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KORT OM KORTEDALA OCH PROGRAMMET
Uppdraget
Byggnadsnämnden beslutade den 27 oktober 2015 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att upprätta program för stadsutveckling i 
Kortedala och Kviberg. 

Programområdet omfattar Kortedala och stråket längs Kortedala-
vägen - Almanacksvägen. Programmet överensstämmer med över-
siktsplanen och är enligt Strategi för utbyggnadsplanering 2035 ett 
av de prioriterade utbyggnadsområdena med Kortedala torg som en 
strategisk tyngdpunkt. 

Programmets syfte är att visa hur

• Kortedala kan förtätas

• kopplingarna till de näraliggande stadsdelarna Kviberg och 
Bergsjön kan förbättras

• kvaliteterna i den befi ntliga strukturen kan bevaras 

• Kortedalavägen - Almanacksvägen kan omvandlas till en mer 
stadsmässig gata som kan knyta samman stadsdelarna

Programmet ska utgöra grund för fortsatt planering och genom-
förande.

Programområdet
Kortedala ligger i de östra delarna av Göteborg, mellan Lärjeån i 
norr, Säveån i söder, Göta älv i väster och Bergsjön, Utby och 
Kviberg i öster.

Med spårvagn tar det drygt en kvart till Centralstationen. Till 
Gamlestads torg tar det ca. tio minuter varifrån man når både 
Angered med spårvagn och pendeltågsnätet mot t.ex. Trollhättan. 
Via spårvagnen fi nns även busstrafi k till Partille från både Bergsjön 
och Bellevue.

Programområdets läge i staden

ANGEREDS 
CENTRUM

PARTILLE 
CENTRUM

GAMLESTADEN

CENTRALSTATIONEN
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Kortedala är Göteborgs första moderna förort. Under en femårs-
period förvandlades den kuperade skogs- och betesmarken till en 
stadsdel för över 25 000 invånare. Området byggdes ut efter en 
tydlig struktur med lokala torg utmed spårvägen. Bostadsbeståndet 
dominerades av mindre lägenheter. 

Kortedala har en stor exploateringspotential genom sitt relativt 
centrala läge och en bra infrastruktur. Detta ger ett boende nära 
centrum med goda möjligheter till fritidsaktiviteter och rekreation. 
Området har behov av ökad tillgänglighet till arbete, utbildning 
och service. Barriärerna inom stadsdelen och mellan grannstads-
delarna behöver överbryggas.

Planhistoria
Omkring 1950 påbörjades planeringen av den nya stora förorten 
Kortedala. En dispositionsplan för hela området utformades och 
marken fördelades mellan olika byggnads- och bostadsföretag. 
Detaljplaner för delområdena utarbetades sedan i samarbete mellan 
företagens egna arkitekter och stadsbyggnadskontorets arkitekter.

Utbyggnaden genomfördes 1952–57 och Kortedala blev med sina 
25 000 invånare det största förortsområdet i 1950-talets Göteborg. 
Under 1960-talet kompletterades stadsdelen med ett par grupper av 
bostadshus och anläggningar för olika verksamheter.

Kortedalas stadsplan är typisk för 1950-talet. Stadsdelen byggdes 
kring en centralt placerad spårvägslinje och delades upp i så kallade 
grannskapsenheter. Kortedala Torg blev centrum för hela stads-
delen. Utöver Kortedala torg anlades tre ”sekundära” centrum-
anläggningar; Kalendertorget, Citytorget och Årstidstorget.

Utbyggnaden anpassades till den kuperade terrängen och relativt 
stora partier med naturmark bevarades mellan husen. Bostadsbe-
byggelsen omfattar många olika hustyper, bland annat lamellhus, 
punkthus, radhus, atriumhus och villor.

Planeringsläget idag
I Kortedala har endast några enstaka utbyggnads- och förtätnings-
projekt genomförts under de senaste åren. I Gamlestaden och då 
främst vid Gamlestads torg pågår en stark bebyggelseutveckling. 
Gamlestads torg kommer att bli en tyngdpunkt med betydelse inte 
bara för det närmaste området utan för hela stråket, staden och 
regionen. Även i Kviberg pågår en bostadsutbyggnad och i Berg-
sjön har ett program nyligen tagits fram för ny bebyggelse på fl era 
platser.

Kvaliteter och potentialer
Programområdet ligger inom utbyggnadsplaneringens prioriterade 
områden och det fi nns möjligheter att utveckla området till ett mer 
sammanhängande stadsområde. Kortedala är utbyggt efter grann-
skapsidealets struktur med fl era lokala torg utmed spårvägen, vilket 
medfört goda kollektiva förbindelser till de centrala delarna av 
Göteborg som i många fall går snabbare än att resa med bil.

Dispositionsplanen
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Grannskapen har med sin bebyggelse och välutformade stadsrum 
mycket höga boendekvaliteter och de relativt små lägenheterna är 
attraktiva. Områdena kring spårvägens hållplatser är mest lämpliga 
för utveckling av bostäder, mötesplatser och service. Här fi nns 
potential för ombyggnation och nya funktioner inom befi ntliga 
byggnader och en fortsatt utveckling av de befi ntliga torgen.

Det är en sammanhängande stadsdel planerad efter modernismens 
principer i en öppen men ändå väl sammanhållen bebyggelse-
struktur. Kortedala var först i landet att planeras i en dispositions-
plan, där grannskapen fördelades på olika byggherrar och namn-
kunniga arkitekter tolkade och gestaltade stadsplanen. Resultatet är 
en stadsdel med en mångfald av 1950-talets kvalitativa boende-
miljöer som har höga upplevelse- och kulturhistoriska kvaliteter.

Kortedala är en grön stadsdel som erbjuder goda möjligheter till 
natur- och rekreationsupplevelser. Stora delar av bebyggelsen ligger 
insprängd mellan vegetation och det fi nns gott om grönytor. 
Kortedalavallen fungerar tillsammans med Lärjeåns dalgång, 
Kvibergs kyrkogård och Kvibergs Park som målpunkter även för 
besökande från andra delar av staden. Dessa stora gröna områden i 
och kring Kortedala har en potential som kan utnyttjas för att höja 
stadsdelens boende- och livskvaliteter. Stadsdelen har god för-
sörjning av fotbollsplaner och fl era föreningsdrivna och privata 
anläggningar, exempelvis i området kring Kortedalavallen.

Öppna och välkomnande gårdsmiljöer (Foto: Melica)
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Utmaningar
Den största utmaningen för programområdet består i att delar av 
området präglas av en överdimensionerad infrastruktur och att 
vissa anslutande mellanrum har karaktär av ödsliga gaturum med 
låg stadsbyggnadskvalitet. Främst gäller det Kortedalastråket och 
dess skyddszoner vilka bildar stora barriäreff ekter som gör det svårt 
att nå, för stadsdelen centrala områden som Kviberg Park och 
Lärjeåns dalgång. 

Kortedala är relativt isolerat från sin omgivning och har på grund 
av terräng och naturförhållanden visat sig svårt att rumsligt inte-
grera med grannområdena Hjällbo, Alelyckan och Angered. 
Genom stadsutvecklingen av Bergsjön och nu även Kortedala upp-
står möjligheter till att bättre koppla samman stadsdelarna. 

Det stora kraftledningsstråket begränsar utbyggnadspotentialen. 
Om kraftledningen ska fi nnas kvar begränsas användningen av 
området under ledningen och intill 50 meter på varje sida. 
Programmet visar på möjligheterna med att gräva ner kraft-
ledningen vilket ger en ökad bebyggelsepotential och mindre 
barriärskapande eff ekt.

För att utnyttja utbyggnadspotentialen i Kortedala och skapa fl er 
bostäder måste trafi ksystemet förändras. En övergripande ut-
maning är att fl er ska välja att gå, cykla och åka kollektivt. För att 
Kortedalastråket ska kunna omgestaltas med ett bilkörfält i vardera 
riktningen istället för två krävs t.ex. att dagens trafi kmängd inte 
ökar nämnvärt. Maxkapaciteten vid Gamlestaden är dessutom 
redan nådd och kan inte hantera högre fordonsfl öden. Det kupera-
de programområdet skapar dock svårigheter för både gång- och 
cykeltrafi k och utbyggnaden av gång- och cykelbanor. Till-
gänglighet och framkomlighet för alla grupper är avgörande för att 
fl er resor ska göras med hållbara färdmedel. I dagsläget är spårvagn-
strafi k den enda kollektivtrafi ken genom området. De befi ntliga 
spårvagnshållplatserna upplevs delvis som otrygga och har en be-
gränsad tillgänglighet. Förbättrade hållplatslägen och en 
kompletterande busslinje skulle öka fl exibiliteten, tillgängligheten 
och robustheten i programområdets kollektivtrafi knät.

Handeln i programområdet är idag huvudsakligen koncentrerad 
till de lokala torgen i Kortedala. Konkurrens från externa köpcentra 
och andra externa butiksetableringar samt ett minskat kund-
underlag inom området gör att Kortedala Torg och de andra 
torgen har problem med lönsamheten. Marknadsbedömningar 
visar också att det inte föreligger ett märkbart marknadsutrymme 
för ny etablering av handel inom området. Detta nästan oavsett 
storlek på tillkommande befolkningsunderlag. Handel med daglig-
varor eller sällanköpsvaror förutsätts därför inte kunna expandera 
och/eller aktivera de tillkommande bottenvåningarna i området. 
Positivt är dock att ett tillskott av nya boende och arbetande kan 
innebära att den befi ntliga handeln och restaurangnäringen ges för-
utsättningar att utvecklas och att de existerande torgen kan stärkas 
och ges nya förutsättningar framöver.
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Kortedala har god tillgång till natur och grönytor. Tillgången till 
plana aktivitetsytor för exempelvis spontanfotboll och brännboll är 
dock mer sällsynta. Det fi nns även för få kommunala lekplatser 
och stadsdelsparker, i synnerhet i den norra delen av program-
området. Kvibergsområdet och Lärjeåns dalgång kan nyttjas bättre 
om tillgängligheten till dessa områden förbättras. Programområdet 
har inte några fullmåttshallar för inomhusidrott och det saknas 
simhall.

Skolor och förskolor behöver byggas ut. De är relativt jämt för-
delade men beläggningen är ansträngd och tillkommande bostads-
bebyggelse innebär ytterligare behov. Nya skolor och förskolor tar 
plats då de ofta byggs som stora enheter med 8-10 avdelningar. En 
utmaning är att hitta bra lokaliseringar och skapa utemiljöer med 
kvalitet i nya och täta miljöer, kanske i synnerhet i kuperade 
Kortedala. Det fi nns även ett visst behov av annan kommunal 
service i form av t.ex. boenden med särskilt stöd och boende för 
äldre.

Kortedala har en mycket enhetlig struktur, med en rad välplanerade 
bostadsområden med framförallt två- och trerumslägenheter. Men 
det saknas en varierad lägenhetsstruktur, både vad gäller storlek 
och upplåtelseform. Andelen hyresrätter i Kortedala är hög och 
andelen småhus är liten i förhållande till Göteborg i stort.

Det fi nns få arbetsplatser i Kortedala och inkomsterna är låga i 
stadsdelen i förhållande till Göteborg i stort. Arbetslösheten är 
högre i Kortedala än snittet i Göteborg.

Spårvagnshållplatsen vid Kortedala torg (Foto: Melica) 
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Bebyggelse utmed Tideräknings-
gatan som är ett viktigt stråk 
genom Kortedala. 

Förtätning kring Kortedala torg 
som är utpekad tyngdpunkt. 
Stråket mot Citytorget behöver 
utvecklas.

Om kraftledningen grävs ned kan 
ny bebyggelse uppföras. Främst 
småhusbebyggelse i det gröna. 
Större skala mot Gregorianska 
gatan och Kvartsekelgatan. Ett 
grönt stråk integreras i be-
byggelsen som binder samman 
naturen med Kortedala.

Dagjämningsgatan fortsatt 
blandat verksamhetsområde, ej 
störande. 

Förtätning vid Runstavsgatan. 
Parkstråket mot Kortedala Torg 
lyfts fram och en grön koppling 
skapas mot kyrkogården i söder.

Om kraftledningen grävs ner kan 
Gärdsås torg med närområde ut-
vecklas som en tyngdpunkt med 
blandad bebyggelse. Tät och hög 
bebyggelse mot ”Stråket” och 
Gärdsås torg. Ett grönt stråk 
Integreras i bebyggelsen som 
binder samman naturen med 
Kortedala.

Förtätning nära hållplats och 
utmed Januarigatan. 

Förtätning vid Citytorget. Håll-
platsnära och stärker torget.

Viktig nod med hög be-
byggelsetäthet. Viktigt 
entréområde till Kviberg 
park. Simhall eller annan 
publik verksamhet. Plan-
skildhet tas bort. Entrén och 
kopplingen mot Kortedala 
torg ska lyftas fram.

Koloniområdet fl yttas och 
möjliggör ny bebyggelse 
mellan Kortedala och 
Kviberg Park.

Bebyggelsen mellan noder 
ansluter i skala och rytm 
till befi ntlig bebyggelse. 
Stadsradhus eller liknande 
på östra sidan.

Nod med hög bebyggelse-
täthet kring hållplats. 

Enkelsidigt gaturum med 
kyrkogården åt väster och 
ny bebyggelse som tar 
hänsyn till det stora park-
rummet i öster. 

