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Detaljplan för Bostäder mm vid Decenniumplan 
inom stadsdelen Kortedala i Göteborg 

 

Utställningsutlåtande 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 28 maj 2013 att låta ställa ut detaljplaneförslaget. 

Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret under 

tiden 12 juni 2013 till 20 augusti 2013. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs 

Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Planförslaget har under samma tid sänts till berörda nämnder, styrelser och föreningar 

enligt bifogade lista över samrådskrets. 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak trafikbuller för förskolans utemiljö, avstånd till 

kollektivtrafik, skuggkonflikter samt dagvattenhantering. 

Kvarstående erinringar finns från Miljö och klimatnämnden som anser att den västra 

delen av planområdet ligger för långt från regelbunden kollektivtrafik samt från Park 

och naturnämnden som anser att den västra delen av planområdet utformats på ett sätt 

som kommer medföra skuggkonflikter och krav på avverkning på kommunens 

skogsmark. Park och naturnämnden anser även att befintlig klubbstuga söder om skolan 

behöver utredas, att befintlig lekplats bör flyttas samt att Decenniumgatan bör få 

cykelbana i sträckan mellan Tideräkningsgatan och skolan. 

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att 

 På plankartan har användningsgräns för BOLLPLAN tagits bort för att 

möjliggöra en friare placering. 

 Fornborgen RAÄ Göteborg 94 väster om planområdet har tydligare markerats 

och fornlämningsområdet har märkts ut. 
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 Planbeskrivningen har kompletterats med en ny trafikbullerutredning som visar 

att förskolegårdens lekytor klarar riktvärdena för buller. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med utförligare beskrivning kring hur 

dagvatten skall hanteras inom planområdet. 

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 förslaget till detaljplan. 

Kommunens totala utgifter för genomförandet av detaljplanen bedöms överstiga de 

inkomster planen ger med cirka 16 miljoner kronor. Under detaljplanearbetets gång har 

kommunen och exploatörerna tagit fram varsin kostnadsbedömning utifrån samma 

underlag. Exploatörernas kostnadsbedömning ligger betydligt lägre än kommunens. 
Fastighetskontoret kommer tillsammans med trafikkontoret att noggrant följa 

upphandlingen av gatuutbyggnaden. Förutsatt att anbud läggs i nivå med exploatörens 

kostnadsbedömning bedöms underskottet halveras. 

Kommentar: Noteras. 

2. Trafikkontoret anser att den genomgående gatan skall förses med dubbelsidig 

trottoar då det finns bebyggelse på ömse sidor av gatan samt målpunkter i flera 

riktningar. 

Delar av planområdet är mycket kuperat. Det är därför av stor vikt att 

tillgänglighetskraven tillgodoses i genomförandet av planen. Inte minst med tanke på att 

den västra delen av planområdet ligger relativt långt ifrån kollektivtrafik och med stora 

höjdskillnader. Det är även viktigt att särskilt studera utformning av slänter och 

hantering av dagvatten i anslutning till småhusbebyggelsen i det kuperade området. 

Kommentar: Noteras. 

3. Kretslopp och vatten anser att det är positivt att vändytorna inom planområdet sedan 

samrådet har getts rätt dimensioner för renhållningsfordon. Man beklagar att en 

återvinningsplats inte rymts inom planområdet men ser gärna en fortsatt diskussion 

kring alternativa platser i anslutning till planområdet då behovet anses vara stort. 

Kretslopp och vatten anser vidare att det är viktigt att de miljöhus som illustreras byggs 

för att avfallshanteringen skall fungera för den blandade bebyggelsen som planeras då 

renhållningsfordonen inte kommer kunna ta sig fram till samtliga hus. 

VA-utbyggnad 

Kretslopp och vatten konstaterar att planområdet ligger i direkt anslutning till befintligt 

VA-ledningssystem varför utbyggnad endast krävs inom planområdet. Man ser positivt 

på de ändringar som gjorts i plankartan som innebär att befintlig GC-bana genom 

området och därmed även VA-ledningarna kan ligga kvar. Allmänna VA-ledningar 

byggs ut i lokalgatorna inom planområdet med ca 1050 meter.  

Dagvatten 

En ändring på plankartan medger att dagvattenhanteringen kan placeras fritt inom 

kvartersmark i dagvattenutredningens delområden C och D. Kretslopp och vatten 
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framhåller vikten av att allt dagvatten skall fördröjas på kvartersmark innan det kan 

släppas ut i det allmänna ledningsnätet. Förvaltningen konstaterar även att de föreslagna 

makadamdiken som i dagvattenutredningen omgärdar samtliga gator bitvis kan bli svåra 

att skapa varför man önskar att plats för en gemensam uppsamling bör säkras upp 

centralt i delområde C genom ett nytt E-område alternativt ett U-område inom 

kvartersmark. 

