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Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra småhusbebyggelse i anslutning till 

Decenniumplan, väster om Tideräkningsgatan i Kortedala. Detaljplanen kommer även 

att möjliggöra en ny förskola och ett boende med särskild service (BmSS), inom 

området. Området bedöms vara lämpligt att komplettera med bostäder med hänsyn till 

dess läge, relativt nära Kortedala torg. Områdets kvaliteter innebär goda förutsättningar 

att skapa attraktiva boendemiljöer. 

 

Handlingar 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Genomförandebeskrivning 

• Plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar: 

• Utställningsutlåtande 

• Samrådsredogörelse 

• Kvalitetsprogram för den yttre miljön 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på internet) 

• Illustrationsritning 

• Grundkarta 

• Program med programsamrådsredogörelse 

 

Utredningar: 

• Geoteknisk utredning, WSP Samhällsbyggnad, 2011-08-29, rev 2012-11-13 

• Dagvattenutredning, Norconsult, 2012-05-02 

• Särskild utredning arkeologi, Rio Kulturkooperativ, 2010-08-30 

• Arkeologisk förundersökning, Rio Kulturkooperativ, 2011-11-03 

• Bullerutredning, Akustikforum, 2011-11-03 

• Trafikbullerutredning förskola, Akustikforum, 2013-09-03 

• Naturmiljöutredning – fågelinventering, Naturcentrum AB, 2013-01-17 

• Trafikutredning – vägsträckningar, Sweco, 2013-04-17 
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Förutsättningar 

Läge 

Planområdet är beläget väster om Tideräkningsgatan i Kortedala, ca 600 m från 

Kortedala torg. Avståndet till Göteborgs centrum är cirka 6 kilometer.  

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar cirka 9 hektar. Det består av fastigheterna Kortedala 763:38, 

Kortedala 139:1, Kortedala 763:82, Kortedala 763:83 och Kortedala 763:87. Samtliga 

ägs av Göteborgs kommun. 

Planförhållanden 

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger att Kortedala hör till den inre delen av 

mellanstaden. Inriktningen för mellanstaden är att den skall kompletteras med bostäder, 

arbetsplatser, service och rekreation. En viktig utgångspunkt är att de befintliga 

kvaliteterna skall behållas och förstärkas. Värdefulla grönområden, närlek och gröna 

stråk skall behållas och utvecklas. Borttagna naturvärden i tät bebyggelse skall ersättas 

så att förlusten kompenseras. Möjligheterna att gå och cykla inom mellanstaden och till 

centrala Göteborg bör förbättras. 

Planområdets läge i Kortedala 
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Detaljplan 

För planområdet gäller stadsplanerna FIIac 3016, som vann laga kraft år 1962 och EII 

3075 som vann laga kraft 1963.  Detaljplanerna anger rekreationsområde med 

idrottsändamål, folkpark, skola, parkering samt natur. Planernas genomförandetider har 

gått ut. 

Program 

Ett program för området har tagits fram och skickats ut på samråd. Byggnadsnämnden 

antecknade programmet 2008-11-18. 

Mark och vegetation 

Planområdet är beläget på delområden med olika karaktär. Planområdets östra del består 

av mark som är ianspråktagen bland annat för idrottsändamål. Planområdets västra 

halva utgör en del av ett större, sammanhängande naturområde som sträcker sig i nord-

sydlig riktning längs Göta älvs dalgång. Nordväst om planområdet finns det en fornborg 

(med karaktär av tillflyktsborg) som enligt Riksantikvarieämbetets fornminneregister 

har beteckningen RAÄ Göteborg 94:2. 

Den låglänta östra delen av planområdet domineras av en grusplan för fotboll (ca 55 

meter bred och ca 97 meter lång) direkt söder om Assaredsskolan. Markytan här ligger 

som lägst på ca +87 meter över havet och är ursprungligen en mosse som torrlagts. I 

dalgången väster om Assaredsskolan finns ett sankt område.  

Söder om fotbollsplanen ligger ett skogsområde där en gångväg passerar igenom. 

Området är kuperat och vegetationen består av barrskog med ett relativt stort inslag av 

lövträd, framförallt i den norra delen mot fotbollsplanen. Höjdskillnaden mellan 

fotbollsplanen och skogsområdet är ca 5-7 meter. 

Markförhållanden inom planområdet idag 

Fornborg 
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Väster om fotbollsplanen domineras planområdet av berg med barrskog och inslag av 

lövskog och buskvegetation. Området är kuperat med smala sprickdalar mellan 

topparna. Strax utanför planområdet, intill fornborgen, finns närområdets högsta topp 

som ligger ca +120 meter över havet. Här är det möjligt att få en storslagen vy mot Göta 

älvs dalgång. Eftersom området är skogsbeklätt finns det förutom detta få utblickar mot 

det kringliggande landskapet. På några ställen förekommer branta klippväggar och även 

mindre, ofta mossbevuxna, klippblock som bidrar till områdets karaktär. Området är 

genomskuret av en större vandringsled samt flera mindre skogsstigar. Vandringsleden 

knyter ihop naturområdena norrut mot Lärjeåns dalgång och söderut mot Gamlestaden.  

