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Samrådsredogörelse 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 18 november 2008 att genomföra samråd för 

detaljplaneförslaget. Planförslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över 

samrådskrets, bilaga 1, under tiden 7 juni – 28 augusti 2012 . 

Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på Kortedala bibliotek under 

tiden 7 juni – 28 augusti 2012 

Ett samrådsmöte hölls på Kortedala bibliotek den 14 juni 2012 där en handfull personer 

närvarade. Representanter från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret samt SDF 

Östra Göteborg fanns på plats. 

Sammanfattning 
Totalt har 24 yttranden inkommit under samrådstiden. Allvarligaste invändningarna 

bland inkomna synpunkter gäller avståndet till service och kollektivtrafik samt områdets 

lämplighet för utbyggnad beroende på den kuperade terrängen. Även bevarande av 

naturvärden och riskfrågor vad gäller rasrisk och blocknedfall har tagits upp. 

Kontoret bedömer att tillgången till service och kommunikationer måste anses vara god 

trots att delar av området ligger väl långt bort från Kortedala torg. Detaljstudier av 

området har lett till en justerad plan som bättre tar hand om de nivåskillnader som finns 

inom planområdet. Även bevarandefrågor när det gäller natur- och kulturvärden har 

kommit upp i det fortsatta arbetet. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, exploatörer och 

berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker den föreslagna detaljplanen. Utformningen av 

lokalgata samt gång- och cykelvägar genom området anses viktig liksom att finna 

en lösning på parkeringsproblemen för Familjebostäders och HSB:s hyresgäster i 

samband med byggandet av förskolan, möjligtvis genom en 

gemensamhetsanläggning. 

 

Fastighetsnämnden får utgifter till följd av iordningställande av lokalgata, gång- 

och cykelväg, omläggning av befintliga naturstigar samt för iordningställande av ny 

lekplats och bollbinge. Fastighetsnämnden får inkomster i samband med 

försäljningen av marken. Utgifter och inkomster har inte beräknats i samrådsskedet 

utan genomförandebeskrivningen kommer att kompletteras i utställningsskedet. 

Kommentar: Lokalgatan samt gång- och cykelvägarnas utformning har studerats 

noggrant i en separat vägutredning. I samband med byggandet av uppfart till 

förskoletomten anordnas en ny infart till parkeringen från söder. Den södra änden av 

parkeringen föreslås få ett delvis nytt utseende där besöksparkering till bostäderna 

samordnas med besöksparkering för förskolan i en gemensamhetsanläggning. 

 

2. Göteborg Energi Fjärrvärme AB, meddelar att försörjning av aktuellt 

småhusområde med fjärrvärme kan anslutas till ledningen till Assaredsskolan. För 

anslutning av förskolan till fjärrvärmenätet kan detta ske den befintliga 

fjärrvärmeledningen i korsningen Decenniumgatan-Tidräkningsgatan. 

Kommentar: Informationen förmedlas till exploatörerna. 

 

3. Göteborg Energi Nät AB meddelar att det centralt placerade E-området är 

tillräckligt för att täcka upp för den planerade bebyggelsen. Dock önskas att 

planområdet utökas i söder till att komma att omfatta den transformatorstation som 

är belägen där. 

Kommentar: Planen justeras. 

 

4.  Göteborg Vatten meddelar att kapaciteten i det befintliga VA-ledningsnätet i 

området bedöms vara god samt att både avloppsnätet och dricksvattenledningar kan 

anslutas i östra och södra delen av planområdet. Rundmatning av dricksvatten kan 

därmed erhållas för större delen av området. Kapaciteten på det allmänna 

ledningsnätet för dricksvatten medger uttag av brandvatten enligt det alternativa 

släckningssystem som föreskrivits. Allmän VA-ledningsutbyggnad inom 

planområdet bedöms till ca 1190 meter. En flytt av 60 meter av befintliga dag- och 

spillvattenledningar vid gång- och cykelvägen i östra änden av planområdet kan bli 

aktuell. Vad gäller dagvattenhantering poängterar Göteborg Vatten vikten av att 

hantera så mycket som möjligt genom fördröjning och infiltration. Då området 

enligt den dagvattenutredning som är gjord visar på små möjligheter till infiltration 
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i de kuperade delarna av planområdet förordas att utredningens föreslagna magasin 

införlivas i planen. Alternativt kan torra översvämmningsytor skapas. Göteborg 

vatten önskar att plankartan kompletteras med en bestämmelse som anger att färdigt 

golv skall vara 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt samt att höjdsättningen i 

området detaljstuderas för att undvika instängda partier. Gatorna bör därför ligga 

lägre än omkringliggande bebyggelse.  

