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1 Bakgrund och syfte 

Byggnadsnämnden i Göteborg har gett stadsbyggnadskontoret i uppgift att ta fram 

en ny detaljplan för området Decenniumplan i Kortedala. 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.  

Syftet med detta PM är att ta fram ett nytt trafikförslag som kan utgöra underlag 

för detaljplanen. Trafikförslaget ska tillgodose de krav som ställs på tillgänglighet, 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Trafikutredningen innehåller även en 

översiktlig kostnadsbedömning. 
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2 Förutsättningar 

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

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

området omfattar cirka 9 hektar.  

 

 

Figur 1 Karta över utredningsområdet (Karta från programhandlingen). 

 

2.1 Mål  

Målet med detaljplanen är att medge att ca 90 bostäder i form av småhus 

byggs inom planområdet samt att möjliggöra en ny förskola och ett boende 

med särskild service (BmSS). Bostäderna utgörs av en blandning av radhus, 

parhus, friliggande villor och eventuellt mindre flerbostadshus.   

 

2.2 Stadskaraktär 

Planområdet är beläget på delområden med delvis olika karaktär. Huvudsakligen 

består området av oexploaterad mark men vissa delar är ianspråktagna för 

idrottsändamål. Planområdet utgör en del av ett större, sammanhängande 

naturområde som sträcker sig i nord-sydlig riktning längs Göta älvs dalgång. 

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

Parkering till bostäderna sker i utkanten av området och mellan husen finns endast 

gång- och cykelvägar. 
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Direkt norr om planområdet ligger Assaredsskolan. I anslutning till skolan finns 

en klubbstuga som används av en fotbollsförening. 

Söder om planområdet längs Dagjämningsgatan finns ett småindustriområde med 

varierande verksamheter. 

 

2.3 Trafiksystem 

2.3.1 Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelväg finns utmed Tideräkningsgatan, fram till Decenniumgatan. 

Befintliga GC-vägar framgår av Figur 2. 

 

 

Figur 2 Gång- och cykelbanor i anslutning till planområdet. 

 

2.3.2 Kollektivtrafik 
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.  

Planområde 
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2.3.3 Biltrafik 
Området nås med bil från Tideräkningsgatan via Decenniumgatan eller från 

Dagjämningsgatan.  

Parkering till befintliga bostäder finns i utkanten av området längs med 

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

Solståndsgatan, vid infarten till området söderifrån.  

Skolan har egen parkering i anslutning till dess infart. 

 

2.4 Trafikdata 

2008 års trafikmängd på Tideräkningsgatan var 7400 fordon/dygn. Några aktuella 

siffror finns inte för Dagjämningsgatan. 

 

2.5 Tillgänglighet och framkomlighet 

Tillgängligheten och framkomligheten för gående och cyklister god utmed 

Tideräkningsgatan. 

Tillgängligheten med kollektivtrafik till området anses vara acceptabel. 

Spårvagnshållplatsen vid Kortedala torg ligger 600 meter från planområdets 

centrum  

För biltrafiken är framkomligheten och tillgängligheten god till området. 

 

2.6 Trafiksäkerhet 

Idag består området främst av naturmark. 

 

2.7 Trygghet 

Området utgör gränsen mellan befintliga bostäder och naturmark. 

 

2.8 Miljö 

Inga mätningar av luftföroreningar har genomförts. En trafikbullerutredning 

”Decenniumplan trafikbullerutredning rapport 4577” 2011-11-03, har utförts av 

Akustikforum daterad 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. 
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2.9 Geoteknik 

En geoteknisk utredning har utförts av WSP Samhällsbyggnad, 2011-08-29. 

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 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. 

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 våt-marken nordväst om skolan. Inga ytterligare undersökningar av 

grundvattensituationen i området har utförts. 

Större delen av planområdet består av berg och tunt jordtäcke på berg. På de 

ställen där lera och sand har återfunnits är lutningen svag, eller den bedömda 

lermäktigheten ringa, vilket innebär att stabiliteten i förekommande jordar inom 

planområdet är tillfredställande. 

De bergspartier som förekommer inom planområdet uppvisar generellt inte så 

branta slänter att det finns någon risk för nedfallande sten eller rasblock. Inom 

området finns dock tre områden (markerade på kartan nedan) där branta slänter 

och/eller rasmassor förekommer i och nedanför respektive slänt. 
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Figur 3 Rasbranter i anslutning till planområdet. 

 

Inga sättningar förväntas uppkomma vid en eventuell byggnation inom fastmarks-

området, förutsatt att den organiska jorden schaktas bort i förväg. I de låglänta 

delarna, där lera och torv förekommer under fyllnadsmassorna vid fotbollsplanen, 

är det möjligt att mindre sättningar kan uppstå om leran och torven belastas. 

 

2.10 Kablar och ledningar 

Befintliga dagvattenledningar som finns i anslutande gator förutsätts kunna ta 

emot dagvatten från området. 

Ingen övrig ledningskontroll har gjorts och inga ledningar har mätts in. 

 

2.11 Markfrågor 

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. 
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3 Beskrivning och analys av alternativ 

I arbetet med planprogrammet studerades ett antal alternativ men i samband med 

detaljplanen har endast ett alternativ studerats. 

 

4 Trafikförslag 

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

området ska utformas för att säkerställa en hastighet på 30 km/h. Detta innebär att 

blandtrafik är möjlig. 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, Figur 3. 

 

 

Figur 3 Föreslagen utformning. Detalj ur ritning 0201. 

 

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

tvärgator. Två förslag på genomfartsgatan har kostnadsbedömts. Förslag 1 där 

genomfartsgatan har en 5,5 meter bred körbana samt 2 meter breda trottoarer på 

ömse sidor samt förslag 2 där det endast är trottoar på den ena sidan. Övriga gator 

är 5,5 meter breda, utan separat gångbana. 