I planområdets östra del längs med Tideräkningsgatan sluttar marken brant uppåt norr 

om Decenniumgatan. I skogspartiet ovanför Decenniumgatan bildas en relativt jämn 

platå med inslag av stora stenblock och klippväggar liksom resterna av en 

stengärdesgård som går i nord-sydlig riktning. Vegetationen består huvudsakligen av 

barrskog. 

Större delen av planområdet sluttar ner mot grusplanen och avrinning sker därför 

naturligt mot denna. Det finns en naturlig vattendelare i nordvästlig riktning genom 

planområdet. Slutrecipienter för ytvatten från området är Lärjeån och Göta Älv vilka 

båda är känsliga vattendrag som inte bör belastas med högre flöden eller större 

föroreningsbelastning än i dagsläget. Möjligheterna till infiltration är starkt begränsade 

inom planområdet. 

 

 

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk utredning utfördes av WSP Samhällsbyggnad, 2011-08-29. Utredningen 

kompletterades 2012-11-13 för att hantera frågeställningar kring risk och säkerhet vad 

gäller ras och blocknedfall som kom upp i samrådet. 

Större delen av planområdet består av fastmark med berg i dagen och däremellan av 

något lägre terräng med begränsat jordlager på berg. I dalgången väster om skolan 

återfinns ett sankmarksområde med ca 0,5 meter torv i ytan underlagrat av 

torrskorpelera med en mäktighet på 0,5 meter. Under leran återfinns sand ovan berg. I 

planområdets sydöstra del finns ett område med morän och svallsediment. Längst i 

nordost, mot Tideräkningsgatan, tangerar planområdet ett område med lera. I denna 

övergångszon ligger idag garage som delvis är insprängda i berget. 

I den låglänta delen av planområdet består jorden överst av ca 1 meter fyllnadsmassor 

av grusig sand som underlagras av några decimeter torv, vilket utgör rester av tidigare 

mossmark. Under torven finns lera med en mäktighet på upp till ca 4 meter. På drygt 2 

meters djup uppträder ett knappt 1 meter tjockt lager med silt i leran. 

Den västra delen av planområdet karaktäriseras av skog och klippblock. Flitigt använda 

promenadstigar genomkorsar naturområdet. 
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I samband med fältundersökningar har, i områdets plana del, vatten observerats på 

mellan ca 1-1,5 meters djup under fotbollsplanen och ca 0,3 meter under markytan vid 

våtmarken nordväst om skolan. Inga ytterligare undersökningar av grundvatten-

situationen i området har utförts. 

 

Bergpartier i området har generellt flack lutning eller låg höjd (>3m) vilket gör att det 

inte finns risk för nedfallande sten eller rasblock. Inom området identifierades åtta 

platser där det förekommer branta slänter eller rasmassor. Dessa åtta platser undersöktes 

i en kompletterande utredning där även lösa block togs bort. Två av platserna (märkta 

B5 och B6) strax norr om planområdet skulle kunna påverkas av en exploatering och 

bör kontrolleras alternativt säkras i samband med exploateringen.  

Markradon 

Området klassificeras som normalradonmark. Byggnader som uppförs måste utföras 

med radonskyddande konstruktioner. Detta säkerställs i bygglovsskedet. 

Fornlämningar och kulturhistoria 

En särskild arkeologisk utredning har utförts av Rio Kulturkooperativ 2010-08-30. Inom 

undersökt område hittades fornlämningar i form av två kolningsgropar, en stenmur samt 

en boplats. Kolningsgroparna och boplatsen bedöms som fasta fornlämningar. Den 

registrerade stenmuren kräver inga ytterligare antikvariska åtgärder men 

rekommendationen är att den i möjligaste mån bör ligga kvar och inlemmas i 

bebyggelsen. 

Bergsbranter som undersökts och i förekommande fall åtgärdats i den 

kompletterande geotekniska utredningen. 
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En arkeologisk förundersökning av fornlämningar vid planområdet genomfördes av Rio 

Kulturkooperativ i 2011-11-03. Förundersökningen omfattade de två kolningsgroparna 

och boplatsen. Kolningsgroparna är borttagna i och med genomförd undersökning. Vid 

boplatsen hittades fyndmaterial av slaget flinta. Från antikvarisk synpunkt är även 

boplatsen att betrakta som undersökt och borttagen. Länsstyrelsen har inget att erinra 

mot att den berörda marken används för planerat ändamål. Vid fortsatt planarbete skall 

dock fortsatt hänsyn tas till fornborgen som ligger på höjden väster om planområdet. 

Befintlig bebyggelse 

Direkt öster om planområdet finns ett område med bostadshus i fyra våningar. Området 

är byggt på 1950-talet och rött tegel är genomgående fasadmaterial. Parkering till 

bostäderna sker i utkanten av området och mellan husen finns endast gång- och 

cykelvägar.  

Direkt norr om planområdet ligger Assaredsskolan. Skolan utgörs av ett flertal mindre 

enplansbyggnader. Gymnastiksalen i den östra änden av skolområdet är högre men 

följer i övrigt skolans utformning. I anslutning till skolan finns en klubbstuga som 

används av en fotbollsförening.  

Söder om planområdet längs Dagjämningsgatan finns ett småindustriområde med 

varierande, huvudsakligen icke-störande, verksamheter. Byggnaderna är till största 

delen låga med inslag av några högre hus, främst öster om Dagjämningsgatan.  