Kommentar: Information kring anslutningar, utbyggnad samt eventuell flytt av 

befintliga ledningar meddelas exploatörerna. Dagvattenhanteringen utformas enligt 

dagvattenutredningens förslag med fördröjning i magasin. Planen medger placering av 

magasin inom kvartersmark i det låglänta området vid Decenniumplan. Plankartan 

kompletteras med bestämmelser om nivå på färdigt golv. Bebyggelsen i områdets västra 

del har detaljstuderats i samråd med exploatörerna vad gäller placering och 

höjdsättning. 

 

5. Idrotts och föreningsnämnden har liksom i programsamrådet synpunkter på 

storleken på den vistelseyta som blir kvar närmast Assaredsskolan. Nämnden 

önskar att den ”bollbinge” som planeras ges storleken av en 7-mannaplan, 

motsvarande ca 45x65m. Detta för att inte den organiserade och spontana idrotten i 

området skall behöva hänvisas till Almanacksplan som ligger en dryg kilometer 

från planområdet. Barnen på Assaredsskolan anses även behöva en så stor yta att 

tillgå. 

Kommentar: Planen rymmer inte en fullstor 7-mannaplan men stadsbyggnadskontoret 

anser att de tillkommande kvaliteter som förslaget innebär med en stadsdelslekplats och 

en upprustad fotbollsplan överstiger förlusten av den idag sparsamt utnyttjade 

Decenniumplan. Det är kontorets uppfattning att Real Maskin som har sin klubbstuga i 

området endast utnyttjar Decenniumplan sporadiskt och då till barnverksamhet som 

borde kunna rymmas i den nya ”bollbingen”. 

 

6.   Kretsloppskontoret anser att det beroende på vilken typ av hus som tillkommer i 

området kan vara bra att planera för en återvinningsplats. Bebyggs området med 

flerbostadshus förutsätts det att gemensamma miljöhus skapas. 

Kommentar: Förutsättningarna för en återvinningsplats inom ramarna för 

detaljplanen har utretts i samråd med kretsloppskontoret men det visade sig svårt att 

hitta en placering som fungerade med alla krav på tillgänglighet och närhet.  

 

7. Kulturförvaltningen konstaterar att en arkeologisk utredning har genomförts i 

området för att fastställa omfattningen av de två fornlämningar som finns i 

närområdet. Då hänsyn tagits till fornlämningarna har kulturförvaltningen inget att 

erinra mot den föreslagna detaljplanen. 

Kommentar: Noteras. 

 

8. Lokalnämnden anser att den föreslagna förskoletomten har bra storlek och ger 

möjlighet till att skapa spännande naturliga lekmiljöer. Dock anses tomten vara 

svåranvänd ur tillgänglighetssynpunkt vilket riskerar att fördyra projektet. Den 

stenmur som ligger på tomten anser Lokalnämnden måste tas bort både på grund 

utav byggtekniska skäl och ur säkerhetssynpunkt för förskolan. Parkering för besök 
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och personal samt angöring måste lösas på befintlig parkeringsyta. Det finns även 

önskemål om att kunna uppföra komplementsbyggnader på prickad mark. 

 Ett boende med särskild service (BmSS) med sex lägenheter skulle kunna placeras 

in på den tänkta tomten i den södra delen av planområdet. Tomten behöver dock 

utökas liksom byggrätten som bör ligga på 600 m
2
. Även plats för parkering, 

cykelparkering samt komplementsbyggnader önskas. 

Kommentar: Efter vidare studier visar det sig att en förskola på 4-5 avdelningar måste 

byggas i två plan för att få tillräckligt med användbar vistelseyta på tomten. 

Tillgänglighet till tomten för transporter samt parkering för personal och 

handikapparkering har studerats i samråd med Trafikkontoret. 

Byggrätten för BmSS-boendet utökas och tomten justeras åt öster för att medge en 

friare placering av byggnaden samt komplementsbyggnader. Viss parkering kan 

anordnas på tomten men det ges även möjlighet till att skapa en 

gemensamhetsanläggning för samordning av parkering med närliggande bostäder norr 

om BmSS-tomten. 