Nod med hög bebyggelse-
täthet kring viktig entré-
punkt mot Kviberg Park.

Blandad bebyggelse som 
länkar samman Korte-
dala och Bergsjön. Hög 
bebyggelsetäthet omkring 
korsningen.

Galaxen stadsdelspark och 
Gärdsås mosse ges möjlig-
het till utveckling. 

Viktig entré till motions
anläggning och Lärjeåns 
rekreationsområde. En ut-
veckling av miljön kring Gerås-
hallen integreras i ny bebyggelse.

Bostadsbebyggelse som 
kopplar samman Kviberg 
park med Kortedala. 

PROGRAMFÖRSLAG
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FÖRSLAG TILL UTBYGGNADSSTRATEGI 

Programarbetet
Nedan redogörs, för Kortedala, relevanta delar av Göteborgs stads 
övergripande strategier med bäring på stadsutveckling: Strategi för 
utbyggnadsplanering, Trafi kstrategi för en nära storstad samt Grön-
strategi för en tät och nära storstad. Där redogörs också för de mål 
som har tagits fram i respektive strategi. 

Under programarbetet har sedan mål arbetats fram utifrån 
Kortedalas fysiska och sociala förutsättningar. De generella målen 
för Göteborg har kompletterats med platsspecifi ka mål utifrån de 
förutsättningar som fi nns i Kortedala. Dessa mål har sedan över-
satts till åtgärder i den fysiska miljön vilket utgör programförslaget. 
En redogörelse över de mål som tagits redovisas som bilaga. Under 
avsnittet Konsekvenser redovisas även en kortfattad måluppfyllelse 
utifrån programarbetets målbild.

Översiktliga strategier för Göteborg
Regional strukturbild
Kommunerna i Göteborgsregionen har tagit fram en strukturbild 
för regionen. Kortedala ligger i stadsområdet mellan stråken mot 
Trollhättan samt Alingsås/Herrljunga/Skövde.

Översiktsplan
Översiktsplanen anger en tydlig inriktning för stadens utveckling 
genom en utbyggnadsordning för staden:

”Fortsatt planering i Göteborgs stad ska i första hand ske med 
inriktning mot komplettering av den byggda staden i kombination 
med byggande i strategiska knutpunkter.”

Utöver de strategiska knutpunkterna, t.ex. Gamlestaden, efter-
strävas högre täthet även vid mindre knutpunkter med god till-
gänglighet, t.ex. Kortedala torg.   

Kortedala anges i huvudsak som bebyggelseområde i översikts-
planen. Bebyggelsen gränsar norrut mot Lärjeåns dalgång som är av 
riksintresse för naturvården, Natura 2000-område och omfattas av 
strandskydd. Söderut ligger Kvibergs kyrkogård. Rakt genom 
området löper en större kraftledning med skyddsavstånd på 50 
meter. Ett par områden med nedlagda deponier redovisas norr och 
väster om programområdet. Norr om programområdet redovisas 
även ett utredningsområde för kommunikationer som syftar till att 
skapa bättre förbindelser mellan Angered och Bergsjön. 

Läs mer om och se kartorna till översiktsplanen på Göteborgs stads 
hemsida: Start / Bygga & Bo / Kommunens planarbete / Översiktlig 
planering för Göteborg / Översiktsplan för Göteborg

Strukturbild för Göteborgsregionen

KORTEDALA

ÖVERSIKTSPLAN

ÖVERSIKTLIGA 
STRATEGIER

Utbyggnadsstrategi

Trafi kstrategi

Grönstrategi

MÅLBILD FÖR 
PROGRAMARBETET

PROGRAMFÖRSLAG
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Översiktliga strategier
För att Göteborg ska fortsätta utvecklas till en attraktiv och hållbar 
stad har staden tagit fram strategiska dokument med utgångspunkt 
i översiktsplanen. Strategierna anger inriktningen för hur Göteborg 
ska bli en stad som erbjuder ett enklare vardagsliv för fl er i en grön 
och livfull stad. Tre av dem har direkt bäring för stadsutvecklingen 
i Kortedala: Strategi för utbyggnadsplanering, Trafi kstrategi för en 
nära storstad samt Grönstrategi för en tät och nära storstad. Dessa är 
också rent praktiskt utgångspunkten för målformuleringarna i detta 
program.

Läs mer om de övergripande strategierna på Göteborgs stads hemsida: 
Start / Bygga & Bo / Kommunens planarbete / Stadsutvecklingsprojekt 
/ Stadsutveckling 2035

Strategi för utbyggnadsplanering

Generellt pekas tre strategier ut: 

• Dra nytta av det som fi nns 

• Utveckla tyngdpunkter 

• Kraftsamla där det gör skillnad

Vissa strategiska platser i staden är utpekade som kraftsamlings-
områden, t.ex. Gamlestads torg och Rymdtorget i Bergsjön. Spår-
vägen knyter ihop stråket däremellan vilket successivt kan stärkas 
genom att fl era tyngdpunkter utvecklas. Kortedala nämns som en 
möjlig tyngdpunkt. En viktig del i strategin är förtätning kring ett 
antal utpekade lokala torg där handel, service, kollektivtrafi k etc. 
stärks och på så sätt utvecklas till tyngdpunkter. Strategin pekar 
också på möjligheten att knyta samman Kortedala med Bergsjön. 
Särskilda utgångspunkter är bland annat att andelen verksamheter 
bör öka samt att det fi nns bostadsnära parker. 

Kartan visar prioriterade utbyggnadsområden, tyngdpunkter, kraft-
samlingsområden samt naturområden, stadsparker och stadsdelsparker. 
(Strategi för utbyggnadsplanering)

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 

GÖTEBORG 2035
TRAFIKSTRATEGI FÖR 

EN NÄRA STORSTAD

GÖTEBORG 
GRÖNSTRATEGI FÖR 

EN TÄT OCH GRÖN STAD

ANTAGEN AV PARK OCH NATURNÄMNDEN 2014-02-10
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I strategin anges, för Kortedala och Bergsjön, en utbyggnads-
potential på cirka 3 900 bostäder. I programmet för Bergsjön ryms 
i sammanhanget runt 2 500 bostäder. Nyligen antagna detaljplaner 
rymmer ca. 280 bostäder. För att uppfylla strategins potential kvar-
står alltså ca. 1 100 bostäder i t.ex. Kortedala-Kviberg. Med denna 
bakgrund kan det konstateras att utbyggnadspotentialen som anges 
i Strategi för utbyggnadsplanering 2035 för Kortedala och Bergsjön 
är lågt räknad. 

Trafi kstrategi för en nära storstad

Trafi kstrategin är vägledande för hur trafi ksystemet och gatu-
rummet i Göteborg ska utvecklas. Fokus ligger på tre områden: 
resor, stadsrum och godstransporter.

De huvudmål som är relevanta för Kortedala är resor och stadsrum: 

• Huvudmål resor: Ett lättillgängligt regioncentrum - där det är 
lätt att nå viktiga platser och funktioner, oavsett färdmedel och 
förutsättningar samt 

• Huvudmål stadsrum: Attraktiva stadsmiljöer och ett rikt stads-
liv - där människor vill bo, arbeta, handla, studera och mötas. 

Strategin beskriver hur en kommande stark förtätning av staden 
ställer krav på nya resvanor, vilket i sin tur kräver ett förändrat 
trafi ksystem. En bärande del av trafi kstrategin är att skapa möjlig-
heter för många fl er att gå, eller att använda kollektivtrafi k eller 
cykel för en större andel av sina resor.

I en allmänt hållen formulering sägs eff ektmålen i trafi kstrategin 
innebära:

• En fördubbling av antalet resor till fots eller med cykel

• En fördubbling av antalet kollektivtrafi kresor

• En minskning av antalet bilresor med en fj ärdedel

Grönstrategi för en tät och grön stad

I grönstrategin fi nns två huvudmål uppsatta: 

• Göteborg är en tät och grön stad där de off entliga platserna 
bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv samt 

• Göteborg är en tät och grön stad med ett rikt växt- och djurliv 
och där ekosystemens tjänster tas tillvara. 

Här anges att det i Göteborg ska fi nnas ett nätverk av små parker 
och naturområden nära människor. Det ska fi nnas upplevelserika 
stadsdelsparker, stadsparker och större natur- och rekreations-
områden, som ger staden identitet och attraktivitet. De regionöver-
gripande blå stråken och gröna kilarna ger stora sammanhängande 
områden och kopplingar, som främjar friluftsliv och ett rikt växt- 
och djurliv.

Enligt grönstrategin fi nns god tillgång till grönområden i Korte-
dala. De större grönområdena är Kvibergs park, Månadsparken och 
Lärjeåns dalgång som ett större natur- och rekreationsområde.  
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Annat planeringsunderlag

Program för Bergsjön
Programmet för Bergsjön har godkänts av byggnadsnämnden 2016. 
Detta program föreslår bland annat bebyggelse utmed Almanacks-
vägen/Ljusårsvägen och ett sammanhängade bebyggelseområde 
mellan Kortedala och Bergsjön för att minska såväl fysiska som 
mentala barriärer. 

Fördjupad översiktsplan för Kviberg
Ett kunskapsunderlag för Kvibergsområdet som en grön länk 
mellan Utby, Kortedala, Gamlestaden och Bergsjön. Här fi nns 
också ett embryo till att omvandla Kortedalavägen - Almanacks-
vägen för ökade kopplingar till Kortedala. Fördjupningen antogs år 
2005.

PM Förtätnings- och stadsutvecklingsmöjligheter utmed 
Kortedalavägen och Almanacksvägen
För att stärka Kortedala och utnyttja potentialen som stråk har en 
studie gjorts under 2015 kring möjligheterna för att göra om 
Kortedalavägen - Almanacksvägen till stadsgata. Utgångspunkten 
är en bebyggelseutveckling utmed gatan för att skapa en stadsmiljö 
och binda samman stadsdelarna. 

Detaljplaner
I princip hela Kortedala är planlagt och för en stor del av Kortedala 
gäller den ursprungliga dispositionsplanen (stadsplanen) från 1952. 
Denna plan har sedan detaljerats, justerats och kompletterats med 
ett antal nya planer under framför allt 60-talet. På senare år har 
relativt få detaljplaner tagits fram i området. Se kartan på nästa sida 
för pågående planer och projekt i och kring Kortedala.

Övrigt
I remissutgåvan för Målbild för stadstrafi ken i Göteborg, Mölndal 
och Partille 2035 fi nns en ny snabbspårvägsförbindelse i tunnel 
mellan Kortedala (Runstavsgatan) och Alelyckan angiven. Här 
fi nns även förslag på ett stombusstråk Stenpiren-Gullbergs-
vass-Kortedalastråket-Rymdtorget. Det anges dessutom en möjlig 
linbanesträckning där aktuella hållplatser är i anslutning till Års-
tidstorget, Citytorget eller Kortedala Torg. Denna placering är i sin 
tur beroende av möjligheten att markförlägga kraftledningen.

Översiktsplanen pekar även ut Mellbylänken som ett markreservat 
för kommunikationer. Det är en koppling mellan Utbyvägen och 
E20 (förlängning av Mellbyleden) som ett mellankommunalt 
intresse mellan Göteborgs Stad och Partille kommun. Länken är en 
förutsättning för att kunna förbättra busstrafi ken till Östra Göte-
borg med snabba direktbussar via E20. Utbyggnaden av Mellby-
länken ligger inte i regional eller nationell plan i dagsläget.



PÅGÅENDE PLANERING OCH UTBYGGNAD
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Utbyggnadsstrategi för programområdet
Den övergripande strategin för programområdet tar utgångspunkt i 
tre inriktningar som även återfi nns i utbyggnadsstrategin för 
Göteborg: 

• Kraftsamla där det gör skillnad

• Utveckla tyngdpunkter 

• Dra nytta av det som fi nns

Kraftsamla där det gör skillnad
• Omvandla Kortedalavägen-Almanacksvägen-Ljusårsvägen till 

ett mer stadsmässigt stråk, Kortedalastråket, genom minskat 
utrymme för biltrafi k och istället nya kollektivtrafi kkörfält och 
gång- och cykelvägar. Utöka kollektivtrafi ken med nya håll-
platser i stråket.

• Bygga utefter stråket där det är möjligt och främst i ett antal 
strategiska noder där de nya hållplatslägena också lokaliseras.

• Kring noderna föreslås hög exploatering. Koncentrera lokaler 
i bottenvåningar inom dessa så att de kan stödja och stärka 
varandra liksom platsen som helhet.

Utveckla tyngdpunkter
• Utveckla befi ntliga torg- och hållplatslägen där det fi nns god 

kollektivtrafi k, bra service och där många redan bor och arbetar. 
Förtäta med högre exploateringsgrad för att utnyttja läget 
och stärka platsens befi ntliga utbud av handel, restaurang och 
service.

Dra nytta av det som fi nns
• Utveckla befi ntliga Kortedala där behovet av investeringar är 

mindre och det redan fi nns en utbyggd kommunal service. 
Inom det redan bebyggda Kortedala fi nns utrymme för mindre 
kompletteringsprojekt i samklang med kulturmiljön etc.

• En markförläggning av kraftledningen skulle skapa stor fram-
tida potential för olika typer av förtätningsprojekt både inom 
Kortedala och mellan Kortedala och Bergsjön.