Service 

Vid Kortedala torg finns diverse butiker, restauranger och samhällsservice i form av 

vårdcentral, tandläkare och bibliotek.  

Inom planområdet finns förutom grusplanen, en mindre kommunal lekplats. 

Assaredsskolan, som har elever från förskoleklass till årskurs 9, gränsar till 

planområdet. Ramsdalsskolan (förskola – årskurs 5) på Hundraårsgatan är närmaste 

kommunala grundskola, 700 meter söder om planområdet. Närmaste kommunala 

förskolor ligger på Julianska gatan, söder om planområdet samt på Första Majgatan, 

öster om planområdet. 

Trafik och parkering  

Området nås med bil från Tideräkningsgatan via Decenniumgatan eller från 

Dagjämningsgatan. Gång- och cykelväg finns utmed Tideräkningsgatan, fram till 

Decenniumgatan. Parkering till befintliga bostäder finns i utkanten av området längs 

med Tideräkningsgatan – både norr och söder om Decenniumgatan - samt i början av 

Fotona visar befintligt bostadsområde, Assaredsskolan samt industriområdet söder om planområdet. 

 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 8(19) 

Solståndsgatan, vid infarten till området söderifrån. Eftersom ingen motortrafik leds in 

mellan husen finns heller ingen parkering här. Skolan har egen parkering i anslutning 

till dess infart.  

Närmaste hållplats för spårvagn finns vid Kortedala torg ca 600 meter från planområdet. 

Två linjer trafikerar Kortedala torg och det tar 17 minuter till Brunnsparken. Ingen 

busstrafik trafikerar i dagsläget området. Tillgängligheten till kollektivtrafiken anses 

godtagbar. 

2008 års trafikmängd på Tideräkningsgatan var 7400 fordon/dygn. När nya mätningar 

genomfördes 2012 hade trafikmängden minskat till 6600 fordon/dygn. Några aktuella 

siffror finns inte för Dagjämningsgatan. 

Buller 

En trafikbullerutredning har utförts av Akustikforum 2011-11-03. Ekvivalenta 

bullernivåer har beräknats i den punkt där förskolan planeras. Beräkningarna är 

baserade på 2008 års trafikmängd på Tideräkningsgatan (7400 fordon/dygn) och 

redovisar ekvivalenta bullernivåer på 55 dBA vid fasad mot Tideräkningsgatan. 

Ekvivalent bullernivå vid fasad på befintliga bostadshus på Decenniumgatan har 

beräknats till 50-55 dBA. Utredningen konstaterar att en ökning av trafikmängd på 

Decenniumgatan med ca 1000-1500 fordon/dygn kan ske utan att riktvärdet 55 dBA 

överskrids. 

De bullerkällor som främst påverkar planens västra del är E45, E6 samt Norge-/Väner-

banan. Mätningar i skogen visar nivåer klart under 55 dBA.  

Inga störningar har noterats från industriverksamheterna som ligger ca 150 -200 meter 

söder om närmaste planerade bebyggelse. 

Efter utställning har en kompletterande bullerutredning genomförts för att klarlägga hur 

bullersituationen ser ut vid förskoletomten. Akustikforums utredning daterad 2013-09-

03 konstaterar att bullernivåerna på förskolans gård klaras enligt de riktlinjer som 

fastställts i Göteborgs Stads dokument ”Ljudkrav i förskolor och skolor”, utan 

anordnande av externa skydd såsom bullervallar eller plank. Hänsyn till buller bör dock 

tas i utformning av planlösning samt val av material i byggnaden. 

Utredningen utgår från en prognos med en ökande trafikmängd med 1,5 % per år fram 

till 2030. Man uppmärksammar dock att trafiken på Tideräkningsgatan konstant minskat 

de senaste fem åren från 7400 fordon/dygn 2008 till 2012 års nivå på 6600 fordon/dygn. 

Då det saknas trafikuppgifter från de mindre gatorna i området samt den tillkommande 

dragningen av Decenniumgatan så har utredningen utgått från schablonberäkningar och 

uppskattningar vilket har gett generellt överskattade trafikmängder. Bullernivåerna kan 

därför antas vara betydligt lägre än de som redovisats i beräkningarna. 
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Detaljplanens innebörd och konsekvenser 
Detaljplanen medger att ca 95 bostäder i form av småhus byggs inom planområdet. 

Bostäderna utgörs av en blandning av radhus, parhus, friliggande villor och eventuellt 

mindre flerbostadshus. Planen innehåller även byggrätter för en förskola samt för ett 

boende med särskild service (BmSS). Den befintliga grusplanen för fotboll ersätts med 

en mindre bollplan och en stadsdelslekplats. 

 

En ny lokalgata kommer att knyta ihop Decenniumgatan med Dagjämningsgatan. 

Planen innebär att exploateringen av naturområdet regleras så att sammanhängande 

grönområden och stråk bevaras. 

Bebyggelse 

För att ta upp övergången mellan naturen och de befintliga flerbostadshusen har den 

östra delen av området en tydlig struktur kring en genomgående gata, medan den västra 

delen har karaktären av hus i natur.  