 

9. Miljö- och klimatnämnden ställer sig positiv till föreslagen 

kompletteringsbebyggelse men ifrågasätter liksom i programsamrådet området 

väster om Decenniumplan som anses ligga för långt ifrån (700-800m) och för 

otillgängligt i förhållande till kollektivtrafik. Miljöförvaltningen anser även att en 

utredning som visar exploateringens betydelse för fågellivet i området väster om 

Decenniumplan ska tas fram. 

Kommentar: Området väster om Decenniumplan anses vara en viktig del av planen för 

att möjliggöra utbyggnad av en boendeform som saknas i Kortedala. Detta stärker både 

den sociala- och ekonomiska hållbarheten i stadsdelen. Stadsbyggnadskontoret anser i 

detta fall att de positiva effekterna av den tänkta exploateringen för hela stadsdelen 

väger tyngre än det absoluta avståndet till kollektivtrafik. Det dryga trettiotal bostäder 

som planeras i skogspartiet är även en viktig del i att få ekonomiskt underlag för hela 

projektet. Se även svar till Västtrafik AB angående tillgång till kollektivtrafik. 

En fågellivsinventering har genomförts i samråd med miljöförvaltningen samt park- och 

naturförvaltningen. Förstärkningsåtgärder för fågellivet i området föreskrivs i 

planbeskrivningen efter samråd med Länsstyrelsen. 

 

10. Park- och Naturnämnden är positivt inställd till utbyggnaden men anser att några 

av byggrätterna ligger för nära bergsbranter och naturmark med skuggkonflikter 

som följd vilket skulle kunna leda till krav på avverkning. En zon på 10-15 meter 

mellan exploatering och skog bör vara kvartersmark för att undvika skuggkonflikter 

och problem med dagvatten. Bergsbranterna bör även studeras utifrån att de kan 

vara häckningsplatser för rödlistade fågelarter. Vid framtida exploatering bör de 

ytor som hamnar utanför plangränserna återställas så att de passa med omgivande 

grönområde. 

 Den nya stadsdelslekplatsen och bollplanen överensstämmer väl med förvaltningens 

parkplanering. Gångstråken genom området mellan Gamlestaden i söder och Lärjån 

i norr kommer få en delvis ny sträckning på lokalgator och detta bör visas på ett 

tydligt sätt. 

Kommentar: Efter noggranna studier av planens utbredning anses värdet av att bevara 

områden med naturmark mellan den tänkta exploateringen väga tyngre än risken för 

framtida krav på avverkning. Bebyggelsen främst i den västra delen av planområdet är 
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tänkt att ligga i skogsmiljö med naturen direkt utanför. Krav på solinstrålning ställs i 

planen. 

En fågellivsinventering har genomförts i samråd med miljöförvaltningen samt park- och 

naturförvaltningen. Förstärkningsåtgärder för fågellivet i området föreskrivs i 

planbeskrivningen efter samråd med Länsstyrelsen. 

Vandringsstråken införlivas i bebyggelsen i den västra delen av planområdet och 

”släpp” med naturmark mellan husen har ritats in i planen. 

 

11.   Räddningstjänsten Storgöteborg anser att vändplaner vid lokalgatornas ändar 

måste detaljstuderas i samråd med Räddningstjänsten då det föreslagna alternativa 

systemet för släckvattensförsörjning kräver skytteltrafik med tankbilar till 

närliggande brandpost. 

Kommentar: Planen justeras efter möte med räddningstjänsten så att fullstora 

vändytor anordnas. 

 

12. SDN Östra Göteborg ser positivt på förslaget då det ses som värdefullt att 

komplettera den storskaliga bebyggelsen i området med småhusbebyggelse. Den 

ekonomiska hållbarheten i området stärks även genom ett utökat underlag för 

handel och service. SDN Östra Göteborg ser även positivt på att planen innehåller 

ett BmSS-boende och en förskola vilket behövs i området. Två områden som man 

anser behöver studeras närmare är tillgängligheten till det planerade BmSS-boendet 

samt anslutningen till och logistik kring förskoletomten. 

Kommentar: Förskoletomtens lämplighet och BmSS-boendets utformning har 

behandlats i samråd med Lokalsekretariatet, Trafikkontoret och SDN Östra Göteborg. 

Utredningsskisser på förskola respektive BmSS har gjorts på uppdrag av 

lokalsekretariatet. 