ÖVERGRIPANDE 
UTBYGGNADSSTRATEGI
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Kraftsamla där det gör skillnad
En avsikt med programmet är att bryta ner barriärerna i området 
genom att skapa mer småskaliga gaturum och tillföra ny bebyggelse 
som på sikt kan länka samman befi ntlig bebyggelse inom Kortedala 
med näraliggande stadsdelar i östra Göteborg.

Därför föreslår programmet att den huvudsakliga utbyggnaden ska 
ske i ”Kortedalastråket”. ”Kortedalastråket” omvandlas till en mer 
stadsmässig gata med ett kompletterande kollektivtrafi knät som 
möjliggör en större utbyggnad med ny bebyggelse dels utmed själva 
stråket och dels i särskilda noder. Noderna lokaliseras till nya håll-
platslägen och får en hög bebyggelsetäthet. 

Höjderna på tillkommande bebyggelse bör avspegla närhet till 
service och kollektivtrafi k. Det kan innebära runt fem till sju 
våningar eller högre i noder och två-trevåningsradhus mellan 
noderna.

Nod Kortedalavallen. Viktigt 
entréområde till Kviberg 
park. Simhall eller annan 
publik verksamhet. Plan-
skildhet tas bort. Entrén och 
kopplingen mot Kortedala 
torg bör lyftas fram.

Koloniområdet fl yttas och 
möjliggör ny bebyggelse 
mellan Kortedala och 
Kviberg Park.

Bebyggelsen mellan noder 
ansluter i skala och rytm 
till befi ntlig bebyggelse. 
Stadsradhus eller liknande 
på östra sidan.

Nod Nymånegatan.

Enkelsidigt gaturum med 
kyrkogården åt väster och 
ny bebyggelse som tar 
hänsyn till det stora park-
rummet i öster. 

Nod Bellvue. Viktig entré-
punkt mot Kviberg Park.

Nod Bergsjövägen. Blandad 
bebyggelse som länkar 
samman Kortedala och 
Bergsjön. 

Enkelsidigt gaturum med 
skogsområdet åt öster och 
ny bebyggelse som tar 
hänsyn till befi ntlig 
bebyggelse i väster. 

KORTEDALASTRÅKETS 
BEBYGGELSESTRUKTUR
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En särskilt betydelsefull nod, Kortedalavallen, har potential att län-
ka samman de parallella stråken ”Kortedalastråket” och spårvägen 
samt centrala Kortedala med Kvibergs Park. Här krävs särskild 
omsorg i utformning för att förstärka platsen som entré till både 
Kortedala Torg och Kviberg Park. En full utbyggnad kräver också 
en omlokalisering av föreningarna som verkar kring Kortedalavallen 
idag samt odlingslotterna för Kortedala odlarförening. 

För att trafi ken i Kortedalastråket inte ska öka jämfört med idag 
och vägen kunna byggas om till ett körfält i vardera riktning utmed 
hela sträckan, krävs att andelen resor som görs med bil minskar 
markant till förmån för kollektivtrafi k och gång- och cykeltrafi k. 

Principskiss över södra ”Kortedalastråket” 

Principskiss över ”Kortedalastråket” vid 
entrépunkten mot Kortedala torg

Exempel på hur gaturummet i ”Stråket” kan se ut med enkelsidig bebyggelse

Exempel på hur gaturummet i ”Kortedalastråket” kan se ut med anpassad 
skala och täthet mellan noder

Exempel på hur gaturummet i ”Kortedalastråket” kan se ut i en nod
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Utveckla tyngdpunkter
Programmet föreslår också en utveckling som tar avstamp i de be-
fi ntliga torg- och hållplatslägena där det fi nns god kollektivtrafi k, 
bra service och där många redan bor och arbetar. I första hand 
gäller det Kortedala torg där en del ombyggnad och påbyggnad av 
befi ntliga byggnader redan idag kan göras kring torget men även i 
närområdet. 

En större satsning som t.ex. innebär att det byggs bostäder ovanpå 
spårvägshållplatser och att spårvägsslingan vid Årstidstorget tas 
bort skulle ge ytterligare bostäder i mycket goda lägen. 

Programområdets potential till ny handel är mycket begränsad 
nästan oavsett sammanlagd storlek på ny exploatering. Ny 
exploatering kommer dock öka chanserna för att befi ntlig handel 
och service kan vara kvar (överleva) i området.

Befi ntliga restauranger och andra former av service ges förut-
sättningar att utvecklas och medverka till att skapa mötesplatser. 

Kortedala torg

Kalendertorget/ 
Runstavsgatan. 

Januarigatan

Citytorget 

UTVECKLA TYNGDPUNKTER
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Kortedala torg

CitytorgetÅrstidstorget

Kalendertorget (Fotografi er: Anna Ternell, Cowi)Gärdsås torg

Kortedala torg, som är det största torget och det enda som idag är 
i kommunal ägo, kan utvecklas och stärkas men med i huvudsak 
andra utbud än ytterligare handel. Hit kan till exempel lokaliseras 
olika typer av samhällstjänst. Tillgängligheten från spårvagnen 
behöver förbättras och synligheten från gator och hållplats.

De andra lokala torgen bör utvecklas enligt sina egna förut-
sättningar. När det gäller Årstidstorget och Kalendertorget kan en 
mindre servicebutik samsas med småskalig serviceverksamhet så 
som är fallet idag. En upprustning av Årstidstorget är dock nöd-
vändig.

Citytorget har fysiska kvaliteter och dessutom en livsmedelsbutik 
som bör kunna ge utvecklingsmöjligheter i den lokala miljön. 
Gärdsås torg har en välfungerande livsmedelsbutik men ut-
vecklingen här är starkt beroende av att kraftledningen grävs ned.
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Dra nytta av det som fi nns
Det är viktigt att det också fi nns möjlighet att växa inom det redan 
byggda Kortedala där behovet av nya investeringar är mindre. Här 
gör bland annat topografi n och hänsyn till kulturmiljö att ut-
byggnadspotentialen inte är så stor. 

Vid en utbyggnad i detta område krävs särskild hänsyn till hur 
kvaliteterna i den befi ntliga strukturen värnas. I första hand bör 
dessa mindre kompletteringar användas för att stärka kopplingarna 
mellan både de befi ntliga torgen och de nya noderna i stråket.

Även skyddsområdena under och utefter kraftledningarna utgör 
en stor framtida potential för bebyggelse. En markförläggning av 
kraftledningarna möjliggör exploateringar kring Gärdsås torg, om-
rådet mellan Kortedala torg och Dagjämningsgatans verksamhets-
område samt områdena kring Citytorget och Kortedala Torg.

Kraftledningsområde. Om 
kraftledningen grävs ned 
kan ny bebyggelse uppföras. 
Främst småhusbebyggelse 
i det gröna stråket. Större 
skala mot Gregorianska ga-
tan och Kvartsekelgatan. 

Kraftledningsområde. Om 
kraftledningen grävs ner kan 
Gärdsås torg med när-
område utvecklas som en 
tyngdpunkt med blandad 
bebyggelse. Tät och hög 
bebyggelse mot ”Stråket” 
och Gärdsås torg. 

Kraftledningsområde. 
Om kraftledningen grävs 
ner kan förtätningen vid 
Citytorget utökas.

Bostadsbebyggelse ut-
med Tideräkningsgatan 
som är ett viktigt stråk 
genom Kortedala. 

Bostadsbebyggelse som 
kopplar samman Kviberg 
park med Kortedala. 

MIndre tillägg med sär-
skild hänsyn till befi ntlig 
bebyggelse, topografi  
och kulturmiljö.

Kvalitetsfrågor vid fortsatt 
planering
• Tillför förslaget någon kvalitet 

till området? 
• Tar förslagen bort någon 

oönskad egenskap?
• Förstärker förslaget upp-

levelsen av delområdet som 
helhet eller skapar det sitt egna 
område? 

• Tillför nybyggnation ett land-
märke på ett ställe där det 
behövs förbättrad orientering 
inom stadsbilden eller bör 
byggnaden anpassa sig till sin 
omgivning?

• Bidrar förslaget till miljön kring 
hållplats? 

• Saknas den föreslagna 
funktionen (typer av bostäder, 
lokaler, service, etc.)?

• Förbättras den obebyggda 
miljön med tydligare gångstråk 
eller användbara ytor för 
vistelse och lek? DRA NYTTA AV DET 

SOM FINNS
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Som en vidare utbyggnad norrut av området kring Kortedala torg 
och Isdala föreslås även byggnation utmed Tideräkningsgatan. 
Detta ligger dock i dagsläget för långt från kollektivtrafi k. 

En annan god utvecklingsmöjlighet är på berget öster om Nymåne-
gatans hållplats mot Kviberg Park. Här kan bostadsbebyggelse 
tillsammans med tex idrotts- och kulturanknuten verksamhet 
koppla samman idrottsverksamheterna i Kvibergs Park med en ny 
bebyggelse utmed ”Kortedalastråket”. En stor utmaning för det här 
området ligger i hur tillgängligheten från hållplats kan ordnas, på 
grund av höjdförhållandena.

Trafi kstrategi för programområdet
En bärande idé i programmet är att gaturummen kring Korte-
dalavägen-Almanacksvägen-Ljusårsvägen ska kunna exploateras. 
Trafi ken måste därför hållas på en nivå som möjliggör byggnation 
nära gatan.

För att Kortedalastråket ska kunna omgestaltas krävs att andelen 
resor som görs med bil minskar. Dagens trafi kmängd, i storleks-
ordningen 16 000 fordon/dygn, får inte öka nämnvärt om önske-
målet med ett bilkörfält i vardera riktningen ska hålla tillräcklig 
kapacitet i maxtimmen. Maxkapaciteten vid Gamlestaden är dess-
utom redan nådd och kan inte hantera högre fordonsfl öden. För 
att detta ska kunna uppnås krävs att andelen bilresor i framtiden 
minskar markant till förmån för kollektivtrafi k, gång och cykel.

Programområdet ger plats för en större utbyggnad av bostäder men 
för att detta ska kunna genomföras måste det ske en utbyggnad av 
kollektivtrafi ken. Kollektivtrafi ken bör utökas med en eller fl era 
busslinjer för att öka fl exibiliteten och närheten till kollektivtrafi ken 
och minska sårbarheten i systemet.

Det nya Kortedalastråket föreslås bli en mer stadsmässig gata med 
ett bilkörfält i vardera riktningen och kollektivtrafi kfält för bussar 
i mitten. Utefter båda sidor föreslås gång- och cykelvägar. Den nya 
bebyggelsen placeras dels utmed själva stråket och dels i speciella 
noder. 

Noderna är tänkta som en typ av ”moderna stationssamhällen.” 
uppbyggda kring en hållplats. De föreslås få en hög bebyggelse-
täthet som ger många lägenheter och ett bra underlag för service 
och handel. Höjderna på bebyggelsen kommer att variera vilket 
kan innebära runt fem till sju våningar eller högre i noderna och 
två-trevåningsradhus mellan noderna. Många vardagliga behov bör 
gå att uträtta i noden. Busshållplatsen placeras i mitten för att skapa 
en god närhet för alla. Bilparkering placeras i samlade parkerings-
anläggningar i utkanten av noderna, se principskiss nedan.



2 4  A N A LY S  &  F Ö R S L A G

Principsektion inom nod, cirka 35-40 meter

Principsektion mellan noder, cirka 25-30 meter (Illustrationer: Sweco)

Principskiss för en nod i Kortedalastråket

Inom noderna föreslås en rak och stram gata med en sektionsbredd 
på cirka 35 - 40 meter. Här är sektionen bredare jämfört med 
mellan noderna då antalet våningar är högre för att uppnå en 
attraktiv täthet i direkt anslutning till hållplatsen. 

För stråket mellan noderna kan sektionen variera beroende på 
befi ntliga förhållanden och vilken gatumiljö som vill uppnås. Den 
smalaste sektionen föreslås bli drygt 25 meter, se principskisser 
nedan.
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De sk. uppsamlingsgatorna, t.ex. Runstavsgatan, bör få ett dubbelriktat cykelfält, bredare gångbana och smalare bilkörfält 

Lokalgatorna i Kortedala, t.ex. Årstidsgatan, har idag smala gångbanor och saknar cykelkörfält. Dessa gator föreslås om-
formas till dubbelriktade enfältsgator som är hastighetssäkrade till 30 km/h. (Illustrationer: Linda Hansson, Sweco)

För att lyfta cykeln som ett prioriterat trafi kslag och öka fram-
komligheten, tryggheten och säkerheten för cyklister är det viktigt 
att det befi ntliga gaturummet omgestaltas. Fler ska vilja och kunna 
gå och cykla istället för att ta bilen. 

Gatornas utformning bör förändras genom en omfördelning av 
ytor från bilen till gående och cyklister. Detta skapar ett ”vänligare” 
gaturum och ett lugnare trafi ktempo, vilket innebär tryggare och 
säkrare gatumiljöer som bidrar till ett attraktivt stadsliv med plats 
för både rörelse och vistelse. En omgestaltning av gaturummen 
skapar också tydligare kopplingar mellan viktiga målpunkter såsom 
torg, bebyggelse och hållplatser. Se exempel på hur detta kan göras i 
illustrationerna nedan.