Närheten till naturen skall genomsyra hela området. Smitvägar för att enkelt kunna ta 

sig ut i omgivande naturområde skall därför finnas mellan tomter och där det är möjligt 

skall utblickar bevaras. Ambitionen är att befintlig vegetation skall sparas i så stor 

utsträckning som möjligt. 

Illustrationsritning som visar planområdet med omgivningar 
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Den relativt täta bebyggelsen inom vissa delar av planområdet, den kuperade terrängen 

samt omgivande träd gör att solförhållanden måste studeras särskilt noga vid den 

slutliga utformningen av området. Byggnader bör placeras så att bostäder, uteplatser och 

lekplatser är solbelysta minst 5 timmar mellan kl 9-17 eller 4 timmar efter kl 12 vid vår- 

och höstdagjämning. 

Ett kvalitetsprogram har tagits fram för att ge vägledning för utformningen av området 

där bestämmelser i detaljplanen inte styr. Kvalitetsprogrammet ger en mer utvecklad 

bild av planens intentioner.  

Östra delen 

På den plana delen, centralt i området, föreslås en relativt tät bebyggelse i 2-3 våningar 

bestående av parhus, kedjehus och/eller radhus. Planen medger även byggande av 

mindre flerbostadshus t.ex. så kallade fyrbohus. 

Exploateringsgraden regleras genom minsta tillåtna tomtstorlek och största tillåtna 

byggnadsarea. Byggnaderna längs med Decenniumgatan bör placeras så att ett tydligt 

gaturum skapas för att skapa en trygg och trivsam miljö.  

I södra delen av planområdet finns en byggrätt som gör det möjligt att uppföra ett 

BmSS. 

Västra delen 

Den västra, kuperade, delen av planområdet utgörs av friliggande villor. Planens 

ambition är att bebyggelsen och naturen skall samspela. Det innebär bl.a. att husen och 

gatorna i så stor utsträckning som möjligt, skall anpassas till den kuperade terrängen. 

Tomterna gränsar till naturmark och för att bevara naturmarken har byggrätterna 

placerats ca 5 meter från denna. I övrigt tillåts en relativt fri placering av husen för att 

möjliggöra för individuell anpassning till terrängen. 

Förskola 

På skogsplatån norr om Decenniumgatan finns möjlighet att uppföra en förskola för 5-6 

avdelningar (ca 100 barn). Tillfart till förskolan sker från Decenniumgatan. En zon för 

hämtning och lämning planeras nedanför bergsplatån, på den befintliga parkeringsytan 

där besöksparkering föreslås samordnas med besöksparkering för de boende söder om 

Decenniumgatan.   

Största tillåtna byggnadsarea för förskolan är 1 300 kvm. Tomtytan är ca 5 000 kvm. 

Goda möjligheter finns att skapa en utemiljö som tar vara på och utnyttjar den befintliga 

naturen. Tomten medger en vistelseyta som spänner från traditionell lekgård med 

redskap till ren skogslek.  

Friytor  

Lek och rekreation 

Den fotbollsplan som idag finns inom området kommer i och med detaljplanens 

genomförande att ersättas med en mindre multisportplan med konstgräs. En ny 

stadsdelslekplats i anslutning till bollplanen kommer att ersätta den befintliga 

lekplatsen. Utöver detta finns goda möjligheter att använda omgivande natur till lek och 

rekreation.  

Den befintliga promenadstigen i västra delen av planområdet leds genom området via 

lokalgatorna. I norr och i söder kopplas detta stråk ihop med den befintliga 

promenadstråk. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 11(19) 

Naturmiljö 

Inom planområdet sparas partier med naturmark mellan bostäderna. Närheten till 

skogen kommer att vara påtaglig för de boende. En omsorgsfull utformning av 

boendemiljön är nödvändig för att tillgodose kraven på ljusinsläpp och samtidigt bevara 

naturmarken i mesta möjliga mån. Bebyggelsen skall placeras så att så små ingrepp i 

naturmarken som möjligt skall bli nödvändiga. Höjdsättningen på vägar och byggnader 

är viktig för att undvika onödiga utfyllnader och schakter. Om slänter skapas på grund 

av bebyggelsen skall de tas om hand på ett sätt som harmonierar med den 

omkringliggande naturen. Stödmurar skall i mesta möjliga mån undvikas. 

Trafik 

Gator, gång- och cykelvägar 

Samtliga gator och gc-vägar inom området ligger på allmän plats. Gatorna inom 

området skall utformas så att hastigheten 30 km/h kan säkras vilket innebär att 

blandtrafik är möjlig. Den genomgående gatan har utformats som en bostadsgata för att 

inte vara ett attraktivt alternativ för trafik till och från verksamheterna på 

Dagjämningsgatan.  

 

Utformningen av gaturummet är betydelsefull för områdets karaktär. Byggnadernas 

placering i förhållande till gatan samt kvartersmarkens avgränsning bör bidra till den 

rumsliga upplevelsen av gaturummet. 

Inom området finns två olika typer av gator; genomfartsgatan samt övriga tvärgator. 

Genomfartsgatan har en 5,5 meter bred körbana samt trottoar på ömse sidor om gatan. 

Gatubredden gör det möjligt att i framtiden trafikera området med den s.k. Flexlinjen. 