 

13. Trafikkontoret anser att området bör detaljstuderas för att hitta väglösningar som 

fungerar i den kuperade terrängen med fullgod tillgänglighet. Särskilt påpekas det 

att utformning av anslutningar till förskolan och BmSS-boendet måste studeras. Vid 

förskolan måste en vändplan av fullgod storlek för varutransporter och sophantering 

mm. tillskapas samtidigt som gatan upp på kullen måste vara trafiksäker även för 

fotgängare. Det är av stor vikt att Räddningstjänsten liksom renhållningens och 

sophanteringens krav på gatubredd och vändytor i området tillgodoses. 

 Avståndet till kollektivtrafik vid Kortedala torg anses väl långt för att det skall vara 

förenligt med målet om god tillgänglighet till kollektivtrafik. Genomgående anses 

planen ha brister i utformningen av gaturummen där nödvändiga slänter och 

skärningar inte redovisats och siktlinjer inte beaktats i tillräckligt hög grad. 

Trafikkontoret önskar att fortsatta studier av gatorna sker i samverkan mellan 

stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.    

Kommentar: Planen har studerats ingående i samverkan mellan 

stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret med stöd av en extern vägutredning. Samtliga 

synpunkter med undantag för kollektivtrafiken har beaktats och fullgoda lösningar har 

tagits fram. För svar kring tillgång till kollektivtrafik; se svar till miljöförvaltningen 

samt Västtrafik AB 

 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 6(11) 

14. Västtrafik AB ställer sig tveksamma till den föreslagna detaljplanen med 

hänvisning till att den föreslår bostäder allt för långt ifrån befintlig kollektivtrafik. 

Västtrafik anser att de 600 meter som anges som avstånd till spårvagnshållplats vid 

Kortedala torg endast anger avstånd till den östligaste delen av planen och att 

huvuddelen av planen ligger längre bort. Även höjdskillnader anses förstärka 

upplevelsen av långt avstånd till kollektivtrafik. Det finns i dagsläget inte några 

planer på att trafikera Tideräkningsgatan i anslutning till Decenniumgatan med 

annan busstrafik än den befintliga Flexbusstrafiken. 

 

Kommentar: Kontoret bedömer att tillgången till kollektivtrafik trots avståndet får 

anses vara god. Vid Kortedala torg går flera spårvagnslinjer med hög turtäthet. Gång- 

och cykelförbindelserna mellan planområdet och Kortedala torg är mycket goda. 

Servicen i stadsdelen är koncentrerad kring Kortedala torg och spårvagnshållplatsen 

vilket förstärker kopplingen mellan planområdet och kollektivtrafiken. Flexbusstrafiken 

anses vara ett gott komplement till spårvägen som skulle kunna utökas till att gå genom 

planområdet vid framtida behov. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

15. Länsstyrelsen ser det som positivt att kommunen planerar för 

kompletteringsbebyggelse och på så sätt stärker befintliga strukturer för att kunna 

ge möjlighet till en bra service samt kollektivtrafik i staden. Det ses även som 

positivt att det skapas förutsättningar för olika upplåtelseformer i stadsdelen för att 

skapa en social robusthet och möjliggöra integration. Genom en större variation av 

bostadstyper kan stadsdelen bli mer attraktiv för människor i olika skeden i livet 

 Länsstyrelsen anser dock att frågor rörande hälsa och säkerhet vad gäller buller samt 

risk för olyckor behöver behandlas för att planen inte ska komma att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas. 

 Länsstyrelsen har inte tagit del av den bullerutredning som det hänvisades till i 

planbeskrivningen i samrådsskedet utan endast äldre beräkningar och kan därför 

inte göra en bedömning om bullret har hanterats på ett tillfredsställande sätt. Man 

vill se en aktuell bullerutredning i samband med utställning för att kunna göra en 

bedömning. 

 Vad gäller risk för olyckor så anser Länsstyrelsen att eventuella rasbranter som kan 

påverka planområdets lämplighet för bostadsändamål ska säkras innan planen antas. 

Planbestämmelsen ”Eventuella risker för ytliga ras och blocknedfall ska undanröjas 

före byggnation” saknar stöd i PBL 1987:10. Länsstyrelsen anser vidare att även 

övriga branter med rasrisk i området bör säkras eftersom det i planbeskrivningen 

anges att den omgivande naturen kan komma att användas för lek och rekreation. 