Det är också viktigt att påpeka att för en kraftfull minskning av 
andelen bilresor till förmån för kollektivtrafi k, gång och cykel krävs 
dessutom mobilitetsåtgärder kring bilpool, parkeringsrestriktioner 
och påverkansåtgärder samt en medveten utbyggnadsordning. 
Detta beskrivs mer i bilagd trafi kutredning.

Exempel på vilka gator som bör klassas 
som Uppsamlingsgata eller Lokalgata 
(Illustration: Sweco)

IDAG IDÉ

IDAG
IDÉ
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Grönstrategi för programområdet
Att utveckla grönstrukturen är en viktig del i det fortsatta arbetet, 
både avseende de småskaliga strukturerna inom programområdet 
och stråken som kopplar ihop detta med de större grönområdena 
runtom. 

Närheten till Lärjeån och Kviberg park är utmärkande för 
programområdet men tillgängligheten till dessa områden kan 
förbättras. En förtätning och befolkningsökning innebär att be-
hovet av god tillgänglighet till dessa friluftsområden ökar. Den 
nya bebyggelsen som uppförs i och utmed Kortedalastråket måste 
anpassas så att tillgängligheten mellan Kviberg och Kortedala ökar. 
Det är också viktigt att förtydliga de stråk och entréer som fi nns 
mot Lärjeån. Programmet föreslår var nya entrépunkter kan skapas 
och hur befi ntliga entrépunkter kan stärkas. 

Programområdet innehåller två befi ntliga stadsdelsparker. I söder 
fi nns Månadsparken med vattenlek, lekplats, mötesplatser, 
planteringar och gräsytor. I norr fi nns Aprilparken med mötes-
platser för både äldre och yngre. I programområdets närhet fi nns 
stadsparken Kvibergs park samt stadsdelsparken Galaxen som 
kommer att få bemannad lek 2018.

Idag fi nns få lekplatser, framför allt i den norra delen av program-
området. För att råda bot mot den bristen och allmänt förbättra 
variationen och grönytekvalitén på anlagda grönytor föreslår 
programmet både nya lekplatser och nya bostadsnära parker.

En befolkningsökning kommer också att innebära ett ökat behov 
av idrottshallar. I dagsläget fi nns det fullmåttshallar i Bergsjön och i 
Gamlestaden/Kviberg men inte inom programområdet. Vid 
byggnation av eventuell F-9 skola bör man även planera in full-
måttshallar och mindre skolhallar med förråd för föreningslivet. 
Det fi nns också behov av en ny simhall och på sikt även en ny 
ishall. Programmet diskuterar olika placeringar och lösningar för 
denna typ av nya idrottsanläggningar. 

Ekar i de storblockiga branterna ned mot Lärjeån (Foto: Naturcentrum)
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• Ny lekplats föreslås i Aprilparken och Gläntan samt i någon 
bostadsnära park i de norra delarna. I samband med ny be-
byggelse kan ytterligare fl er lekplatser behöva anläggas. 

• Fler bostadsnära parker behövs och utformningen behöver ses 
över för befi ntliga.

• Torglek bör tillföras Kortedala torg som har en viktig och 
central roll i programområdet och Citytorget. För att stärka 
dessa platser och öka dess dragningskraft föreslås de förstärkas 
med lekfunktioner och inbjudande mötesplatser.

• Tydliga entréer till Lärjeåns dalgång. Idag upplevs tillgänglig-
heten till området som otydlig. Det kan ibland bero på att 
bebyggelsen inte når fram till områdets entré. Vid en utbyggnad 
kring dagens kraftledning kan nya entréer skapas och utvecklas 
inne i Kortedala t.ex. vid Geråshallen eller ännu längre in i 
Kortedala samt kring Isdala ishall. En ny bebyggelse under den 
nuvarande kraftledningen bör möjliggöra aktiverade gröna stråk 
som kopplar samman befi ntliga grönområden med Kortedala.  

• Tydliga entréer till Kvibergs park. Området omkring Kvibergs 
Parks nordvästra del bör utformas så att ”Kortedalastråkets” 
bebyggelse blir en koppling och ny entré till Kvibergs park. 
Entrén från hållplats Kviberg är mest använd idag men behov 
av bättre tydlighet fi nns även här.

• Nya idrottsanläggningar bör placeras i bebyggda områden eller 
i samband med ny bebyggelse med närhet till kollektivtrafi k 
och annan service samt skolor. De bör vara lättillgängliga för 
hela stadsdelen så att de kan användas såväl dagtid som kvällar 
och helger. Idrottsanläggningar kan även bidra till att utveckla 
tyngdpunkter. En sådan nod föreslås där Kortedalavallen ligger 
idag. Plats för större nya anläggningar kan också skapas vid en 
utveckling kring Gärdsås torg och Geråshallen.



Parkstråket mot Kortedala 
Torg lyfts fram och en grön 
koppling skapas mot kyrko-
gården i söder.

Gröna stråk integreras i 
bebyggelsen och binder 
samman naturen med 
Kortedala.

Viktigt entréområde till 
Kviberg park. 

Viktig entrépunkt mot 
Kviberg Park.

Galaxen stadsdelspark 
och Gärdsås mosse 
ges möjlighet till 
utveckling. 

Viktig entré till motions-
anläggning och Lärjeåns 
rekreationsområde. En 
utveckling av miljön kring 
Geråshallen integreras i ny 
bebyggelse.

Gläntan

April-
parken

Isdala

Kortedala torg

City-
torget

Gregorianska 
gatan

Nymånegatan

Gunnel 
Weinås 
väg

PROGRAMFÖRSLAG GRÖN-
STRUKTUR OCH REKREATION



  F Ö R U T S Ä T T N I N G A R  2 9

Diagrammet visar fördelningen av låg-, medel- och höginkomsttagare i 
respektive område, där nivåerna satts utifrån Göteborgsförhållandena. 
Uppgifterna avser inkomståret 2015 för inkomsttagare 20-64 år. 

Diagrammet visar hur stor andel utvalda åldersgrupper utgör av den totala 
befolkningen.

BESKRIVNING AV KORTEDALA IDAG

Befolkning och arbete
Kortedala har ca 17 000 invånare. I den södra delen är det något 
fl er än i norra, ca 10 000 respektive ca 7 000. Programområdet 
innehåller även en del befolkning i Gamlestaden. Fördelningen 
mellan olika åldrar följer i stort fördelningen för Göteborg.

Inkomsterna i Kortedala är generellt lägre än i Göteborg i stort. 
Det är större andel i den lägsta kategorin. Andelen arbetslösa är 
högre i Kortedala än i Göteborg i genomsnitt.

Andel (%) 18 – 64 år som var öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd i oktober 2016.

SÖDRA
KORTEDALA

GAMLESTADEN

NORRA 
KORTEDALA

Statistiken i detta avsnitt utgår från 
primärområdena där i huvudsak norra 
och södra Kortedala omfattar program-
området. En mindre del i det södra 
programområdet omfattas dock av 
primärområdet Gamlestaden.

Östra Göteborg

Göteborg

Södra Kortedala

Norra Kortedala

Gamlestaden
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Bostäder
I Kortedala fi nns det cirka 8 700 bostäder fördelat på 5 300 i Södra 
Kortedala och 3 400 i Norra Kortedala. Andelen hyresrätter i 
Kortedala, liksom i Östra Göteborg som helhet, är högt. I norra 
delen är den 79 % och i södra 78 %. Snittet för Göteborgs stad 
ligger på 54 %. Andelen småhus är litet i förhållande till Göteborg 
(19 %) med 11 % i den norra delen och 3 % i södra delen. Det är 
en övervikt av små lägenheter, mellan 40-60 kvm. Runt 50 % av 
bostadsbeståndet är sådana bostäder. 

Handel
Idag koncentreras handeln kring de befi ntliga torg- och hållplats-
lägena med Kortedala torg som det absolut mest betydande. 
Handeln är mycket begränsad utöver detta. Torgen är mycket olika 
till sin karaktär där Kortedala torg är den mest framträdande 
platsen i området. Utöver Kortedala Torg fi nner vi utbud av handel 
och besöksverksamhet vid Citytorget, Årstidstorget, Kalendertorget 
och i norr angränsande Gärdsås torg. På Kortedala torg, Citytorget 
och Gärdsås torg fi nns livsmedelshandel vilka sätter sin prägel och 
därmed också en ökad förutsättning att utgöra lokalt servicenav i 
närområdet. Utbud inom handel och service är mycket begränsad 
vid Årstidstorget och Kalendertorget.

Ett antal tendenser i handeln har viss påverkan på utvecklingen av 
handeln i programområdet. Det är framförallt e-handelns framväxt 
men också konsumtionsvanor, utveckling av köpcentra, att 
konsumenter är mer mobila mm. Den planerade handeln i de 
angränsande områdena kan också ha en påverkan för utveckling 
av handel i programområdet. Det gäller framförallt den planerade 
expansionen i Gamlestaden där planer fi nns för SKF ”Kulan” där en 
handelsetablering om ca 45 000 kvadratmeter planeras. Dessutom 
planeras en utbyggd handel och service i anslutning till Gamle-
stadens resecentrum.

Kommunal service
Skolor och förskolor
Inom programområdet fi nns 13 kommunala förskolor och tre 
fristående förskolor.  Dessutom fi nns två kommunala förskolor 
intill Gärdsås torg. Kommunala grundskolor med klasserna F-6 
är Ramsdalsskolan samt Talldungeskolan. Klass F-9 fi nns på den 
fristående skolan Assaredsskolan. Utmarksskolan på Aprilgatan 2 är 
kommunal och har klasserna 6-9. Även Kulturskolan på Tide-
räkningsgatan 3 räknas till fritidshemmen. 

I Kortedala fi nns kulturskola som även har undervisning i Berg-
sjöskolan och Sandklevshallen. Inom denna ram fi nns också El 
sistema på Bergsjöskolan. Skolan är till för barn mellan 6 och 19 
år som vill lära sig dansa, spela teater eller instrument, sjunga, måla 
eller dreja. I Kviberg fi nns ungdomshuset Radar72.

Skolor och förskolor ligger utspridda över området. Dock är 
kapaciteten ansträngd och det fi nns inget utrymme för ökad andel 
bostäder utan utbyggnad av servicen. 
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SKOLOR OCH FÖRSKOLOR



3 2  F Ö R U T S Ä T T N I N G A R

Annan off entlig service
Vid Kortedala torg fi nns off entlig service som bibliotek, stadsdels-
förvaltning och träff punkt för äldre. Där fi nns även vårdcentral och 
folktandvård. I Kortedala Forum fi nns en scen och olika lokaler 
med möjlighet för föreningar, privatpersoner och företag att 
anordna möten med upp till 200 gäster. Norr om torget ligger 
Isdala ishall. Fritidsgård fi nns i Utmarksskolan. Kulturskolan håller 
bland annat till i Gärdsåsskolan. I Kviberg fi nns ungdomshuset 
Radar72. 

Annat som fi nns i Kortedala är exempelvis fl era livaktiga föreningar 
med betydelse som mötesplatser och även tre kyrkor med olika 
inriktningar och upptagningsområden.

Idrott, lek och rekreation
I och kring Kortedala fi nns goda möjligheter till naturupplevelser. 
Lärjeåns dalgång är ett Natura 2000-område, precis som Säveån 
söderut. Barriärer, både vägar och berg, gör det svårt att nå viktiga 
tillgångar som Kviberg park och Lärjeåns dalgång. Det fi nns heller 
inte några tydliga entrépunkter från Kortedala till dessa områden.

Det fi nns fl era odlingsområden i omgivningen; koloni- och 
fritidshusområdet Klaras Ängar ligger strax väster om Gregorianska 
gatan. Kortedala Odlarförening har ett odlingsområde med dag-
bodar mot Kviberg och åt öster fi nns Lärjeholms Odlarförening 
och Solgläntans Odlarförening, båda odlingsområden med dag-
bodar samt Ringblommans odlarområde. 

När det gäller idrottsanläggningar i och kring programområdet har 
idrotts- och föreningsförvaltningen (IoFF) tagit fram en behovs-
analys i samband med detta programarbete. Några kommentarer 
om anläggningarnas status som är viktiga att ta med i den fortsatta 
planeringen i Kortedala är:

• Programområdet innehåller inga fullmåttshallar. Sandeklevs-
hallen och hallarna på Kviberg är fullt belagda.

• Stadsdelen saknar simhall. 

• Isdala ishall täcker områdets behov men är gammal.  

• Geråshallen är gammal och otidsenlig och i visst behov av 
upprustning. 

• Stadsdelen har god försörjning av 11-spelsplaner.  

• Kviberg och Lärjeåns dalgång kan nyttjas bättre och mer för 
närrekreation, om tillgängligheten förbättras. 

• Flera föreningsdrivna och privata anläggningar fi nns i stads-
delen t.ex. i området kring Kortedalavallen. 

• Det är viktigt att ta höjd för möjligheten till större 
anläggningar i gränslandet mellan Kvibergs Park och Kortedala 
för att koppla samman områdena. 