Kommentar: Olika alternativa placeringar av återvinningsplats har utretts i planarbetet 

men har av olika anledningar valts bort. En stor del av områdets behov av sopsortering 

löses genom de planerade miljöhusen och stadsbyggnadskontoret håller med om vikten 

av att dessa anläggningar byggs. 

Vad gäller dagvattenhanteringen så skall all fördröjning ske på kvartersmark. Då delar 

av planen är flexibel såtillvida att den tillåter olika byggnadstyper har en generell 

bestämmelse om dagvattenhantering lagts på de centrala delarna. Bestämmelsen anger 

varken placering eller typ av anläggning vilket möjliggör för exploatörerna att välja 

den lösning som bäst motsvarar bebyggelsens behov.  

Planbeskrivning revideras och kompletteras för att bättre beskriva 

dagvattenhanteringen. Information om utbyggnad med bilagda kartor delges 

exploatörerna. 

4.  Lokalförvaltningen har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

5.  Göteborg Energi Nät AB anser att det centralt placerade E-området möjliggör 

byggnation av transformatorstation som täcker upp behovet för den planerade 

bebyggelsen. Storlek på transformatorstation avgörs främst av bostädernas 

uppvärmningsform. Göteborg Energi Nät konstaterar även att deras befintliga 

transformatorstation 2151 Dagjämningsgatan tagits med i den södra änden av 

plankartan. Man meddelar att inkoppling av transformatorstation samt utbyggnad av nät 

i området skall samplaneras med övrig teknisk infrastruktur. 

Kommentar: Noteras och delges exploatörerna. 

6. Göteborg Energi AB Fjärrvärme meddelar att de planerade bostäderna kan 

anslutas till den befintliga fjärrvärmeledning, som idag försörjer Assaredsskolan med 

fjärrvärme. Förskolan kan anslutas till befintlig fjärrvärmeledning som är 

förlagd i korsningen Decenniumgatan-Tideräkningsgatan. 

 

Kommentar: Delges exploatörerna. 

7. SDN Östra Göteborg ser positivt på förslaget till småskalig bebyggelse, förskola 

och BmSS-boende vid Decenniumplan. Stadsdelsnämnden välkomnar de ändringar som 

efter samrådet genomförts i det utställda förslaget till detaljplan och lämnar inga 

ytterligare synpunkter. 

 

Kommentar: Noteras. 

8.  Miljöförvaltningen är positiv till föreslagen kompletteringsbebyggelse förutom 

området väster om befintlig fotbollsplan då det anses ligga för långt ifrån kollektivtrafik 

något som förvaltningen framfört i såväl programsamråd som plansamråd. 

Bebyggelseområdet väster om fotbollsplanen ligger ca 700-800 meter från tät 

kollektivtrafik vilket anses innebära en överhängande risk för att de boende kommer att 

välja bilen som transportmedel i större utsträckning än kollektivtrafiken. 

Kommentar: Planområdets placering och utbredning har diskuterats utförligt genom 

program och planprocess. Stadsbyggnadskontoret anser att området väster om 
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Decenniumplan är 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. Det dryga trettiotal bostäder som planeras i skogspartiet är 

även en viktig del i att få ekonomiskt underlag för hela projektet. I detta fall anser 

stadsbyggnadskontoret att de positiva effekterna av den tänkta exploateringen för hela 

stadsdelen väger tyngre än det absoluta avståndet till kollektivtrafik.  

Vidare anser stadsbyggnadskontoret att gång- och cykelvägarna mot Kortedala torg är 

väl utbyggda samt att torget är den naturliga fokuspunkten i området vad gäller service 

och handel vilket sammantaget ger en naturligt god koppling mellan planområdet och 

Kortedala torg. 

9.  Park- och naturnämnden är positivt inställd till utbygganden men anser att inte 

tillräcklig hänsyn tagits till de skuggkonflikter som kan uppstå i den kuperade och 

skogsbeklädda västra delen av planområdet. Nämnden anser att en zon på 10-15 meter 

mellan exploatering och skog bör vara kvartersmark för att undvika avverkningskrav på 

naturmark samt skapa möjligheter för en bättre dagvattenhantering. Nämnden ställer sig 

också tveksam till placeringen av vissa byggrätter som anses ligga för tätt inpå 

klippbranter och skog vilken inte överensstämmer med de riktlinjer för solinstrålning 

som anges i planbeskrivningen. 

Park- och naturnämnden anser vidare att det är positivt att det skapas förutsättningar för 

en ny stadsdelslekplats i ett bra läge i området nära skola och vandringsstråk. Den 

tänkta bollplanen vid stadsdelslekplatsen bör dock ingå i användningsgränsen PARK för 

att inte begränsa möjligheterna till detaljstudier av placering i genomförandet. I och med 

att den befintliga fotbollsplanen bebyggs anser nämnden att den intilliggande 

klubbstugans funktion och eventuella bevarande behöver utredas. 