Inom planområdet anläggs gång- och cykelvägar som knyts ihop med befintliga 

GC-vägar och underlättar därmed för de boende att ta sig till Kortedala torg.  

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

inte att belasta gatorna inne i området i särskilt stor utsträckning, Figur 4. 
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Figur 4 Föreslagen utformning på vändslingan vid förskolan. Detalj ur ritning 0201. 

 

Parkering ska lösas inom varje kvarter. Gemensamma parkeringsytor bör inte 

placeras i kvarterens hörn. Besöksparkeringar bör finnas så utspritt som möjligt 

bland bebyggelsen.  
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5 Konsekvenser av trafikförslag 

5.1 Markfrågor 

Hela trafikförslaget ryms på kommunal mark med förutsättning att det byggs en 

stödmur vid förskolan. Om man väljer att arbeta med slänterna i stället blir det 

markintrång på intilliggande fastigheter. 

 

5.2 Trafiksystem 

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. 

 

5.3 Framkomlighet och tillgänglighet 

Den centrala delen av planområdet är relativt plan, med lutningar under 5 % på 

gator och gång- och cykelvägar. Här är tillgängligheten god. 

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 %.  

Förskolan har behov av ca 6-7 korttidsparkeringar som föreslås placeras nedanför 

förskolan på den befintliga parkeringen. Personalparkering kan antingen placeras 

tillsammans med dessa eller i direkt anslutning till byggnaden.  

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

personalen. 

I anslutning till förskolan finns en angöringsgata som avslutas med en vändplats. 

Denna är främst avsedd för varuleveranser och eventuella besökare med 

funktionshinder. Övriga besökande samt personal och föräldrar förväntas stanna 

på parkeringen. För att uppnå detta kan det krävas någon form av reglering av 

vilken trafik som skall tillåtas köra upp. 

Cykelparkering ska ske inom kvartersmark i närheten av bostädernas entréer.  

Tillgängligheten med kollektivtrafik till området anses vara acceptabel. 

Spårvagnshållplatsen vid Kortedala torg ligger 600 meter från planområdets 

centrum och områdets yttre delar har dessutom brant lutning på vägen till 

hållplatsen. 

Dubbelsidig trottoar på genomfartsgatan ger en bättre framkomlighet och 

tillgänglighet till området samt en ökad trafiksäkerhet.  

 

5.4 Trafiksäkerhet  

Trafiksäkerheten för förslaget bedöms som god om gatorna utförs enligt förslaget. 

Viktigt är dock att säkerställa sikten i korsningarna under projekteringsfasen.  

En dubbelsidig trottoar har högre trafiksäkerhet än en enkelsidig. 
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5.5 Miljö 

För konsekvenser avseende buller se den fullständiga bullerutredningen. 

Detaljplanen innebär inga direkta åtgärder som påverkar luftmiljön.  

 

5.6 Barnkonsekvenser och sociala konsekvenser 

Någon specifik BKA (barnkonsekvensanalys) eller SKA (socialkonsekvens-

analys) har inte gjorts i detta skede. 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. 

Lägenheter i flerbostadshus dominerar idag i Kortedala. Detaljplanen innebär en 

möjlighet att öka blandningen av olika bostadstyper och upplåtelseformer. 

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. 

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

ska 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. 

 

5.7 Geoteknik 

Under förutsättning att framtida bebyggelse utgörs av lätta byggnader bedöms inte 

någon grundförstärkning vara nödvändig enligt WSP:s utlåtande. Utifrån detta har 

antagits att vägarna ej behöver särskilda förstärkningsåtgärder. 

 

5.8 Kablar och ledningar samt belysning 

Befintliga kablar och ledningar samt belysning påverkas av trafikförslaget.  



2013-04-17 Detaljplan Decenniumplan       

14 

6 Kostnader 

En översiktlig kostnadsbedömning av förslaget har utförts. I dessa kostnader 

inkluderas uppskattad kostnad för tillfälliga avstängningar under arbetet. 

Kostnadsbedömningen har upprättats i två versioner. En med gångbanor på båda 

sidor om den genomgående gatan (mellan Tideräkningsgatan och 

Dagjämningsgatan) och en med gångbana endast på den ena sidan. Skillnaden i 

kostnad är cirka 1 miljon kronor, se tabeller nedan. 

Total kostnad för trafikförslaget uppskattas till 31 respektive 32 miljoner kronor, 

se tabeller nedan. 

Tabell 1 Kostnadsbedömning version 1. I kostnadsbedömningen inkluderas inte kostnader för 
geotekniska åtgärder. Berg antas 2 meter under matjorden. Dagvattenhantering utförs med brunnar 
och ledningar till befintligt system. 
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Tabell 2 Kostnadsbedömning version 2. I kostnadsbedömningen inkluderas inte kostnader för 
geotekniska åtgärder. Berg antas 2 meter under matjorden. Dagvattenhantering utförs med brunnar 
och ledningar till befintligt system. 

 

I kostnaden för röjning sly ingår att förutom röjning av sly också att iordningställa 

området och förbereda för byggnation. 
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7 Tider 

Planprocessen  

 Samråd: Andra kvartalet 2012 

 Utställning: Andra kvartalet 2013 

 Antagande: Tredje kvartalet 2013 

 Laga kraft: Första kvartalet 2014 

Byggstart:  Andra-Tredje kvartalet 2014 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 Ritning 0201  Trafikförslag Plan 

Bilaga 2 Ritning 0202  Kostnadsbedömning 

Bilaga 3 Ritning 2001  Längdprofiler 

Bilaga 4 Ritning 2002  Längdprofiler 

Bilaga 5 Kostnadsbedömning 

 

 