Övriga gator är 5,5 meter breda, utan separat gångbana. 

En separat cykelbana löper centralt genom området och anknyter till den befintliga 

gång- och cykelvägen i öst-västlig riktning vilken leder förbi Isdala mot Kortedala torg. 

En befintlig gång-och cykelbana knyter ihop Assaredsskolan med det centrala stråket. 

Illustration som visar gatornas inbördes hierarki samt gång- och cykelvägar. 
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Övriga gång- och cykelbanor i området anknyts till befintliga stråk där det är möjligt. 

Möjligheten att från planområdet gå och cykla trafiksäkert ned mot Kortedala torg anses 

goda.  

Lokalgatornas utbyggnad har studerats för att minimera påverkan på naturmarken. 

Eventuella skärningar och slänter skall utformas med varsamhet gentemot naturen. 

Slänter skall hanteras på ett sätt så att de införlivas och harmonierar med omgivningen. 

Stödmurar skall i mesta möjliga mån undvikas. Där gatorna i det västra området slutar, 

tar stigar vid som leder ut i kringliggande naturområde.  

Biltrafik 

Den genomgående gatan mellan Tideräkningsgatan och Dagjämningsgatan fungerar 

som en länk mellan olika delar av Kortedala och gör att området knyts ihop med 

kringliggande områden på ett naturligt sätt. Skogsvägarna i den västra delen av området 

avslutas med fullstora vändytor för sophantering och räddningsfordon.  

Trafik till förskolan kommer via en egen infart från Decenniumgatan och kommer 

därför inte att behöva belasta gatorna inne i området.  

Den nya exploateringen bedöms generera ca 500-550 fordonsrörelser/dygn. Såväl 

Tideräkningsgatan som Dagjämningsgatan har kapacitet för en trafikökning av denna 

storlek. Någon trafikanalys över hur den nya genomgående gatan och exploateringen 

påverkar trafikflöden i närområdet har inte genomförts. 

Parkering och cykelparkering 

Enligt Parkeringstal för Göteborg stad (2011) räknas Kortedala som övriga Göteborg. 

Det innebär att vid nybyggnation av småhus med egen uppställning skall det finnas 2 

parkeringsplatser/hus, och vid småhus med gemensam uppställning skall det finnas 1,7 

platser per hus. Till detta kommer besöksparkering om 0,2/hus. Parkeringstalet blir 

således 2,2 p/hus alternativt 1,9 p/hus, beroende på om parkering anordnas på tomten 

eller på gemensam uppställning. 

Parkering skall lösas inom varje kvarter. Gemensamma parkeringsytor bör inte placeras 

i kvarterens hörn. Placeras de i direkt anslutning till bostäder bör de avgränsas med 

staket eller häck. Besöksparkeringar bör finnas så utspritt som möjligt bland 

bebyggelsen, särskilt i den västra delen av planområdet där det är av största vikt att 

undvika parkering på gatan vilket skulle försvåra räddningstjänstens arbete. 

Cykelparkering anordnas på den egna tomten alternativt i gemensamma anläggningar 

för flerbostadshus. Cykelparkeringarna bör då placeras i anslutning till entréer för att 

uppmana till cykling. 

Förskolan bedöms ha behov av ca 6-7 korttidsparkeringar som placeras nedanför 

förskolan på den befintliga parkeringen och samordnas i en gemensamhetsanläggning 

med besöksparkering för de boende i området. Totalt finns 14 disponibla besöks- och 

korttidsparkeringsplatser på den befintliga parkeringsytan. En uppfart till förskolan med 

fullstor vändyta för sophantering och räddningsfordon samt plats för handikapparkering 

anordnas. BmSS-boendet uppskattas ha ett behov av 4-5 parkeringsplatser, främst för 

personalen vilka placeras på den egna tomten. 

Kollektivtrafik 

Tillgängligheten med kollektivtrafik till området bedöms vara relativt god. 

Spårvagnshållplatsen vid Kortedala torg ligger 600 meter från planområdet och har täta 

turer in mot centrum. 
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Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde. Tillkommande bebyggelse i den 

norra och östra delen av planområdet kan anslutas till befintligt va-ledningsnät i 

Decenniumgatan och Tideräkningsgatan. För anslutning av den västra och södra delen 

av området krävs en utbyggnad från Solståndsgatan av det allmänna va-ledningsnätet. 

Om intern pumpning av avloppsvatten är nödvändig, beroende på tomtens disposition 

och höjdsättning, utförs och bekostas detta av respektive exploatör.  

Med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem upplyses på 

plankartan att lägsta golvnivå skall vara minst 0,3 meter högre än markytan vid 

förbindelsepunkt. 

Inför byggnation skall berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Förvaltningen 

kretslopp och vatten för information om de tekniska förutsättningarna avseende va-

anslutningen. 

Dagvatten 

En dagvattenutredning har utförts av Norconsult AB 2012-05-02. För att reducera 

flödesökningen och minimera risken för översvämningar föreslås utjämning av 

dagvatten inom planområdet. Allt dagvatten skall fördröjas på kvartersmark innan det 

tillsammans med dräneringsvattnet får avledas till allmän dagvattenledning. Ledningar 

nedströms skall inte belastas med större mängder dagvatten eller föroreningar från 

planområdet än idag.  