100 m 500 m200 m

 Naturmark

 Parkmark

  Idrottsanläggningar

 Motionsspår          Belyst

 Entréer till frilufts- och 
 rekreationsområden

 Stigar

 Stadsdelspark

 Bostadsnära park

 Lekplats

 Koloniområden

 Kvibergs kyrkogård

 Befintlig cykelbana        

 Planerad cykelbana

 Bef. hast.säkr. gata för cykel

 Plan. hast.säkr. gata för cykel

Geråshallen

Utmarksskolans 

sporthall

Alelyckans sportcenter

Isdala ishall Gärdsåsskolans 

sporthall

Bergsjövallen

Kvibergs 

idrotts-

fält

Prioritet Serneke Arena

Beachvolleyarenan

Pjäshallen

Kvibergs boulehall

Träningshall Sakura judoklubb

Gamlestadshallen

Gamlestadsvallen

Utegym

Klätterdomen

Kortedalavallen

Kvibergs 

kyrkogård

Aprilparken

Adventsparken

Gläntan

Kortedala park

Månadsparken

Nymånegatan

Gunnel 

Weinås väg

Gömmet

Galaxens 

stadslantgård

Decennium-

plan

NULÄGE LEK OCH REKREATION
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Kulturmiljö och naturvärden
Bebyggelse och kulturvärden
Kortedala uppfördes löpande under efterkrigstidens 1950-tal som 
Göteborgs första satellitstad som en konsekvens av den snabbt 
växande industristaden. Det är en sammanhängande stadsdel 
planerad efter modernismens principer i en öppen men ändå 
sammanhållen struktur. Detta innebar handfast att boende-
standarden starkt förbättrades och att den fysiska miljön skulle till-
godose en tidigare brist på socialt sammanhang i städernas boende-
miljöer. Denna planering uttrycktes i grannskapsidealet med väl 
avgränsade delområden. Resultatet är en stadsdel med en mångfald 
av 1950-talets kvalitativa boendemiljöer som har höga upplevelse- 
och kulturhistoriska kvaliteter.

Det representativa för 1950-talets stadsplanering kommer till ut-
tryck genom att bebyggelsen bl.a. inordnar sig i en stadsplanering 
som erbjuder en väl utbyggd off entlig och kommersiell service, ett 
naturligt inslag av mötesplatser och gemensamma utrymmen på 
såväl gårdar som i olika lokaler, gemensamhetsutrymmen, närhet 
till naturen och en omsorgsfullt utförd trafi kseparering.

Naturen utgör en särpräglad del i grannskapsenheternas 
gestaltning. Bebyggelsen är medvetet och känsligt inlagd i naturen, 
där naturen ibland ogenerat växer tätt inpå bebyggelsen och skapar 
intima och fängslande rumsbildningar.

Integrationen av fl era bostadsformer ger ett spektra av genom-
gående omsorgsfullt gestaltade och socialt integrerade grannskaps-
enheter. Flerbostadshusen och centrumbebyggelsen samsas med 
villabebyggelsens såväl mer jordnära, traditionella gestaltning som 
mer modernistiska tolkningar.

Kortedalas bebyggelse utmärks av stor arkitektonisk omsorg. 
Gårdsrum, fasadmaterial, byggnadselement och dekorativa inslag 
uppvisar en fi nkänslig och sparsmakad detaljering med påtaglig 
hantverksmässighet i utförandet, omsorgsfullt sammanfogade på ett 
förebildligt sätt till en upplevelserik helhet.

På håll väcker arkitekturen intresse. Blandningen av om-
bonade trevåningshus och djärva punkthus ger en känsla 
av omsorg. (Bilder: Melica)

Den kuperade skogen är ofta ett inslag i de kringbyggda 
gårdarna
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I bevarandeprogrammet ingår hela Kortedala som utrednings-
område och fl era bebyggelsegrupper tas upp i programmet. 

Atriumhus Aprilgatan

Denna mycket koncentrerade husgrupp med enkla former och 
material är ett intressant exempel på 1950-talets försök att skapa 
billiga småhus för uthyrning.

Citytorget, Adventsparken m.m.

Miljön omfattar Citytorget, Allhelgonakyrkan, Lövåsskolan och 
sydvästra delen av bostadsområdet Adventsparken. Bebyggelsen 
är tidstypisk och torget är ett intressant exempel på ett ”sekundärt 
centrum”. Bostadshuset kv 90:9 som är särskilt välbevarat har 
dekormålning på fasaden och innehåller en museilägenhet med 2 
rum och kök – Kortedala museum.

Kortedala Torg m.m.

Miljön omfattar Kortedala Torg, f.d. Gärdsåsskolan, Kortedala 
kyrkan och en grupp lamellhus längs Tusenårsgatan. Av särskilt 
värde är torgmiljön som omfattar tidstypiska centrumbyggnader 
som medborgarhuset ”Forum”.

Kalendervägen, södra delen

Miljön omfattar en rad med 9 punkthus och en grupp lamellhus. I 
området fi nns en tidstypisk kombination av traditionell arkitektur i 
”låghusen” och en mer modernistisk stil i ”höghusen”. 

Gregorianska gatan m.m.

Miljön omfattar en grupp punkthus omgivna av lamellhus i 3–4 
våningar från 1956. Det avgränsades tydligt från omgivningen 
genom en yttre ”mur” med tegellängor. I den inre delen sparades 
naturmarken delvis och här placerades fem originellt utformade 
punkthus. Entrén till området från öster markeras genom Lyktan, 
en f.d. kioskbyggnad som är uppförd ovanför gångvägen.

Julaftonsgatan, Januarigatan m.m.

Miljön omfattar vinkelbyggda lamellhus och två skolor. Av särskilt 
intresse är bostadsgårdarna som både har små utsparade natur-
marksavsnitt och en nära kontakt med skogspartier intill. Utformad 
med en vinkelbyggd butikslänga i 2 våningar och mot väster 
placerades en samlingssal med bågformade tak som gav denna del 
en speciell karaktär. I norr uppfördes ett 10 våningar högt bostads-
hus med butikslokaler i bottenplanet.

Kviberghusen

Två höga och tjocka skivhus i tolv till fj orton våningar. Ett exempel 
på hur man i utbyggnaden av Göteborg använde arkitekten Le 
Corbusiers visioner om höga hus som reser sig fritt i ett parkland-
skap. 

Junigatan

Inom Kortedala fi nns grupper med små hus som omfattar villor 
och några radhuslängor. Intressanta är bl.a. de gula tegelvillorna vid 
Junigatan.
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KULTURVÄRDEN
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Naturvärden
Naturvärdena i inventeringsområdet är främst knutna till de stora 
sammanhängande skogsområdena norr och väster om Kortedala 
med höga naturvärden i närheten av Lärjeåns dalgång. Här är träd-
bestånden äldre och har en naturlig struktur med gamla träd och 
död ved och området har goda förutsättningar som häcknings- och 
födosökområde för fåglar. Det är även möjligt att nattskärra före-
kommer i hällmarkstallskogen och kraftledningsgatan.

Även i sydost fi nns intressanta skogsbestånd. Viss igenväxning fi nns 
i tallbestånden men det fi nns gott om gamla tallar och relativt god 
tillgång på död ved. Bakom bostadsområdet väster om Kvibergs 
ängar fi nns särskilt goda förutsättningar för groddjur genom en stor 
damm som kan fungera som fortplantnings- och yngelplats samt 

Karta från naturvärdesinventeringen som visar de natruvärdesklassade 
områdena. De två röda områdena är de som klassas som mest värdefulla.
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ett närliggande skogsområde med goda möjligheter till födosök, 
skydd och övervintring. Detta bestånd ingår även i ett samman-
hängande skogsområde vid Kvibergs fotbollsplaner vilket bedöms 
vara särskilt intressant som häcknings- och födosöksområde för 
fåglar.

Den närliggande Gärdsås kulle har en intressant örtrik fl ora i den 
sydostvända branten. Dess västligaste del ligger innanför 
inventeringsområdets gräns och består av ett blockrikt bryn med 
solbelysta buskar.

Kraftledningsgatorna i området har en sammanbindande funktion 
i landskapet och kan tillsammans med skogsbestånd i bebyggelsen 
underlätta djurens rörelse i tätortsmiljö. Detta gäller i synnerhet 
fåglar som kan röra sig relativt obehindrat över vägar och mindre 
bebyggda områden. Även fl addermöss använder ledlinjer i land-
skapet, men belysning och vägar kan fungera som barriärer för 
många arter i denna grupp.

Det fi nns även intressanta områden av mindre storlek som faller 
bort på översiktlig nivå men som skulle bedömas vara naturvärdes-
objekt på nivå medel eller detalj. För att kunna identifi era och ta 
hänsyn till mindre naturvärdesobjekt på detaljplanenivå behövs 
därför en mer detaljerad inventering.

Mobilitet
Sweco har tagit fram en nulägesbeskrivning som beskriver trafi k-
situationen i området. Det huvudsakliga färdmedlet för boende 
i den nordöstra delen av Göteborg är bilen, som står för nära 50 
procent av resorna. Idag använder 34 procent kollektivtrafi ken 
för sina vardagsresor medan endast någon procent cyklar. För att 
uppmuntra fl er att gå, cykla och resa kollektivt behöver kollektiv-
trafi kens utbud ses över samt gång- och cykelnätet förbättras. En 
omställning till hållbara transportmedel är en förutsättning för att 
Göteborg ska kunna förtätas.

Gång- och cykelstråk
Kortedalas och Kvibergs topografi  är kuperad, vilket försvårar för 
gång- och cykeltrafi k i området. Stigar och gång- och cykelvägar 
fyller en viktig funktion för att koppla samman bostadsområden 
och för att ansluta området norrut mot Hjällbo över Lärjeåns dal-
gång. Många av dessa är smala och saknar tillgänglighets-
anpassning.

Cykelvägar följer huvudsakligen de större vägarna i området: 
Artillerigatan, Kvibergsvägen, stråket Kortedalavägen-Almanacks-
vägen- Ljusårsvägen och Tideräkningsgatan. Det saknas kopplingar 
utåt till områdena Bergsjön, Utby och Hammarkullen samt ett 
fi nmaskigt cykelvägnät inom Kortedala och Kviberg, då det t.ex. 
saknas cykelvägar hela vägen fram till torgen och spårvagnshåll-
platserna. Det rör fl era av de cykelförbindelser som anges i cykel-
programmet till Kortedala torg och Gärdsås Torg. I cykelprogram 
för en nära storstad pekas Luftvärnsgatan ut som en planerad 
cykelbana för att koppla samman Kortedala och Utby/Kvibergs 
Park. Till Hjällbo är det idag genast att ta sig via gångstigar, 

Passager över Kortedalastråket samt 
spårvägen. Spårvägen går även att 
passera vid respektive hållplats. (Bil-
der: Sweco)

Typ av passage

Planskild passage underfart
Planskild passage överfart
Signalreglerat övergångsställe/cykelöverfart
Övergångsställe och/eller cykelöverfart

Exempel på tunnel under spårvägen 
(vid Kviberg)
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befi ntlig cykelväg innebär en omväg via Bergsjövägen eller Tide-
räkningsgatan. En cykelväg över Lärjeåns dalgång skulle innebära 
en genare (och mycket kuperad) koppling. Här är det dock oklart 
om eff ekterna av gång- och cykelkopplingen kan motsvara dess 
investering av kommunala medel.

Det är delvis ont om cykelparkeringar på kommunal mark inom 
planområdet och det fi nns behov av cykelparkeringar i anslutning 
till centrala målpunkter och hållplatslägen. 

Fordonstrafi k 

Genom området löper Kortedalastråket som genom att vara en stor 
trafi kled ger upphov till både buller, otrygghet och en barriäreff ekt 
som behöver mildras. Stråket i sin helhet behöver ses över då det 
försvårar förtätning inom programområdet i och med de bullernivåer 
det ger upphov till. Stråket är även en barriär som försvårar att koppla 
samman Bergsjön och Kortedala. Idag upplevs dessa som två helt 
separata områden, trots att de geografi skt sett ligger nära. Att göra 
om Kortedalastråket och förtäta längs med vägen skulle skapa en 
naturlig koppling mellan Kortedala och Bergsjön. På Kortedalavägen 
uppmättes år 2012 en årsmedelvardagsdygnstrafi k på 11 100 - 
15 800 fordon/dygn.

Samtidigt som Kortedalastråket innebär mycket negativt ger det 
en god koppling till och från Kortedala med bil, det går fort att ta 
sig till europavägarna E45, E20 och E6. Detta lyftes som en positiv 
aspekt i den sociala konsekvensanalys som genomförts för området. 

Parkeringsbolaget har omkring 1 620 bilparkeringsplatser i plan-
området. Den stora merparten, 1000 stycken, ligger i området intill 
Kviberg Park. I övrigt ligger större parkeringar om 150 respektive 
100 platser vid Kortedala Torg och Almanacksvägen. 

Kollektivtrafi k

Spårvägen utgör idag stommen för kollektivtrafi ken i program-
området och två linjer kopplar Kortedala till Göteborgs central-
station och en linje går till Korsvägen via Redbergsplatsen och 
Brunnsparken. Kortedala och Kviberg har ett bra geografi skt läge 
och för resor till de centrala delarna av Göteborg går det i många 
fall snabbare att resa kollektivt än att resa med bil. Kollektivtrafi ken 
är däremot mindre eff ektiv för resor norrut mot Angered eller 
söderut mot Backaplan eller Korsvägen p.g.a. byten och delvis 
omständliga resvägar. Den branta lutningen på den västra delen av 
Tideräkningsgatan gör att kollektivtrafi ken inte har möjlighet att 
trafi kera vägen. Andra alternativ behöver studeras. En bra för-
bindelse för kollektivtrafi k norrut över Lärjeån skulle skapa en god 
och gen koppling mellan Kortedala och Hjällbo/Angered. 