En utökning och upprustning av det befintliga gång- och cykelnätet i området kommer 

att medföra ökade kostnader för förvaltningen även utanför planområdet. En anslutning 

av gång- och cykelväg till skolan längs Decenniumgatan bör läggas till. 

Slutligen anser Park- och naturnämnden att de ytor som påverkas av en framtida 

exploatering men som inte ryms inom planområdet bör återställas så att de passar in i 

det omgivande grönområdet. Detta gäller exempelvis även befintlig lekplats som tas 

bort. Befintliga gångstråk genom naturmarken som ges en ny sträckning genom området 

bör tydligt visas och skyltas. 

Kommentar: Planområdets och exploateringens utbredning har noga studerats genom 

planarbetet där mindre lämpliga delar justerats eller helt tagits bort för att bevara 

naturen och förbättra förutsättningarna för en god boendemiljö. I den västra delen av 

planområdet anser stadsbyggnadskontoret att värdet av att bevara naturmarken väger 

tyngre än eventuellt framtida krav på avverkning. Bebyggelsen i den västra delen av 

planområdet är tänkt att ligga i skogsmiljö med naturen direkt utanför. Krav på 

solinstrålning ställs i planbeskrivningen. En gallring av skogen på NATUR-mark 

föreskrivs i planbeskrivningen och den bör utföras på ett sätt som förbättrar 

solinstrålningsmöjligheterna i planområdet. 

Plankartan justeras för att möjliggöra en friare placering av den nya bollplanen. 

Klubbstugan ligger kvar som befintlig bebyggelse. 

En gång- och cykelväg längs Decenniumgatan utreddes i ett tidigare skede av 

planarbetet men idén förkastades då den innebar att stora skärningar behövde göras i 

berget upp mot förskoletomten. Det huvudsakliga cykelstråket in mot Kortedala torg 

ligger längre söderut i planområdet och ansluter till befintligt nät. Anslutningen till 

skolan anses god. Längs Decenniumgatan planeras dubbelsidig trottoar. 
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Vandringsstråken införlivas i bebyggelsen i den västra delen av planområdet och 

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

10.  Räddningstjänsten Storgöteborg menar att då planen kommer medge tät 

bebyggelse så skall brandvattenförsörjningen utgöras av konventionellt system och 

komplettering med brandposter skall därför göras inom området. Det i planen föreslagna 

alternativsystemet anses inte lämpligt. Avståndet mellan brandposter får inte överstiga 

150 meter och avståndet mellan uppställningsplats och angreppspunkt bör inte överstiga 

75 meter . 

Efter ytterligare kontakter mellan stadsbyggnadskontoret och Räddningstjänsten låter 

Räddningstjänsten genom ett tilläggsyttrande (daterat 2013-09-17) meddela att det 

tidigare överenskomna (yttrande daterat 2012-08-21) alternativsystemet för 

brandvattenförsörjning kan tillåtas såvida räddningstjänstens framkomlighet, 

uppställningsytor och vändytor säkerställs i planen. Avståndet mellan uppställningsplats 

för räddningstjänstens fordon och byggnadernas angreppspunkt bör understiga 50 meter. 

Kommentar: Räddningstjänstens framkomlighet och vändmöjligheter har diskuterats 

och stämts av mellan samråd och utställning. Nya vändytor med fullgod svängradie har 

placerats längst ut i säckgatornas ändar i västra delen av planområdet samt vid 

förskola och BmSS. Möjlighet att skapa besöksparkering ges på flera platser i 

planområdet för att minimera risken för uppställning längs med skogsvägarna vilket 

avsevärt skulle minska framkomligheten. Parkering skall inte tillåtas längs med 

skogsvägarna annat än på kvartersmark. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11.  Länsstyrelsen har följande synpunkter:  

Trafikbuller 

Länsstyrelsen har inte anledning att tro, mot bakgrund av den utställda 

bullerutredningen, att gällande riktvärden för buller kommer att överskridas vid 

planerad bostadbebyggelse. Dock anser man att det finns en risk att 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå inte klaras vid den planerade förskolans utemiljö. Då den utställda 

bullerutredningen utgår från trafikmängder på Tideräkningsgatan från 2008 anses det 

inte klargjort att förskoletomten klarar de uppställda bullerkraven. Ett förtydligande av 

bullerutredningen måste göras i vilket påverkan från dagens trafiknivå liksom en 

framtidsprognos måste redovisas. Vidare behöver bullerberäkningen redovisa ljudnivåer 

både vid förskolans bullerutsatta och skyddade sidor. Eventuella behov av 

bullerdämpande åtgärder skall beaktas och inarbetas i planförslaget. Man ser även gärna 

att det framgår av plankartan att lekytan skall klara 55 dB(A) ekvivalent nivå. 