Det är dock viktigt att lösa block från den närliggande fornborgen inte tas bort i 

samband med säkring mot rasrisk. En eventuell säkring av block vid fornborgen ska 

ske i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

 Länsstyrelsen önskar att den närliggande fornborgen märks ut på plankartan för att 

tydliggöra att hänsyn tagits i utformningen av planområdet. Ett klargörande 

angående graden av hänsynstagande till den registrerade stenmuren på den tänkta 

förskoletomten efterfrågas. 

 Länsstyrelsen ser positivt på att ytor för omhändertagande av dagvatten har avsatts 

på kartan men ställer sig frågande till om båda de planerade E-områdena på 

plankartan skall innehålla dagvattenhantering. Länsstyrelsen ser i så fall en möjlig 
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konflikt med en tänkt transformatorstation eller liknande i planområdets södra del 

och ett förtydligande efterfrågas. Då delar av området enligt de geotekniska 

undersökningarna består av sankmarker, tidigare mossmarker samt andra områden 

med högt grundvattenstånd vill Länsstyrelsen upplysa om att eventuella behov av 

grundvattensänkning kräver tillstånd för markavvattning samt att det råder generellt 

markavvattningsförbud i hela Västra Götalands län. En tydligare koppling till 

miljömålen önskas för att det lättare skall gå att bedöma planens effekter. 

 Kommunen har bedömt att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Behovsbedömningen stämdes av med Länsstyrelsen 18 september 2008 och 

Länsstyrelsen delade kommunens åsikt. Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, 

se bilaga 1 

Kommentar: En kompletterande geoteknisk utredning med fokus på rasrisker och 

blocknedfall har utförts. I utredningen gicks hela planområdet samt bergsbranter i 

direkt anslutning till planområdet igenom för att identifiera och i förekommande fall 

undanröja potentiella risker. Nedtagning av lösa block har skett på några ställen och i 

två punkter angivna i utredningen identifierades bergsbranter som kan komma att 

påverkas av en exploatering så att de kan behöva säkras. Dessa två punkter ligger norr 

om planområdet och bedöms inte direkt påverka bebyggelsen eller områdets lämplighet 

som bostadsmiljö. Både den geotekniska utredningen och den efterfrågade 

bullerutredningen biläggs utställningshandlingarna. 

Vad gäller stenmuren på förskoletomten gör de naturgivna förutsättningarna på tomten 

det svårt att bevara stenmuren om det skall gå att tillskapa en förskola. 

Lokalförvaltningen önskar att stenmuren tas bort även om den skulle hamna på 

förskolegården då det annars finns risk för ras. 

Det område som i samrådet möjliggjorde utbyggnad av dagvattenhantering med 

magasin i den centrala delen av området har utgått sedan samrådet. En generell 

bestämmelse som medger placering av dagvattenmagasin i de låglänta 

bostadskvarteren har lagts till för att placering och utformning av hela 

dagvattensystemet skall kunna detaljstuderas i samband med projektering. Det centralt 

belägna E-området är tänkt för utbyggnad av el till planområdet. E-området i den 

södra änden av planområdet är tänkt att innehålla dagvattenhantering. 

 

16. Lantmäterimyndigheten anser att infarten till förskolan bör studeras för att 

beteckningarna y och n1 skall få en tydligare avgränsning. Vid y bör även ett g för 

gemensamhetsanläggning för in/utfartsväg betecknas för att möjliggöra samordning 

mellan bostadsparkeringens infart och förskoleinfarten. Vidare anser man att övrig 

yta på fastigheten Kortedala 763:107 som är parkering bör tas med i planen som 

parkeringsyta. 

 

Dagvattenledningar, fördröjningsmagasin mm bör läggas inom allmän plats mark 

alternativt bör det specificeras var inom kvartersmark anläggningarna skall ligga 

genom u-områden. 

 

Ett område med ”naturmark” i den nordvästra delen av planområdet har fått 

beteckningarna g och n1 vilket anses vara en olycklig kombination då n1 bl.a. 

reglerar att naturmark skall bevaras samt att hårdgjorda ytor inte får anläggas vilket 

anses svårt att kontrollera. Vidare ifrågasätts värdet för fastighetsägarna av en 

gemensamhetsanläggning som skall skötas i detta läge. 
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Kommentar: Förskolans tillfart, infarten till parkeringen och parkeringsanläggningens 

utformning har studerats. Möjlighet till gemensamhetsanläggningar för parkering samt 

för in- och utfart har skapats. 