Kollektivtrafi ken är sårbar för störningar eftersom det inte fi nns 
någon busstrafi k i Kortedala. Detta ”Kortedalastråket” är utpekat 
för Citybuss med start 2025-2027 i ”Målbild Koll 2035” men Väst-
trafi k ser över möjligheten att börja köra vanlig stadsbuss i stråket 
tidigare. Citybuss är en högkapacitetslinje som trafi kerar större 
resandestråk med god turtäthet och framkomlighet. När det gäller 
dagens situation är kapacitetsgränsen i princip uppnådd, men kan 
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påverkas av faktorer som linjenätets uppbyggnad, vagnar, turtäthet 
och antal linjer. Att införa busstrafi k innebär även möjligheter till 
omläggning av rutter, vilket inte är möjligt med den spårbundna 
trafi ken, samt en ökad närhet till kollektivtrafi k för fl er delar av 
programområdet.

Hållplatserna i programområdet ligger tätt, vilket gör att det är nära 
till en hållplats från större delen av området. Det är dock bara 
möjligt att korsa spårvagnsspåren i hållplatslägena samt vid tre 
underfarter och tre överfarter, utöver de delar där spårvägen går i 
tunnel, vilket innebär att spårvägen utgör en barriär i stadsland-
skapet. 

Hälsa och säkerhet

Luft 
 Miljöförvaltningens luftkvalitetskarta för kvävedioxid visar att 
miljökvalitetsnormens medelvärden för år, dygn och timme inte 
överskrids i någon del av programområdet. 

 Buller
   En översiktlig bullerkarta från 2013 fi nns över programområdet. 
Översiktliga beräkningar visar att det är bullerutsatt utefter spår-
vägen där det inte är tunnel och utefter de större gatorna i 
programområdet. Här ligger uppmätt vägbuller på över 65 dB 
(dygnsmedelvärde) närmst vägbanorna. 

Staden har tagit ett inriktningsbeslut om att förtäta staden längs 
med kollektivtrafi kstråken. Det innebär på många platser en 
konfl ikt mellan förtätning och höga bullervärden. Lämpligheten att 
bygga i bullerutsatta lägen behöver värderas från plats till plats och 
vägas mot vad en bebyggelse skapar för värden i övrigt och vilka 
andra kvaliteter bostäder i det bullerutsatta läget får. Områdets 
ljudmiljö som helhet behöver också vägas in i bedömningen.

 Miljöstörande verksamheter
Det fi nns ett verksamhetsområde cirka 500 meter väster om Korte-
dala torg vid Dagjämningsgatan. Gällande stadsplan från 1977 har 
en bestämmelse om att området endast får användas för ”sådant 
industriellt ändamål att närboende ej vållas olägenheter”. Närmsta 
avstånd till planlagda bostäder är cirka 100 meter. 

Kvävedioxid, dygnsmedelvärde. Rött 
överskrider miljökvalitetsnormen.

Trafi kbuller, spår och vägtrafi k, dygns-
medelvärde. Rött överskrider 65 dBA.

Verksamhetsområdet vid Dagjämningsgatan
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I den södra delen av programområdet, vid infarten till Kviberg från 
Kortedalavägen fi nns en bensinstation. 

Kraftledningen som löper genom området har ett skyddsområde 
där inget får uppföras som innebär stadigvarande vistelse. Området 
som det gäller är kraftledningen som är runt 40 meter bred samt 50 
meter på vardera sidan.

Kraftledningen ägs av Vattenfall. Om kraftledningen ska fi nnas 
kvar som luftledning begränsas användningen av området under 
och intill (50 meter) kraftledningen till att man bara får vistas där 
tillfälligt och frivilligt. Dragningen av en linbana och i synnerhet 
placeringen av en eventuell linbanehållplats i Kortedala är också 
beroende av kraftledningsstråket. 

Markförutsättningar
Syftet med utredningarna kring markförutsättningarna är att 
bedöma markens lämplighet samt att visa på möjligheten att bygga 
det som planen kommer att medge. Utredningarna har inte visat på 
påtagligt försvårande förutsättningar men generellt behövs för varje 
detaljplan en bedömning av vilka utredningar som är nödvändiga 
utifrån de markförutsättningar som fi nns inom och runtomkring 
det aktuella planområdet. Rekommenderad utredning ska 
utreda både befi ntliga och planerade förhållanden och även omfatta 
omkringliggande mark som kan komma att påverka eller påverkas 
av programområdet, enligt SBK:s kravspecifi kation. I områden 
där förutsättningar för skred fi nns ska stabiliteten utredas till lägst 
detaljerad nivå. 
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Marken inom programområdet utgörs enligt SGU:s jordartskarta 
till stora delar av berg i dagen med inslag av morän, svallsediment 
och torv. I de lägre delarna av terrängen utgörs marken av lera. Det 
största sammanhängande lerområdet fi nns i söder där programom-
rådet sträcker sig ner i Säveåns dalgång. Enligt SBK:s jordarts-
karta uppgår lerans mäktighet längst i söder till omkring 30 meter, 
med minskande lerdjup norröver. Leran i området underlagras av 
friktionsmaterial som utgör ett undre grundvattenmagasin. Risk för 
artesiskt grundvattentryck i det undre magasinet har identifi erats 
i området, vilket ska beaktas vid markarbeten som riskerar att 
punktera leran då en trycksänkning i undre magasinet kan medföra 
sättningar. 

Stabilitet
Då programområdet till stora delar består av fastmark samt 
områden med relativt fl ack markyta och då det inte fi nns några 
större vattendrag så förekommer endast mindre områden med 
förutsättningar för skred. Två delområden ingår i en översiktlig 
stabilitetsutredning utförd av SWECO 2011. För det ena del-
området bedöms stabilitetsförhållandena som tillfredställande goda 
för befi ntliga förhållanden, medan stabilitetsförhållandena har 
bedömts som ej tillfredsställande inom det andra delområdet. Om 
åtgärder har utförts framgår inte av rapporten. Angränsande till 
programområdet i söder har SWECO utfört en fördjupad 
stabilitetsutredning som visar att jordlagren utgörs av 1-2 m torr-
skorpelera ovan ett mäktigt lager lös siltig lera, samt att kvicklera 
förekommer i området.

Radon
Marken inom programområdet är till stora delar klassad som 
normalriskområde med avseende på radon enligt SGU:s översikt-
liga radonriskkarta, men även lågriskområden förekommer. För om-
råden klassade som normalriskområde med avseende på radon bör 
radonklassningen verifi eras i samband med kommande utredningar, 
eftersom det i normalriskområden även kan fi nnas enstaka små 
områden av högradonmark.

Markföroreningar
Kartan nedan visar en kartbilaga framtagen av Norconsult 
(2017-03-01) över identifi erade riskområden avseende förorenad 
mark, inklusive en bedömning av risk för åtgärdsbehov inom 
respektive identifi erat riskområde. Bilagan är framtagen utifrån 
underlag från Miljöförvaltningen i Göteborg och Länsstyrelsen, 
se bilagd rapport för en mer utförlig beskrivning. Bland annat har 
nedlagda kemtvättar, nedlagda bensinstationer, ett tidigare militär-
område, en nedlagd deponi och industriområden identifi erats inom 
programområdet. När det gäller kemtvättar fi nns anledning att 
uppmärksamma att klorerade alifater är s.k. sjunkare och kan ha 
ett oberäkneligt rörelsemönster i mark och spridas långt bort från 
föroreningskällan. 

För varje detaljplan kommer en separat bedömning behövas av-
seende föroreningssituationen inom planområdet och eventuellt 
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behov av markundersökningar inom planområdet. Bilagd utredning 
kan användas som underlag för den bedömningen.

Teknik

Teknisk försörjning

Teknisk försörjning fi nns utbyggt i området. Vid en utbyggnad av 
området krävs förstärkning av distributionsnätet för el både inom 
och till stadsdelen. Eventuell utbyggnad av fj ärrvärmenätet får ut-
redas och avgöras vid kommande detaljplaneläggning. En ut-
byggnad av området kan medföra att anläggningar för vatten och 
avlopp behöver uppdimensioneras.

Vidare utredning kring kapacitet i de olika delområdena får 
bedömas/utredas vid vidare planläggning. I kommande planarbeten 
ska hänsyn tas till behov av utrymme för elledningsstråk och 
nätstationer.
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Dagvatten och skyfall

Kortedalas högt liggande läge medför att ingen översvämningsrisk 
föreligger med avseende på hög nivå i hav eller högt fl öde i 
recipienterna. I bilagd utredning har endast översvämningsrisken 
avseende skyfall utretts. Det fi nns översvämningsrisker vid skyfall 
och dagens förhållanden i övrigt men med föreslagna åtgärder 
minskar konsekvenserna inför kommande utveckling av stadsdelen.

Innan stadsdelen byggdes rann regnvattnet från norra Kortedala ut 
via Kvibergsbäcken som löper i sydlig riktning genom Kvibergs fot-
bollsplaner, längs Utbys västra sida och mynnar i Säveån. Vid stora 
regn, då vattnet stiger så högt på västra sidan av Almanacksvägen 
att vägen översvämmas, avleds vattnet den ursprungliga vägen. 
Eftersom Kviberg på så sätt kan påverkas av eventuella åtgärder har 
även det området hanterats i utredningen. Dock har inga åtgärder 
föreslagits utanför området för stadsutveckling. 

Ledningsnätet är kombinerat med mindre separerade områden. Det 
kombinerade vattnet släpps till tunnelsystemet i ett antal borrhål. 
Vid skyfall kommer ledningsnätet att överbelastas och majoriteten 
av regnet kommer att avledas via ytan ner till lågpunkterna.

Utredningen visar att störst fokus bör läggas på att lösa över-
svämningsproblemen i Gerås/ Gärdsås och Kortedala Centrum. 
Även området söderut från centrala Kortedala, ner mot Säveån bör 
lösas samt sträckan längs Kvibergsbäckens dalgång ner till Kvibergs 
fotbollsplaner.

Föreslagen utbyggnad i programmet ligger i tre avrinningsområden. 
Det nordliga området bedöms vara lämpligast att lösa först då 
Lärjeån är en känslig recipient till vilken fl ödet ej bör ökas. Denna 
del av programområdet drabbas hårt vid skyfall och ytterligare 
exploatering rekommenderas inte om inte översvämningsrisken 
minskas. För att inte öka tillrinningen till Lärjeån måste mot-
svarande vattenmängd utjämnas någon annanstans. Plats för det får 
göras inom exploateringen eller utanför programområdet, upp- eller 
nedströms det drabbade området. 

Övriga delen av programområdet avleds till Säveån som är ett 
Natura 2000-område till vilken fl ödet heller ej bör ökas. Av-
ledningen sker huvudsakligen via Kvibergsbäcken. Ner mot ut-
loppet utjämnas stora mängder vatten i grönområdet ner mot ån. 
Med denna befi ntliga utjämningskapacitet bör den ökade av-
ledningen ej påverka fl ödet till Säveån.

Det kombinerade ledningsnätet bör separeras vid exploatering. 
Separeringen medför ökat fl öde av vatten och föroreningar på 
känsliga recipienter och reningsanläggningar måste anläggas.  
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Mål från strategi för ut-
byggnadsplaneringen

Dra nytta av det som fi nns

FÖRSLAGETS KONSEKVENSER
Under programarbetet har mål arbetats fram utifrån Kortedalas 
fysiska och sociala förutsättningar. De generella målen för Göte-
borg har kompletterats med platsspecifi ka mål utifrån de förut-
sättningar som fi nns i Kortedala. Här har dessa också översatts till 
åtgärder i den fysiska miljön vilket utgör programförslaget. Här 
nedan redovisas en kortfattad måluppfyllelse utifrån program-
arbetets målbild.

God måluppfyllelse
Programmets målsättning är att förtäta intill befi ntliga spårvagns-
hållplatser samt torg, vilket kompletteras med förtätning utmed 
stråket Kortedalavägen-Almanacksvägen-Ljusårsvägen. Förtätning 
bidrar till ett stärkt underlag för lokal handel och service. 

God måluppfyllelse
Enligt Utbyggnadsplaneringen ska Kortedala torg och Gärdsås torg 
stärkas som tyngdpunkter. Kortedala torg lyfts fram som stadsdelens 
främsta lokala torg i programhandlingen och får genom förtätning 
och stärkt koppling till spårvagnshållplats samt länk till Kortedala-
vägen även ett breddat underlag för handel och service. Gärdsås 
torg får samtidigt ett rumsligt sett mer centralt läge i stadsdelen och 
staden vilket ger förutsättningar för att fl er individer kan passera och 
besöka platsen. 

God måluppfyllelse
Kraftsamling innebär enligt utbyggnadsplaneringen att strategiska 
platser runt om i mellanstaden används på ett resurseff ektivt sätt. 
Kraftsamling prioriteras för att uppnå en promenad- och cykelvänlig 
stad, en högre täthet av boende/arbetande, ett bättre utnyttjande av 
stadens resurser samt en sammanhållen stad som stöttar tyngd-
punkternas funktioner. Genom den förtätningsstrategi som 
programmet antar har en tydlig kraftsamling till ett begränsat antal 
platser genomförts, vilket ger förutsättningar för invånare och 
besökare att resa hållbart och utveckla bostäder och kontor på ett 
samlat sätt. 

