

Det räcker inte att koncentrera sig på vad som finns i
parkerna. För att de ska användas och uppskattas är
det avgörande var de finns och hur vägen dit ter sig.
Parkstruktur bygger tillsammans med bebyggelse och
infrastruktur upp staden och kan samverka eller vara
barriärer för att röra sig i staden.
De boende i Kortedala har ungefär 114 m park/
invånare att förfoga över. Detta kan jämföras med
Göteborgssnittet på 230 m - varav 40 m räknas
som anlagd park, 130 m natur och 60 m vatten.
Den norra delen av stadsdelen upplevs som
mycket grön, då stora delar av bebyggelsen ligger
insprängd mellan vegetation. Parker med platta ytor
för exempelvis fotboll och brännboll är dock mer
sällsynta i den norra delen. I södra delen däremot,
finns det gott om öppna och plana ytor. Kraftiga
barriärer, både byggda (ex. vägar) och berg, delar
upp Kortedala vilket gör att stadsdelen upplevs
som fyra stycken istället för en. Det är Gamlestaden,
Kviberg, Utby och Kortedala
STADSDELSPARKERNA
I arbetet med parkplanerna prioriteras stadsdelsparkerna. En stadsdelspark bör innehålla de
sociotopvärden som finns i den innersta ringen i
parkprogrammets sociotopcirkel. God parktillgång
är att nå en stadsdelspark inom 15 minuters
promenad.
I Kortedala är det ont om stadsdelsparker. De som
kunnat identifierats under arbetets gång är delar av
Bunkeberget samt lekplatsen gömmet som ligger
nära Bunkeberget. I Utby, finns Gilleplan, även kallad

tid

sociotopvärden

Kalasbacken i folkmun. Inga av dessa ytor är tydligt
stadsdelsparken, utan har blivit sociala mötesplatser
tack vare invånarna. I norra delen av Kortedala finns
ingen tydlig stadsdelspark. Som visas på kartan
nedan är det stor brist på stadsdelsparker, men
närhet till andra parker finns. Skillnaden är den att
det inte finns någon plats där sociotopvärden i den
blå cirkeln finns representerade.
SOCIOTOPVÄRDEN
Generellt har Kortedalas parker och grönområden
relativt många sociotopvärden. Det mest värdetäta
området i sydvästra delen är Bunkeberget. I norra
delen är det grönytan vid Allhelgonagatan och i
östra delen är det de södra delarna av Utbybergen
som har flest värden.
Kortedala torg och Kortedala park, som ligger
alldeles intill varandra, har tillsammans värdena
blomning, evenemang, lek, mötesplats, promenad,
vattenupplevelse, vila och bollsport.
Kvibergs bollplaner, som sträcker sig väster om
Utbys villaområde, används av hela Göteborg.
Området är också ett väl använt rekreationsområde
för alla i Kortedala. Strax norr om detta finns ett
område med mer skogslik karaktär. För boende i
Kortedala ses dessa två som ett då det utgör en bra
promenad/springslinga. Positivt med det är att man
får både upplevelse av skog och av öppen park.
I norra delen av Kortedala, precis i gränsen till
Lärjedalen, ligger Lärjeåns dalgång. Här finns
sociotopvärden som
fiske, natur, promenad,
vattenupplevelse samt vila. Lärjeåns dalgång är
ett Natura 2000-område, precis som Säveån som
söderut utgör stadsdelsgräns i Kortedala.

TILLGÅNG OCH BRIST
På kartan har dagens stadsdelsparker ritats ut. Den
blå färgen på kartan visar det avstånd en person
beräknas hinna gå på 15 minuter från dessa parker
– det är stadsdelsparkens upptagningsområde.
Barriärer i form av exempelvis bergbranter och
vägar gör att andra har svårare att ta sig till en
stadsdelspark inom rimlig tid och utan för stora
ansträngningar. Dessa bostadsområden är vita
på kartan – bristområde. På kartan finns även ett
blårandigt raster. Det betyder att det är för långt
till en stadsdelspark med många olika sociotoper.
Däremot kan man ha nära till andra parker men
med färre sociotoper. En strävan är att alla ska ha
tillgång till en stadsdelspark, så det blårandiga
raster innebär att det är förbättringsområden.
De boende i Kortedala har relativt god tillgång
på parker, men en stor brist när det gäller
stadsdelsparker.
Barriärer i form av stora vägar, branta berg och
järnvägen delar upp Kortedala i tydligt separerade
områden. Kortedala angränsar i västra delen till
Göta älv, men för att kunna ta sig dit måste man
korsa ett antal stora barriärer. Det resulterar i att
älven som borde vara en tillgång till stadsdelen
känns avlägsen och ouppnåelig för fotgängare.
UTANFÖR STADSDELEN
Runt om Kortedala som stadsdel finns mycket skog.
Bergsjön, som angränsar österut, har hela Paradisets
skogsområde. Norröver angränsar Lärjeån. Sedan
kommer Angered med Vättlefjäll och Surtesjön.

kommunikationsmedel

35 min

Kungälv

Vättlefjäll

60 m

in

Sociotopsnurran säger att boende i Göteborg ska kunna finna
plats för sällskapslek, mötesplats, lek, promenad, vila, picknick
och grön oas inom 15 minuters promenad från sin bostad.