 

Planområdet har delats in i olika avrinningsområden för vilka olika lösningar för 

fördröjning och avledning av dagvatten har föreslagits. 

Inom avrinningsområde A föreslås anläggande av ett kassettmagasin alternativt torr 

översvämningsyta för fördröjning av dagvatten. Magasinet eller översvämningsytan 

Principskiss för dagvattenhantering 
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förses med strypt utlopp för att reducera vidaregående flöde, som avleds till 

angränsande naturmark. Volymbehovet för denna är ca 15 m
3
. 

I den södra delen av område B föreslås en torr översvämningsyta alternativt en 

dagvattendamm. Om anläggningen etableras på allmän plats förordar Förvaltningen 

kretslopp och vatten ur drifthänseende en torr översvämningsyta. Om den anläggs inom 

kvartersmark kan det vara lämpligt att istället anlägga en damm. Utflödet från dammen 

föreslås anslutas till befintligt ledningssystem för dagvatten söder om planområdet. 

Volymbehovet inom delområde B är ca 36 m
3
. 

För avrinningsområde C och D föreslås gemensam utjämning av dagvatten. Ett 

dagvattenmagasin kan lämpligen anläggas centralt i område C. Utflödet från magasinet 

föreslås anslutas till befintligt ledningsnät för dagvatten öster om planområdet 

(Decenniumgatan). Som komplement till detta, vid höga flöden, kan en torr 

översvämningsyta anläggas öster om föreslaget magasin. Volymbehovet för delområde 

C och D är ca 147 m
3
. 

Dagvatten från område E och F bedöms kunna anslutas till befintligt ledningssystem för 

dagvatten längs Decenniumgatan. 

Dagvattenutredningen anger att samtliga gator inom planområdet bör omges av 

makadamdiken eller liknande fördröjning. Om makadamdiken inte går att anordna skall 

en gemensam uppsamling anordnas centralt i delområde C. Då kapaciteten på 

dagvattensystemet överskrids skall dagvatten avledas ytledes via vägar.  

Höjdsättningen av området bör utformas så att dagvatten, då maxkapaciteten på 

föreslaget system överskrids, inte leds mot byggnader utan tillåts rinna mellan hus eller 

avledas via gator. Den bör också utföras så att goda marginaler ges för att klara såväl 

dagens som framtidens extrema regn. Tillkommande bebyggelse kan med fördel förses 

med gröna tak. 

Brandvatten 

Brandvattenförsörjningen föreslås byggas ut som alternativsystem enligt VAV P83 där 

tankbilar kör i skytteltrafik till brandposter. Stora vändytor för detta ändamål byggs ut i 

den västra delen av planområdet. Brandposter med god kapacitet finns vid 

Tideräkningsgatan 6 och vid 9A. 

Värme 

Energieffektivt byggande förespråkas. Det kan finnas fördelar med samordnad upp-

värmning.  

Allmänna ledningar för fjärrvärme finns framdragna till Assaredsskolan. Fjärr-

värmeledningar finns i Tideräkningsgatan samt inom planområdet mellan skolan och 

intilliggande bostäder. Finns intresse kan den planerade bebyggelsen anslutas.  

El och tele 

Elledningar med god kapacitet finns utbyggda i Decenniumgatan och Solståndsgatan. 

En ny transformatorstation finns inritad i planen. En elledning passerar söder om 

fotbollsplanen. Denna kan behöva flyttas. 

Längs Solståndsgatan och Tideräkningsgatan finns 0,4-10 kV-ledningar. Den 

tillkommande bebyggelsen kan anslutas till det befintliga ledningsnätet.  

Avfall 

Avfallshanteringen skall anordnas så att källsortering kan ske. Kompostering kan ske 

inom den egna tomten eller inom det gemensamma kvarteret. Närmaste återvinnings-
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plats finns på Fastlagsgatan ca 600 meter från planområdet. Närmaste 

återvinningscentral ligger i Alelyckans industriområde. 

Grundläggning 

Under förutsättning att framtida bebyggelse utgörs av lätta byggnader bedöms inte 

någon grundförstärkning vara nödvändig. Det förutsätts vidare att konstruktionen kan 

fördela lasterna på en utbredd platta på mark för de hus som placeras inom lerjorden i 

områdets lågparti. Beräkningsmässigt skulle mindre sättningar kunna uppstå, men 

viktigast är att inte några differenssättningar uppstår. Hus bör således inte placeras med 

ena halvan på berg och andra halvan på lös lera. 

Inom högre belägen terräng finns ingen sättningsrisk men där måste hänsyn tas till den 

lokalt varierande marknivån och uppstickande berg i dagen. Skall bergschakt kunna 

undvikas, krävs sannolikt att vissa delar fylls upp, särskilt med hänsyn till framtida 

ledningsstråk. Byggnaderna kan även här utföras utan grundförstärkning efter 

avschaktning av mulljorden och eventuell torv eller annan organisk jord. I den mån 

bebyggelse skall ske inom lerområdena måste kompletterande undersökningar av ler- 

och torvmäktighet samt dess egenskaper utföras som underlag för hantering av 

eventuella sättningsrisker. 

Konsekvensbeskrivning 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-

prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. 

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt 

mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 

bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.  

Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken 

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förord-

ningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Planförslaget medger i 

övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i PBL 5 kap. 18 §, 

varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte särskilt behöver beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen: 

 Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt MB 

7 kap. 28 §. 

 Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 

tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. 
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 Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 

miljömål. 

 Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 

landskap, fornlämningar, vatten etc. 

 Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

 Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

 Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 

Göteborgs Stads översiktsplan, samt att planens genomförande ger upphov till påverkan 

på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är 

avstämd med Länsstyrelsen den 18 september 2008. Länsstyrelsen delar kommunens 

åsikt. Följderna av planens genomförande skall dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan 

följer därför en kort sammanställning av planens konsekvenser. 

Stadsbild och landskapsbild 

Den omkringliggande bebyggelsen består idag av flerbostadshus i tre till fem våningar i 

öster, ett mindre industriområde i söder samt Assaredsskolans utspridda volymer norr 

om planområdet. Området kompletteras med en småhusbebyggelse som i den östra 

halvan av planområdet ligger tätt längs med gatorna i form av radhus eller mindre 

flerbostadshus i två till tre våningar. Bebyggelsen ligger här placerad främst på redan 

ianspråktagen mark och påverkar inte naturmarken. 

 I väster löper en mindre skogsväg upp mellan träden och en småhusbebyggelse i form 

av fristående villor i två plan ligger utplacerade i naturmarken. Den trädridå som idag 

upplevs från den befintliga bebyggelsen vid Decenniumplan bibehålls. 

Kulturmiljö 

Arkeologiska utredningar har genomförts som konstaterat att inga hinder med avseende 

på fornlämningar finns för att exploatera området. Bebyggelsen håller ett avstånd till 

fornborgen väster om området för att inte påverka denna. Fornlämningsområdets östra 

kant berörs något av den tillkommande kvartersmarken och kompensationsåtgärder i 

samband med exploateringen i form av informationstavlor eller liknande skulle vara 

önskvärt. 

Naturmiljö 

Detaljplanen innebär att ett tidigare oexploaterat naturområde tas i anspråk för 

bebyggelse. Planområdet ligger delvis i utkanten av ett utpekat lämpligt 

häckningsområde för fågelarterna; Sparvhök, Duvhök, Tornfalk och Stenknäck. En 

naturmiljöinventering med syfte att bedöma områdets användande och lämplighet som 

häckningsplats för ovanstående arter utfördes 2013-01-17. Inga bon påträffades inom 

planområdet och det aktuella området bedömdes som mindre intressant ur 

häckningssynpunkt för de undersökta arterna. 

Det framkom i naturmiljöinventeringen att det finns spår efter de skyddade arterna 

Spillkråka samt Mindre hackspett i utkanten av det planområde som ställts ut i 

samrådet. Bland annat fann man ett övernattningshål för Mindre hackspett i en 

högstubbe av björk i sumpområdet rakt väster om planområdet. Planområdets västra 
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gräns har sedan fyndet flyttats österut och exploateringen bedöms nu inte direkt påverka 

övernattningshålet.  

Påverkan på luft 

Detaljplanen innebär inga direkta åtgärder som påverkar luftmiljön. En viss ökning av 

trafik kan komma att uppstå. Området har relativt god tillgänglighet till kollektivtrafik 

vid Kortedala torg. De västligaste delarna av området har dock cirka 1 km till 

spårvagnshållplatsen samt ligger i kuperad terräng och det finns därför en risk att 

boende här företrädesvis kommer att använda bil. 

Påverkan på vatten 

Lärjeån samt Göta älv utgör slutrecipienter för dagvattnet i området. Båda dessa 

vattendrag är känsliga och bör inte belastas ytterligare. Detaljplanen föreskriver ett 

lokalt omhändertagande av dagvatten för att förhindra detta. 

Tillgänglighet 

Den centrala delen av planområdet är relativt plan, med måttliga lutningar på gator och 

gång- och cykelvägar. Här bedöms möjligheterna att uppnå tillfredsställande 

tillgänglighet goda.  

Den västra delen är mer kuperad och för att undvika allt för kraftiga sprängningar har 

gatorna här anpassats i så stor utsträckning som möjligt till terrängen. Det innebär att 

gatorna i vissa partier får lutningar på upp till ca 8%. En kompletterande vägutredning 

är utförd av Sweco 2013-04-17 där slänter och skärningar i hela området har studerats. 

Alla bostäder kommer att ha entréer i markplan, direkt från gatan, och bottenvåningen 

kommer att vara tillgänglig för rörelsehindrade. Det krävs noggranna studier vid 

utformning av tomter och hus för att tillfredsställa god tillgänglighet. 

Störningar 

Den västra delen av området är kuperad och består i stor utsträckning av skog som skall 

bevaras. Detta kan innebära risk för skuggning av de nya bostäderna. Noggranna studier 

av solförhållanden krävs för att säkerställa att byggnader placeras så att bostäder, 

uteplatser och lekplatser blir solbelysta. 

Detaljplanens genomförande innebär en viss ökning av biltrafik inom och i direkt 

anslutning till planområdet. Bullerutredning visar dock att någon risk att riktvärden för 

ekvivalenta bullernivåer överskrids inte föreligger. 