De tekniska lösningarnas omfattning och placering har inte kunnat säkerställas i detta 

skede varför generella bestämmelser för placering av dagvattenmagasin har lagts på 

kvartersmarken kring den låglänta delen vid fotbollsplanen. Detta följer 

dagvattenutredningens rekommenderade placering och möjliggör samtidigt en 

placering av dagvattenmagasin där det anses mest lämpligt vid detaljprojektering. 

Området med ”naturmark” i nordväst har tagits bort och ersatts med kvartersmark. 

 

17. TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) meddelar att man har markförlagda 

kablar inom och runt aktuellt planområde och att eventuella undanflyttningar av 

Skanovas anläggningar bekostas av exploatören. 

Kommentar: Delges exploatörerna. Karta bifogas där kablarna är utmärkta med brun 

färg. 

 

18. Fortum Distribution AB har inget att erinra mot förslaget då aktuellt planområde 

ligger utanför deras koncessionsområde. 

 

19. Vattenfall Eldistribution AB meddelar att man inte har några anläggningar inom 

aktuellt planområde men en 130kV ledning ca 200m utanför planområdet. 
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Sakägare 

 

20.  HSB Göteborg och Familjebostäder i Göteborg AB ställer sig i huvudsak positiva 

till utbyggnaden av området med undantag för förskoletomten som anses påverka 

de boendes parkeringssituation i för hög grad. Enligt yttrandet behöver 11 

garageplatser samt ett antal markparkeringsplatser tas bort för att anordna tillfart 

och parkering för förskolan. HSB och Familjebostäder konstaterar även att de har 

erbjudits mark som kompensation för uppförande av nya garageplatser norr om den 

befintliga parkeringen men att det saknas ekonomisk grund för en sådan investering 

då marken upplåts med korttidsarrende. De yrkar därför på att infarten till förskolan 

flyttas alternativt att arrendet skrivs om. 

Kommentar: Ett nytt förslag har tagits fram där en omdisposition av befintlig 

markparkering i den södra änden av parkeringsytan medger ett tillskott på 

parkeringsplatser som täcker förskolans behov. Möjlighet ges i planen att skapa en 

gemensamhetsanläggning för besöksparkering till förskolan och bostadsområdet vilket 

skulle ge tillgång till ca 15 platser. En ny infart från Decenniumgatan för angöring 

både till förskolan och till besökparkeringen föreslås. Förslaget har stämts av med HSB 

Göteborg och Familjebostäder i Göteborg AB. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

21. Boende på Östra Midvintersgatan 1: Tycker att det ser fint ut och att man bör 

friställa fler tomter i Kortedala för att barnfamiljer skall kunna bo kvar i området. 

Området skulle kunna förtätas med fler småhus utan att det blir fler bilar då man 

inte behöver bil om man bor i Kortedala. 

 

22. Boende på Decenniumgatan 1: Jag vet inte hur mycket det här hjälper, men jag är 

så besviken angående ert beslut att bygga ett hundratal hus, stor lekplats och en 

förskola kring Decenniumplan. Det kommer förstöra så mycket av det som nu är 

väldigt fin och naturlig miljö. Närheten till skog och natur betyder oerhört mycket 

för många. Människor väljer ju att bo kvar här i området av en anledning. Förstår 

helt enkelt inte varför man måste bygga precis överallt och ta bort så mycket natur 

som är så välbesökt av många . Jag är väldigt missnöjd, man kan ju undra hur ni 

tänkte. 

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret anser att den föreslagna utformningen med en 

majoritet av de föreslagna byggrätterna placerade på och kring den idag sparsamt 

utnyttjade Decenniumplan innebär små förluster i miljövärden i relation till de vinster 

man gör i social hållbarhet när man kompletterar de befintliga boendeformerna i 

området med småhus. De bostadshus som förläggs i den västra delen av området 

utformas i samråd med stadsbyggnadskontoret så att så mycket som möjligt av 

naturmiljön bevaras.  