Geoteknik 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen efter samrådet har analyserat och i vissa fall 

undanröjt potentiella säkerhetsrisker när det gäller ras och blocknedfall. På ett par 

platser utanför planområdet finns det block som skulle kunna påverkas av exploatering 

men dessa bedöms av kommunen inte påverka bebyggelsen eller områdets lämplighet 

som boendemiljö. Länsstyrelsen delar den bedömningen. 

Kulturmiljövård 

Länsstyrelsen vidhåller att fornborgen RAÄ Göteborg 94 ska vara markerad på 

plankartan, något som lyftes fram i samrådet. Även om den fysiska lämningen är 

belägen väster om planområdesgränsen så berörs fornlämningsområdet av planområdet. 

Det anses även som önskvärt att en informationsinsats som exempelvis skyltning eller 

liknande görs vid fornborgen som kompensatorisk åtgärd för intrång i kulturvärden. 
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Dagvatten och elförsörjning 

En indexering av områden med beteckningen E inom planområdet är önskvärd för att 

skilja på transformatorstation och anläggning för dagvattenhantering. 

Fågelinventering 

Länsstyrelsen konstaterar att en fågelinventering har gjorts för att utreda områdets 

lämplighet för fyra utpekade skyddsvärda arter. Inventeringen utfördes i januari månad 

vilket länsstyrelsen normalt inte förordar men då syftet med inventeringen var att 

bedöma områdets lämplighet i sin helhet så kan förfarandet i det här specifika fallet 

godtas. Länsstyrelsen instämmer vidare i kommunens bedömning att de 

förstärkningsåtgärder som tas upp i planbeskrivningen är tillräckliga för att den tänkta 

exploateringen inte skall medföra ett förbud enligt Artskyddsförordningen. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar:  

Trafikbuller 

En kompletterande bullerberäkning för förskoletomten har genomförts som visar på att 

förskolans utemiljö klarar riktvärdena för buller. Vad gäller byggnaden anger 

bullerberäkningen att vissa anpassningar av funktionernas placeringar kan behöva 

göras. Bullerberäkningen är dock gjord efter antaganden om trafikmängder på 

lokalgatorna som ligger långt över den tänkta trafiknivån och står i dålig relation till 

den befintliga och tillkommande bebyggelsen. Bullerberäkningen kan därför antas 

rymma en stor felmarginal. Stadsbyggnadskontoret anser att det är olämpligt att på 

plankartan reglera vilken exakt bullernivå som skall klaras då riktvärdena för buller 

förändras över tid. Att riktvärdena klaras bevakas i bygglovshandläggning. 

Kulturmiljövård 

Fornborgen RAÄ Göteborg 94 markeras på kartan. Både fornlämningens exakta läge 

och fornlämningsområdets utbredning redovisas. 

Fågelinventering 

Fågelinventeringens utförande och resultat har löpande stämts av med Länsstyrelsen. 

 

12.  Trafikverket meddelar att man inte lämnar några synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: Noteras. 

Sakägare 

14.  Förvaltnings AB Västerstaden uppmärksammar att de enligt planförslaget blir av 

med en del parkeringsplatser i deras anläggning söder om planområdet. Västerstaden 

önskar återkoppling från staden kring hur många platser man blir av med samt hur 

kommunen tänker sig ersätta eller kompensera för de förlorade parkeringsplatserna. 

Kommentar: Fastighetskontoret har under utställningstiden i samförstånd med 

Förvaltnings AB Västerstaden kommit fram till en kompensation för de 

parkeringsplatser som tas i anspråk när den nya vägen skall dras genom planområdet. 

Övriga 

13.  Svenska kraftnät har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 
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Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär mindre justeringar av 

användningsgränser på plankartan samt tydligare redovisning av bland annat 

fornlämningar på plankartan. Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter kring den 

nya trafikbullerutredningen samt förtydliganden kring dagvattenhantering. Berörda 

fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte innebär 

någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny utställning. 

 

 

 

 

Gunnel Jonsson 

Planchef 

Arvid Törnqvist  

Planarkitekt
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Sändlista  
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Kretslopp och vattennämnden 

Kulturnämnden 

Lokalnämden 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg 

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden 

Utbildningsnämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsordningspolisen 

Länsstyrelsen 

Posten AB 

Svenska Kraftnät 

Skanova Nätplanering D3N 

Trafikverket 

Västtrafik Göteborgsområdet AB 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

 

Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

Göteborgs kyrkonämnd 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Swedegas 
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