Kompensationsåtgärder 

En utvärdering av behov av kompensationsåtgärder för rekreativa och ekologiska funk-

tioner har genomförts i samarbete med fastighetskontoret, miljöförvaltningen, samt idrott- 

och föreningsförvaltningen den 11 juni 2012. 

Planen innebär att en sparsamt utnyttjad grusfotbollsplan tas i anspråk för bebyggelse. 

En ny, mindre multisportplan med konstgräs ingår i detaljplanen. En ny stor 

stadsdelslekplats ersätter den befintliga mindre lekplatsen som tas bort vid 

exploateringen av bostadsområdet.  

Detaljplanen innebär vidare att naturmark som används för närrekreation försvinner. 

Planförslaget har utformats så att detta ingrepp skall göras så varsamt som möjligt. 

Exempelvis genomsyras placeringen av byggnader av möjligheten för alla att enkelt 

kunna ta sig ut i det omgivande naturområdet även i framtiden. Befintliga gångstråk i 

skogspartierna bevaras där det är möjligt och ansluts via det nya vägnätet för att bevara 
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stråken. Gångstråken bör tydligt visas och skyltas där de ansluter till vägnätet mellan 

byggnader. 

I den naturmiljöutredning som genomförts för att inventera områdets fågelliv upptäcktes 

vissa spår efter de rödlistade arterna spillkråka och mindre hackspett. Området bedöms i 

sin helhet som mindre lämplig som boende- och födosöksmiljö för de båda arterna. Som 

förstärkningsåtgärd för mindre hackspett skall det skapas 10-15 högstubbar i våtmarken 

rakt väster om planområdet i samband med exploatering. Detta för att kompensera 

eventuell påverkan på den boendemiljö för mindre hackspett som påträffades i 

fågelinventeringen. Detta kommer att skapa goda förutsättningar för arten att under de 

närmaste 2-10 åren hacka ut nya övernattningshål. Åtgärden är avstämd med 

Länsstyrelsen 2013-02-06. 

Utvärderingen kom fram till att det i övrigt inte skall ställas några krav på 

kompensationsåtgärder. 

Sociala konsekvenser 

Integration 

Lägenheter i flerbostadshus dominerar idag i Kortedala. Detaljplanen innebär en 

möjlighet att öka blandningen av olika bostadstyper och upplåtelseformer vilket stärker 

den sociala hållbarheten och möjliggör kvarboende i området även för större familjer. 

Planen möjliggör även en blandning av bostadsformer och storlek inom planområdet.  

Trygghet/säkerhet 

Parkering och även andra gemensamma ytor inom området ligger i nära anslutning till 

bostäderna vilket ökar känslan av trygghet. Det är viktigt att gång- och cykelstråken, där 

de inte följer gatan, utformas så att de upplevs som trygga. Detta gäller t.ex. belysning 

och intilliggande växtlighet. De större gång- och cykelstråken är placerade så att de 

löper längs med byggnadsvolymerna i det låglänta området för att det skall finnas 

kontakt mellan de boende och de som passerar. 

I den västra delen av området är ambitionen att vegetationen i stor utsträckning skall 

sparas. Det är därför viktigt att byggnadernas placering i förhållande till gatan samt 

gatans belysning utförs på ett sätt som bidrar till att det känns tryggt för gående och 

cyklister att röra sig i området. 

Barnperspektivet 

Exploateringen bidrar till att fler småhus, lämpliga för barnfamiljer byggs i stadsdelen. 

Den naturnära miljön innebär stora möjligheter för lek och rekreation. En ny lekplats 

liksom en bollplan för de något större barnen kommer också att anläggas inom 

planområdet. Den nya exploateringen ligger i nära anslutning till både förskolor och 

skolor vilket skapar en nära och trygg vardagsmiljö för barnen. 

Vardagsliv 

Fler boende i området innebär en större efterfrågan på skola, barnomsorg och annan 

service i närområdet. En förskola ingår i planen vilket innebär kort avstånd för de 

barnfamiljer som kan komma att bo i området. Detta underlättar vardagslivet för 

framförallt föräldrarna vilket är positivt även för barnen. 

Ingen ytterligare service finns med i planen. Det närliggande Kortedala torg har ett gott 

serviceutbud och torgets nära relation till spårvagnshållplatsen gör det viktigt att stärka 

utbudet för att på så sätt även stärka kollektivtrafiken. För de som bor i den centrala 

delen av planområdet ligger Kortedala torg på rimligt gångavstånd. Där finns tillgång 
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till god kollektivtrafik liksom övrig service. För de som bor längst väster ut i området är 

avståndet uppemot 1 km vilket innebär en något längre gångväg för att uträtta olika 

vardagsbestyr. 

Nollalternativ 

Om detaljplanen inte antas kommer tillskottet av knappt hundra nya bostäder i denna 

del av Kortedala inte att ske. Det innebär att den komplettering av andra boendetyper 

och upplåtelseformer som är önskvärd i stadsdelen inte tillkommer. Området kommer 

även fortsättningsvis utgöras av en fotbollsplan som används i begränsad utsträckning. 

Den västra delen av planområdet kommer att fortsätta vara en del av ett större 

naturområde.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden utgår fem år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

 

 

 

 

Gunnel Jonsson 

Planchef 

Arvid Törnqvist 

Planarkitekt
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