50 min
Björlanda

Aspen

40 min

in

10 m

Saltholmen

in

30 m
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35 min

Slottsskogen

Innerstaden

vattenstruktur

god tillgång till stadsdelspark

stadsdelspark

god parktillgång

större sammanhängande parkområde
i Kortedala
större sammanhängande parkområde
utanför sdn-gränsen

barriär - berg
barriär - väg/byggnader
barriär - älv/vatten

Mål utanför stadsdelen. Tid är räknat med
kollektivtrafik med utgångpunkt Bellevue

Brist på lokalpark inom
300 meter
variation
förslag

omhändertaget
ställa till
förfogande

framtid

inom räckhåll

karaktär

idag

Karaktär

Göteborg är bergen, havet, dalarna och skogen. Det
dramatiska landskapet ger förutsättningar för livet
i staden och skapar det unika på varje plats. Varje
stadsdel i staden är speciell på sitt vis och har sina
människor, sina betydande platser och sina särdrag.
I parkplansarbetet skapar gruppen en gemensam
bild av stadsdelen med fokus på landskap och
bebyggelsestruktur.

naturen kilas in emellan huskropparna för att skapa
ett bra förhållandde mellan bebyggelse med natur.

Kortedala har en mycket varierad bebyggelse med
Arvid Liljebergs Gamlestaden, trädgårdsstadens
utby där det även finns egnahemsområden och
det vackra miljonprogrammet Kortedala. Området
utökas nu också väsentligt med nybyggnationen
vid Kviberg.
Kortedala består utav relativt höga bergsknallar
som i norr delvis bebyggts och en sluttande dalgång ner mot Säveån. De stora flacka partier inom
området finns i Kviberg, och är idag promenadstråk
och fotbollsplaner. Området ramas in av Storeberget, Gärdsås kulle samt Utbybergen. I Gamlestaden
och Utby utgörs grönstrukturen till största delen av
små parker medan man i norra Kortedala har låtit

Kortedala genomskärs av tre mänskligt skapade
barriärer i Gamlestadsvägen, Almenacksvägen och
Utbyvägen. Den stora naturliga barriären är Storeberget som sträcker sig från Gamlestaden till Lärjeånsdalgång. Storeberget med sin skogsbeklädnad
ger ett långsträckt rekreationsområde i väster med
gångstigar från Gamlestaden till Lärjeåns dalgång.
Denna skog sträcker sig in bland bostadsområdena
i västra och norra Kortedala. I öster breder Kvibergs
slättlandskap ut sig med de rekreationsmöjligheter
det ger. Utby vilar vid de natursköna Utbybergens
fot med de av gammal hävd sköta Fjällbo ängar som
en pietetsfull övergång mot bebyggelsen. I Utby
finns för övrigt Kalasbacken med dess naturområde
och den lilla Kvibergsbäcken med dess ravin.

Tornen på Kvibergs kaserner som syns vida över
Kortedala och är ett av landmärkena i stadsdelen

I Gamlestaden utmärker sig Bunkeberget med sin
ekskog vilken lättar upp den i annat fall täta bebyggelsen.

LÄRJEÅNS DALGÅNG

lummigt, ravinartat
Natura 2000-område

ÅRSTIDSTORGET

enstaka affärer

ALELYCKAN

småstugeområde
KORTEDALA

blandad bebyggelse
ALELYCKAN

fabriksbyggnader,
varuhus
KORTEDALA TORG

uppdelat,
överdimensionerat

ALMANACKSVÄGENS
ODLINGSOMRÅDE

MÅNADSPARKEN
KALENDERTORGET fungerar som

inget fungeran- stadsdelspark
de torg, tomt

FJÄLLBO ÄNGAR

KVIBERGSOMRÅDET

sort och varierande UTBY
rekreationsvillamatta
område

äng, berg, klättring,
natur

KALASBACKEN

pulkabacke, lek,
natur, odling

KVIBERGS KYRKOGÅRD

Stor, varierad,
rekreation
STOREBERGET

Utsikt, natur, stigar

GAMLESTAN

BUNKEBERGET
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landsekbacke, utsikt
hövdingehus
SLAKTHUSOMRÅDET