Övriga 

23.  NCC Boende AB och Sverigehuset har synpunkter på hur plankartan, 

planbeskrivningen samt kvalitetsprogrammet detaljstyr utformning av vissa delar av 

projektet som anses bli onödigt fördyrande. Sammanfattningsvis vill man: 
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 Att enkelsidig trottoar tillåts i området 

 Att parkeringsnormer ses över och plats för besöksparkering anordnas 

 Att dagvattenhantering skall kunna utformas mer fritt på det sätt som passar 

området och exploatörerna bäst 

 Att begränsningsar som att ”Hårdgjorda ytor får inte anordnas” och 

”Avgränsning i form av häck eller staket ska finnas i tomtgräns mot gata” 

omformuleras eller stryks helt 

 Att de vägledande rekommendationerna i kvalitetsprogrammet kring 

terränganpassning ändras eller stryks 

Kommentar: Det fortsatta skissarbetet har utarbetat ett planförslag som tar hänsyn till 

många av de synpunkter som NCC och Sverigehuset framfört. Flera av de bestämmelser 

som detaljstyrt utformningen av bostadsområdena har tagits bort. Terränganpassningen 

i det västra området har detaljstuderats i samband med den kompletterande 

vägutredningen liksom parkeringslösningarna. Större frihet att placera och utforma 

dagvattenhanteringen har lagts in i planen. Genomfartsgatan skall enligt trafikkontoret 

utformas med dubbelsidig trottoar. Kvalitetsprogrammet har omarbetats något men 

beskriver fortfarande kontorets höga ambitioner med naturanpassningen i området. 

 

24. Skrivelse utan angiven adress: Skribenten önskar hjälp och stöd i att hitta lokaler 

för konstnärliga aktiviteter där föreningar, nätverk och studiecirklar kan skapas och 

verka. Enligt skrivelsen har kontakt tagits med olika kommunala förvaltningar och 

man önskar nu även att exploatörerna i projektet vid Decenniumplan får ta del av 

önskemålen om billiga lokaler 

Kommentar: Skrivelsen delges exploatörerna.  

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget. Kompletterande utredningar av vägdragningar, naturmiljöbevarande med 

inriktning på fågelliv, geoteknisk utredning med fokus på risk och säkerhet samt 

detaljstudier av förutsättningar för förskola och BmSS har genomförts. En översyn av 

hela bebyggelseförslaget vad gäller exploateringsgrad, våningsantal, placering, 

parkering, tillgänglighet och utformning har skett.  

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Parkeringsytan i det nordöstra hörnet av planområdet från samrådsförslaget tas bort 

• Parkering och infart till förskolan har detaljstuderats och plankartan har justerats 

därefter 

• En mindre gata vid parken norr om den genomgående gatan tas bort. 

Bostadskvarterets utformning justeras därefter och ersätts delvis med PARK. 

• Lokalgatan som i samrådet löpte ut i skogen rakt västerut tas bort för att förbättra 

genomförandeekonomin och minimera störningar i naturområdet.  

• Planområdet justeras till att omfatta en befintlig transformatorstation söder om 

planområdet 

• I BmSS-kvarteret införs bestämmelser som möjliggör en alternativ bebyggelse med 

bostäder i upp till tre våningar. Kvarterets storlek justeras liksom byggrättens 

storlek. 
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• Möjlighet ges att bygga ut dagvattenhantering i de tre centralt belägna 

bostadskvarteren  

• Den planerade lekplatsen samt gemensamhetsanläggningen centralt i området tas 

bort till förmån för en friare exploatering. Stadsdelslekplatsen vid skolan anses 

tillgodose områdets krav på organiserade lekplatser. 

• Den gemensamhetsanläggning som enligt samrådet skulle förläggas på ”naturmark” 

i den västra delen av planområdet tas bort och ersätts med kvartersmark 

• Större vändytor för avfallshantering och räddningstjänstens fordon läggs till i 

ändarna på skogsvägarna samt vid förskolan och BmSS. 

• Bestämmelsen att hårdgjorda ytor inte får anläggas tas bort från den västra delen av 

planområdet där utbyggnadsmöjligheterna istället regleras genom planområdets 

utformning och prickmark mot naturen.  

• Samtliga bostadkvarter har fått sina gränser justerade för att bättre stämma överens 

med de detaljstudier som gjorts över möjlig exploatering. 

• Nya ”släpp” mellan bostadskvarteren har skapats för att säkerställa passager ut i 

naturmarken.  

 

 

 

 

 

 

Gunnel Jonsson 

Planchef 

Arvid Törnqvist 

Planarkitekt
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