Kraftsamla där det gör 
skillnad

Utveckla tyngdpunkter

Kortedala torg

Måluppfyllelse
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Delvis måluppfyllelse
Programmet föreslår stärkta rumsliga kopplingar till i huvudsak 
Bergsjön och även utmed Kortedalastråket. Programmet föreslår 
även hållplatslägen för en ny Citybuss utmed Kortedalastråket. 
Åtgärderna stärker huvudsakligen kopplingen till Bergsjön och gör 
kollektivtrafi knätet mer robust och tillgängligt. Förtätning av stads-
delen bidrar vidare med större fl öden av individer. Programförslaget 
påverkar dock inte den rumsliga strukturen eller de lokala 
funktionerna så att det i närtid tillskapas fl er kopplingar till an-
gränsande stadsdelar eller tillskapas en reell skillnad i fl öden av 
människor över hela dygnet. Stärkta kopplingar söderut mot 
Munkebäcksmotet och norrut mot Angereds Storåsväg skulle i ett 
längre tidsperspektiv kunna ha en positiv påverkan på storleken på 
fl öden genom stadsdelen. 

God måluppfyllelse
Gång-, cykel- och kollektivtrafi knätet är prioriterat i planen. Dessa 
trafi kslag får mer utrymme i gatunätet och gång- och cykelvägnätet 
görs mer sammanhängande. En ny kollektivtrafi klinje anläggs. 
Förtätning föreslås huvudsakligen i anslutning till kollektivtrafi khåll-
platser och lokala torg där serviceunderlaget även koncentreras. 

God måluppfyllelse
En större variation av boendestorlekar, upplåtelseformer och bo-
stadstyper betonas och prioriteras i programmet. Styrning av upp-
låtelseformer och boendestorlekar är dock svåra i realiteten och 
vidare åtgärder behöver defi nieras i kommande detaljplaneskede, 
markanvisningar samt upplåtelse av mark. 

God måluppfyllelse
Befi ntligt spårvägsnät innebär en eff ektiv koppling mellan Korte-
dala-Kviberg och centrala Göteborg vid exempelvis Drottningtorget 
och Gamlestaden där bytesmöjligheterna även är goda till andra 
destinationer lokalt, regionalt och nationellt. Förutsättningar enligt 
programmet för etablering av Citybusslinje längs Kortedalastråket 
enligt Koll2035 innebär vidare stärkta kommunikationer från större 
delar av stadsdelen, och det kompletterade trafi kslaget genom buss-
förbindelse stärker robustheten i stadsdelens kollektivtrafi k. Stärkt 
gång- och cykelnät gör det enklare att resa till centrala Göteborg och 
till Gamlestaden.

Kortedala ska ha god till-
gänglighet till gång-, cykel- 
och kollektivtrafi k. Komplet-
teringar och förtätningar ska 
ske där det fi nns närhet till 
kollektivtrafi k och service.

Kortedala ska innehålla fl er 
upplåtelseformer, bostads-
typer och bostadsstorlekar. 

Kortedala ska innehålla fl er 
arbetsplatser och besöksmål. 
Platser för kultur, idrott, 
rekreation och utevistelse ska 
värnas och utvecklas.

Delvis måluppfyllelse
Beredskap på byggnation av fl er kontor om behov skulle uppstå, 
samt stärkt underlag för att bibehålla den handel, service och de 
arbetsplatser som redan fi nns i stadsdelen. Fler lekplatser och ett 
utökat serviceutbud betonas för att ge barn och unga förutsättningar 
till lek och samspel. Det föreslås även en tydligare defi niering av 
befi ntliga entrépunkter till natur och rekreation för att områdena ska 
vara trygga och tillgängliga för fl er. 

Kortedalas förbindelser med 
angränsande stadsdelar 
och resten av Göteborg ska 
förbättras. Kortedala ska ha 
en ökad genomströmning av 
människor hela dygnet. 

Mål för Kortedala

Mål från trafi kstrategin

Ett lättillgängligt region-
centrum där det är lätt att nå 
viktiga platser och funktioner 
oavsett färdmedel och förut-
sättningar. 
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Större andel av gaturummen 
ska vara avsedd för gång- 
och cykeltrafi k.

Delvis måluppfyllelse 
Programmet föreslår separata bussfi ler i Kortedalastråket vilket ger en 
ökad tillgänglighet till kollektivtrafi ken från den östra delen av 
programområdet. Det är dock svårbedömt om de delar som idag 
ligger långt från spårvägen åt väster får någon ny busslinje t.ex. 

God måluppfyllelse 
Kortedalastråket föreslås få dubbelriktade cykelstråk få bägge sidor. 
Dessutom föreslås ett mer fi nmaskigt cykelnät genom att omforma 
de befi ntliga gaturummen så att separata cykelfält tillskapas eller att 
de hastighetssäkras till förmån för gång- och cykeltrafi kanter. 

Minska otryggheten vid spår-
vagnshållplatserna.

Möjliggör fl er kopplingar 
och stråk (i både antal och i 
typer) inom Kortedala och till 
angränsande stadsdelar. 

Oklar måluppfyllelse 
Programmet föreslår en utbyggnad kring de befi ntliga hållplatserna 
men det krävs fortsatta studier hur detta ska ske och vad det innebär 
för närmiljön.

God måluppfyllelse
Förtätning inifrån och kraftsamling kring torg och Kortedalastråket 
bidrar till fl er synintryck, variation och närhet mellan målpunkter. 
Omvandling av Kortedalastråket bidrar till nya mötesplatser och 
chanser för boende och besökare att nyttja stadens resurser och vistas 
i stadsrummen.

Attraktiva stadsmiljöer och 
ett rikt stadsliv där människor 
vill bo, handla, studera och 
mötas.

Komplettera spårvagns-
trafi ken med annan kollektiv-
trafi k som skapar större 
tillgänglighet till närområdet 
och Göteborg.

Almanacksvägen

Delvis måluppfyllelse
Fler kopplingar och stråk uppnås inte genom programförslaget. Däre-
mot stärks de befi ntliga kopplingarna till Kviberg Park och Bergsjön. 
Fler eff ektiva kopplingar till angränsande stadsdelar norrut och 
västerut behövs och förutsättningar för att kunna anlägga nya 
kopplingar behöver beaktas i framtiden. 

Mål för Kortedala
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Öka tillgängligheten till och 
emellan Kviberg och Lärjeåns 
rekreations- och natur-
områden från Kortedala. 

Utveckla befi ntliga gång- 
och cykelstråk och gaturum 
och möjliggör nya som ökar 
tillgängligheten mellan olika 
målpunkter för ökad rörlighet 
i området. 

God måluppfyllelse
Programmet har beaktat de brister som fi nns i området gällande 
parker och lekmöjligheter och föreslår kompletterande strukturer för 
lek och rekreation som ny bebyggelse ska ta hänsyn till.

God måluppfyllelse
Programmet visar på förutsättningar för utformning av nya gaturum 
där gång- och cykeltrafi k tas om hand på ett bättre sätt. Ny 
bebyggelse stödjer stråk och ger utrymme för vidare utveckling. 

Mål för Kortedala

Komplettera med en större 
variation av parker, lek-
möjligheter och andra 
off entliga rum.

Göteborg är en tät och grön 
stad med ett rikt växt- och 
djurliv och där ekosystemens 
tjänster tas tillvara. 

God måluppfyllelse
De områden som har högt naturvärde enligt naturvärdesinventering 
samt strandskyddsområden och Natura2000-områden bevaras. 
Principen om förtätning innebär att större delar av den sammanhäng-
ande gröna miljön kan bevaras. De gröna miljöerna är i fl era fall 
sammanhängande vilket medger för spridningskorridorer. Tillgäng-
lighetshöjande åtgärder som innebär fl er besök i rekreationsområdena 
kan medföra en bättre förståelse för värdet av naturen hos besökare. 

Göteborg är en tät och grön 
stad där de off entliga 
platserna bidrar till ett rikt 
och hälsosamt stadsliv.

God måluppfyllelse
Närheten till naturen är god i programområdet. Genom förslaget 
förtydligas entréer till rekreationsområdena vilket stärker orienterbar-
het och tillgänglighet. Fler utvecklade park- och naturområden och 
off entliga platser föreslås genom programförslaget vilket bidrar till 
större variation och ger fl er förutsättningar att röra sig och vara utom-
hus i vardagen. 

Minska barriärverkan och 
bullerstörningar av Korte-
dalavägen-Almanacks-
vägen-Ljusårsvägen.

God måluppfyllelse
En omvandling av Kortedalastråket enligt programmet innebär ny 
bebyggelse och lägre hastigheter som bidrar till minskat buller samt 
en utformning som stödjer rörelser utan planskiljdheter.  

God måluppfyllelse
Då omvandlingen av Kortedalastråket bedöms minska dess barriär-
verkan ökar möjligheten till rörelse mellan Kortedala och Kviberg. 
Dessutom föreslås den nya noden kring Kortadalavallen/ Tide-
räkningsgatan innehålla en särskilda entréfunktion till Kviberg Park. 
Detta måste beaktas i vidare planering. Det är också viktigt att ny 
bebyggelse innehåller de föreslagna gröna stråken och entrépunkterna 
som kopplar ihop grönområdena med de bebyggda delarna av Korte-
dala.

Mål från grönstrategin
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Sociala konsekvenser 
Stadsutveckling i Göteborg ska bidra till att minska segregation 
och utjämna skillnader i livsvillkor. För att belysa detta i arbetet 
med program för Kortedala Kviberg har en social konsekvensanalys 
(SKA) tagits fram. Det har inte gjorts en separat barnkonsekvens-
analys, men ett barnperspektiv har inkluderats i arbetet med SKA.

Planprogrammet bedöms svara väl på de målsättningar som har 
ställts upp för arbetet. De största utmaningarna ligger att tillskapa 
fl er starka kopplingar till angränsande stadsdelar i norr och väster 
samt i genomförandet av en infrastruktur som påtagligt ska för-
ändra resvanorna i stadsdelen. 

Sammanhållen stad
Kortedalas bostadsbestånd domineras av mindre hyreslägenheter. 
Planprogrammet innebär att en ökad variation av boendeformer, 
boendestorlekar och upplåtelseformer kan uppnås. Förslaget till 
program ger förutsättningar för att verka för en mer sammanhållen 
stad och en minskad socioekonomisk segregation genom förslag om 
mer varierade upplåtelseformer och bostadsstorlekar. 

Målet om att skapa ”fl er kopplingar och stråk” uppnås inte genom 
programförslaget bland annat på grund av den omgivande topo-
grafi n. Däremot stärks de befi ntliga kopplingarna till Kviberg Park 
och Bergsjön. Det går snabbt att ta sig med spårvagn mellan
centrala staden och Bergsjön men fl er eff ektiva kopplingar till 
angränsande stadsdelar norrut och västerut behövs. Förutsättningar 
för att kunna anlägga nya kopplingar i nästkommande planperiod 
behöver beaktas. En syntaxanalys har fastställt att den koppling 
som får störst eff ekt på målen att ”stärka kopplingen till an-
gränsande stadsdelar” och ”att öka fl öden av människor genom 
stadsdelen” är att förbättra kopplingarna norrut mot Angered och 
söderut mot Munkebäcksmotet. 

Planprogrammet möjliggör förstärkta kollektivtrafi kkopplingar 
genom en ny Citybusslinje. Kollektivtrafi ken skulle med fördel 
kunna stärkas mellan planområdet och arbetstillfällen i Alelyckan 
via den västra delen av Tideräkningsgatan. 

Samspel
Hållplatslägena är viktiga kollektivtrafi kplatser och sociala mötes-
platser. Genom varsam förtätning intill befi ntlig bebyggelse och 

Spårvagnshållplatsen vid Kortedala torg
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tillskapande av nya attraktiva målpunkter i norra Kortedala mot-
verkas risken att programförslagets tillkommande bebyggelse 
inte integreras med befi ntlig bebyggelse. Programmet föreslår att 
tillkommande bebyggelse koncentreras intill hållplatslägena, vilket 
stärker stadsdelens befi ntliga struktur och verkar för att uppmuntra 
till att invånarna väljer hållbara färdmedel. Bristande underlag för 
handel i stadsdelen innebär att programmet förespråkar kraft-
samling vid Kortedala Torg och Citytorget. 

Rekreationsområdena utgör en stor kvalité i programområdet och 
är betydelsefulla för både boende och besökare. Tydligare 
defi niering av entrépunkter, skötsel och underhåll är avgörande för 
att områdena ska vara trygga och tillgängliga för fl er. Fler lekplatser 
och ett utökat serviceutbud betonas för att ge barn och unga förut-
sättningar till lek och samspel. Kviberg Park är en viktig målpunkt 
och ökad tillgänglighet dit kan uppmuntra fl er besökare från andra 
stadsdelar än idag. Det är dock viktigt att notera den potentiella 
konfl ikt som fi nns vid byggnation vid Kortedalavallen om inte be-
fi ntliga verksamheter kan ges fullgoda alternativ och kompenseras 
för sina anläggningar. 

Vardagsliv
Tillgång till grundläggande service och handel har stor inverkan på 
vardagslivet. Det är även centralt att kunna röra sig fritt under hela 
dygnet utan att begränsas av upplevd otrygghet eller osäkerhet.