gamla fabriksbyggnader

RANGÉRBANGÅRD

KVIBERGS
KASERNER

tomt, öde

pamigt

BELLEVUE PARK

Kulturhistoria
naturfenomen

KVIBERGS NÄS

Kulturhistoria

SKF

lindustrilandskap

utblick
landmärke

GAMLESTADSTORGET

knutpunkt för
lokaltrafik

torg
stort sammanhängande parkområde
låg & gles bebyggelse - villor
hög & tät bebyggelse - flerbostadshus
övrigt - industri, köpcentrum

variation
förslag

omhändertaget
ställa till
förfogande

framtid

inom räckhåll

karaktär

idag

Topografi

Strukturer

Kartan visar topografin i Kortedala. På de flesta ställen sammanfaller grönstrukturen
med höjderna. I norra Kortedala är det däremot lite skillnad när bebyggelse även finns
där är lite mer kuperat.

Rekreationsstråken i Kortedala koncentrerar sig
längs med Storebergets rygg och inom Kvibergsområdet. I Kviberg planeras ett antal rekreationsmöjligheter förutom de fotbollsplaner som redan
finns i området. Dessa långt gångna planer redovisas dock ej här. Säveån är idag en undanskymd tillgång och bör öppnas upp med ett sammanhängande rekreationsstråk från gränsen till Partille och
fram till Gamlestadstorget.

Kartan visar grönska, bebyggelse respektive barriärer i form av vägar och järnväg.
Närheten till älven är så gott som obefintlig med två stora barriärer - E45 samt
bohusbanan. Den öst-västliga barriären är Utbyvägen som räknas till en mindre barriär.
I nord-syd delas Kortedala upp av Kortedalavägen som efter halva sträckan övergår till
Almanacksvägen.

Topografin i Kortedala har tydliggjort på kartan
ovan. Här syns det att den mest kuperade delen
utgörs av skogområdet mellan Gamlestadsvägen
och stadsdelen Kortedala. Längst i söder är det
Storeberget som ligger som fond mot det platta
Gamlestaden. Det som visas tydligt på kartan är att
det är enbart i centrala och norra Kortedala som
lite av bebyggelsen är placerad på höjder. Här är
bebyggelsen insprängd i naturmiljö som får en
helt annan karaktär än i övriga Kortedala.

Bild på miljonpr. Kortedala

Artillerigatan med gamla
SKF-fabrikerna som är entré till Gamlestaden

I Gamlestan har under 2000-talet planterats en
pampig allé på Artillerigatan som ger en storstilad
entré in till Gamlestaden.

Med dessa barriärer har det bildats fyra stadsdelar helt olika till karaktären. Den som utmärker
sig mest är Utby som till största delen består av
enfamiljshus där det finns få kommunala ytor. De
ytor som finns är små lekplatser, området närmast
Utbybergen samt stadsdelsparken Kalasbacken.
Kviberg är en stadsdel som inom de närmsta åren
kommer se helt annorlunda ut jämfört med idag.
Stora byggprojekt pågår där ytorna på båda sidor
om Utbyvägen bebyggs. Delar av Kvibergsområdet kommer även de i framtiden ändras helt
med bland annat ny multisportarena. I detta nya
område som byggs finns även mycket historia
kvar. Söder om Utbyvägen finns det historiska Kvibergsnäs från 1600-talet, som är Göteborgs enda
bevarade landeri där både boningshus och ekonomibyggnader är bevarade. Tillhörande landeriet
finns också en park med många exotiska träd- och
buskarter värda att bevara.

Strukturerna i Kortedala är uppdelningen av
bebyggelse och park/naturmark ca hälften var.
Mestadels utgörs parkmarken av kuperad terräng.
Det är främst i söder som det finns parkmark som
inte är kuperad. Dessa ytor utgörs till största del av
lekplatser, storgårdsmark samt fotbollsplaner.
Slås de båda kartorna topografi och strukturer
ihop ser man att de största barriärerna är placerade i syd/nordriktning. Det gör att kopplingar öst/
väst är relativt få.
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Kvibergs kyrkogård, som ligger vid foten av Storeberget, är ett stort parkavsnitt i vars södra delar består av en soldränkt södersluttning som är populär
hos invånarna. Kyrkogårdens trädstruktur ger en
följsam och vacker vy på vägen ner från Kortedala
ner mot Gamlestaden och Utby. I detta sammanhang bör också Karduannsmakaregatans dubbla
Lindallé nämnas som sträcker sig från Utbyvägen
och upp mot det som en gång var Fjällbo gård som
nu emellertid är rivet.

Kortedala

Utby
Kviberg

En av blodbokarna i Bellevue park där även två jättegrytor
finns att beskåda.

Gamlestaden

variation
förslag

omhändertaget
ställa till
förfogande

framtid

inom räckhåll

karaktär

idag