I Kortedala Kviberg saknas det delvis tillgång till service. Den 
främsta tyngdpunkten för handel och service ligger vid Kortedala 
Torg, vilken programmet avser att stärka ytterligare. Kraftsamling 
föreslås i punkter där det redan fi nns resurser och kollektivtrafi k, 
respektive där planer på nya kollektivtrafi kstråk fi nns. Byggnation 
behöver bidra till en förbättrad tillgänglighet, trygghet och 
samband mellan hållplatslägen och torgen. Barn ska ha trygga 
och säkra gång- och cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter i 
området och föräldrar ska kunna följa sina barn till aktiviteter och 
kompisat utan att behöva använda bil. 

Stärkt kollektivtrafi k ger förutsättningar för att fl er ska välja håll-
bara transportmedel i sin vardag. Det har miljömässiga och hälso-
mässiga fördelar, något som är centralt för Kortedala där ohälsotalet 
ligger över stadens i övrigt. Att tydligt koppla de befi ntliga till de 
nya hållplatslägena är en prioriterad utformningsfråga. Möjlig-

Gångstig mellan Kortedala torg och Citytorget
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heterna att skapa en bytespunkt där spårvagn och buss sammanst-
rålar behöver utredas. Det är också viktigt att skapa trygghet på och 
kring hållplatserna för att fl er ska använda spårvagn och buss. 
Möjligheten att på sikt etablera fl er arbetsplatser i stadsdelen be-
höver bibehållas.

Identitet
Kortedala har en tydlig arkitektoniskt identitet och tillägg behöver 
göras på ett medvetet sätt. Stadsdelens identitet kommer att på-
verkas av programförslagets genomförande, då det innebär en 
kraftig förtätning. För att värna kvalitéer och styrkor med bostads-
kvarteren föreslår programmet inte förändring och komplettering 
inom existerande gårdsstruktur. 

Programförslaget innebär förslag om en större variation av upp-
låtelseformer och boendeformer. Ambitionen är att skapa en positiv 
förändring och utveckling utan att skapa undanträngningseff ekter 
för dagens boende.  

Hälsa och säkerhet
Hälso- och säkerhetsfrågor är i synnerhet viktiga i relation till 
barnperspektivet, eftersom barn är extra känsliga för buller och 
hälsopåverkande faktorer samtidigt som inskränkningar i säker-
het kan inverka negativt på ett barns frihet att röra sig och bli mer 
självständiga. 

Gång- och cykelvägnätet behöver stärkas i stadsdelen för att främja 
hälsa, välbefi nnande och självständighet. Att verka för en mer trygg 
gång- och cykelstruktur innebär i många fall en omorganisering av 
stråk från trafi kseparerade passager till en mer trafi kslagsintegrerad 
struktur. Då är säkerheten viktig att bevaka när trafi kstrukturen 
planeras. 

Miljökonsekvenser

Behovsbedömning
En behovsbedömning i enlighet med Miljöbalken 6 kap 11 §, 
Plan- och bygglagen (2010:900) och MKB-förordningen har 
genomförts. Kommunen bedömer att programmets föreslagna 
utbyggnad inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljö-
bedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
utföras. Behovsbedömningen är avstämd med Länsstyrelsen den 25 
augusti 2017. Behovsbedömningen fokuserar på miljöpåverkan på 
en övergripande nivå, medan bedömning av konsekvenser på mer 
detaljerad nivå görs i kommande detaljplaner. För miljöbedömning-
en används samma geografi ska avgränsning som planområdet för 
program för stadsutveckling i Kortedala och Kviberg.

Trafi k och buller
Omvandlingen av Kortedalavägen – Almanacksvägen innebär nya 
trafi klösningar och ombyggnad av befi ntliga trafi kanläggningar 
samt en utbyggnad av angränsande bebyggelse. Detta minskar 
stråkets barriäreff ekt och bullerstörning. Programförslaget kommer
ha en positiv inverkan på bullerutbredningen genom förslag om 
sänkt hastighet, ny utformning av stråket samt etablering av bygg-
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nation utmed stråket. Mer specifi ka bullerutredningar kommer 
dock att behöva utföras i kommande detaljplaner. 

Förutsatt att den föreslagna kraftfulla satsningen på att utveckla 
kollektivtrafi ken samt gång- och cykelvägnätet genomförs så kan 
förslaget förväntas medföra att det ökade invånarantalet genererar
en relativt liten ökning av biltrafi kmängderna. Helst ingen alls då 
den förbättrade strukturen för kollektivtrafi k och gc-trafi k även ska 
leda till att den befi ntliga befolkningen använder bilen i minskad 
grad. För en kraftfull minskning av andelen bilresor krävs dessutom 
mobilitetsåtgärder kring bilpool, parkeringsrestriktioner och 
påverkansåtgärder samt en medveten utbyggnadsordning. Om 
programmet genomförs fullt ut utan att alla föreslagna åtgärder för 
att reducera biltrafi ken genomförs kommer trafi krörelserna att öka. 
Trafi ksystemet i sig är visserligen en begränsning då föreslagen 
sektion på Kortedalastråket inte rymmer någon större ökning av 
biltrafi ken samtidigt som att Gamlestaden inte klarar av högre 
trafi kfl öden än de som fi nns idag genom området. 

Även trafi kplanering utanför planområdet kan ge eff ekt på trafi k-
rörelser genom stadsdelen. En eventuell utbyggnad av Mellby-
länken är ett sådant exempel som skulle göra att viss genomfarts-
trafi k genom stadsdelen skulle fl yttas till andra delar av stadens 
trafi ksystem. 

Natur- och kulturmiljö
Naturvärdena i programområdet är främst knutna till de stora 
sammanhängande skogsområdena norr och väster om Kortedala 
med höga naturvärden i närheten av Lärjeåns dalgång. Här är träd-
bestånden äldre och har en naturlig struktur med gamla träd och 
död ved och området har goda förutsättningar som häcknings- och 
födosökområde för fåglar. Även i sydost fi nns intressanta skogs-
bestånd, även om landskapet är mer fragmenterat. Inga av dessa 
områden ianspråktas av programförslaget. 

Arbete med framtagande av ett nytt naturreservat för Lärjeåns 
dalgång är under bearbetning. Det är oklart hur en bebyggelse kring 
Gärdsås behöver beakta detta. Planer i ett längre tidsperspektiv om 
att etablera en koppling mellan norra Kortedala och södra Angered 
skulle kunna leda till en negativ miljöpåverkan men konkretiseras 
inte i programmet. Förslaget ligger sedan tidigare med i Göteborgs 
översiktsplan. 

Kortedalavägen mot Bellevue
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Om programmet genomförs fullt ut kommer det ha en stor på-
verkan på Kortedalas stadsbild. I huvudsak föreslås dock ny be-
byggelse i områden som idag har en låg stadsbyggnadskvalitet kring 
Kortedalastråket och kraftledningen. Programmet betonar även för-
tätning kring de befi ntliga hållplatslägena vilket bedöms förstärka 
den befi ntliga strukturen med lokala torg. Strukturen med bostads-
kvarter omgivna av naturområden behålls på så sätt. Det föreslås 
inga kraftfulla förtätningar i de områden som fi nns med i 
bevarandeprogram eller kring fornlämningsområden. Inga riks-
intressen påverkas. Däremot är det mycket viktigt att fortsatta för-
djupningar i specifi ka värden görs i kommande plan- och bygglovs-
skeden.

Strandskyddet vid Lärjeån berör programområdet och strand-
skyddat område fi nns även strax söder om programområdet vid 
Säveån. Programförslaget föreslår ingen exploatering inom strand-
skyddat område. Både Lärjeån och Säveån har pekats ut som riks-
intresse för naturvård samt avgränsats som Natura 2000-områden 
och ingår i EU:s Art och habitatdirektiv. Områdena påverkas inte 
av programförslaget. 

Miljömål för Göteborg
En analys av eff ekter av planförslaget för den ekologiska hållbar-
heten har sammanställts utifrån miljömålen. I stora drag kan sägas 
att planförslaget bidrar till en förtätning av stadsdelen, där fl er 
individer på sikt kan nyttja redan utbyggd infrastruktur för trans-
porter, kollektivtrafi k och service. 

Programförslagets målsättning om att inte märkvärt öka trafi k-
nivåerna, även om antalet boende ökar, innebär satsningar på 
kollektivtrafi k, gång- och cykelinfrastruktur som kan ge förut-
sättningar för mer hållbara livsstilar i stadsdelen än på många andra 
håll i staden. Det åsido så genererar förtätning och ett ökat be-
folkningsunderlag även större kvantiteter av avfall och trafi krörelser 
som exempel. Det innebär att planförslaget bedöms ha negativ 
påverkan på miljömålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft och 
ingen övergödning. Ianspråktagande av idag oexploaterad mark 
innebär delvis negativ inverkan på miljömålen ett rikt växt- och 
djurliv, rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker samt levande 
sjöar och vattendrag. 

Största utbyggnaden sker på redan ianspråktagen mark och inga 
konfl ikter har uppdagats med riksintressen. Den positiva inverkan 
är övervägande. Programförslagets genomförande innebär, förutom 
iordningsställande av mer eff ektiva samhällssystem, även sanering 
av förorenad mark som innebär en positiv inverkan på miljömålet 
giftfri miljö. 

Övrigt
Programmet redogör för de översiktliga förutsättningarna kring 
hälsa, säkerhet, mark, teknik etc. och konstaterar att det krävs vidare 
utredning och åtgärdsförslag när utbyggnadsplanerna ska 
konkretiseras. 
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GENOMFÖRANDE INOM PROGRAMMET 
FÖR KORTEDALA OCH KVIBERG

Markägande och tidsperspektiv
Markägare
Kommunen är genom Fastighetsnämnden och allmännyttan stora 
markägare inom området. Det fi nns dock även ett antal andra fast-
ighetsägare inom eller i angränsning till området. Programmet visar 
på potential och strategi oavsett vem som är markägare. 

Slutsatsen har blivit en större utbyggnad längs med Korteda-
lastråket där bebyggelsen går upp i volym och skala i noder vid 
de tillkommande busshållplatserna medan den anpassar sig efter 
befi ntlig bebyggelse mellan noderna. Inom det befi ntliga Kortedala 
handlar det i första hand om att koncentrera förtätningen vid de 
befi ntliga spårvagnshållplatserna. Utbyggnad längre än 500 meter 
från hållplats bör endast ske om detta i framtiden visar sig vara en 
ekonomisk nyckel för att genomföra en större strukturförändring 
(till exempel att markförlägga luftledningen) eller om kollektivtra-
fi k tillkommer till exempel genom att exploatörer fi nansierar detta. 

Programmets tidsperspektiv
Programmet omfattar ett stort område och utvecklingen som före-
slås i olika delar kommer inte att ske samlat eller med en gång. Det 
innebär att programmet ska kunna ha en giltighet under 15 års tid 
vilket ställer krav på en fl exibilitet i förslaget samtidigt som vissa 
delar måste defi nieras för att säkerställa ett genomförande. Pro-
grammet måste även blicka ännu längre fram än 15 år för att inte 
förhindra åtgärder som kan vara aktuella på längre sikt.

Fortsatt arbete
De övergripande utredningarna angående markförutsättningar och 
dagvatten är viktiga underlag för att kunna bedöma när det krävs 
djupare utredningar i det fortsatta arbetet. Dessa utredningar fi nns i 
sin helhet bilagda programmet.

Detaljplaneetapper 
Kommunens bostadsförsörjningsmål är ett viktigt mål och mål-
sättningen är att under fl era år starta detaljplaner som bidrar till att 
det byggs fl er bostäder inom Kortedala och Kviberg. Kommunens 
avsikt är att, där den har rådighet, starta planeringsarbeten för de 
områden som bedöms lämpliga att utreda vidare i enlighet med 
programmet. Den stora potential på stadsutveckling som program-
met visar innebär att det är viktigt att säkerställa en god kommunal 
service. En bärande idé inom programmet är också att samla parke-
ring områdesvis istället för att varje exploatör eller fastighetsägare 
ska ordna den enskilt. I den fortsatta planeringen föreslås därför att 
större områden planläggs som innefattar både bostäder och sam-
hällsservice i form av till exempel skolor/förskolor samt gemensam-
ma parkeringslösningar. 
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Inom Kortedala
Utvecklingen inom det redan bebyggda Kortedala kommer att 
ske både på kommunal och privat mark under en längre tid. Den 
övergripande strategin är en högre exploatering i anslutning till 
spårvagnshållplatserna medan utvecklingen i övriga delar måste ske 
med känslighet inför den kulturmiljö Kortedala utgör. Potentiell 
skala och volym kommer att bedömas i varje projekt utifrån det 
kulturhistoriska underlag som utgör en bilaga till programmet. I de 
detaljplaner som tillkommer i anslutning till spårvagnshållplatser 
ska miljön kring spårvagnshållplatserna hanteras för att i den mån 
det är möjligt skapa tryggare miljöer i hållplatslägena.

Parallellt med programmet har kommunen paketerat projekt inför 
markanvisning och detaljplan vid två av de fyra spårvagnshållplat-
serna i Kortedala, Runstavsgatan och Januarigatan/Aprilgatan. De 

Inom Kortedala

Inom Kortedala
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Tideräkningsgatan

Stråket

Kraftledningsgatan
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två övriga hållplatserna, Kortedala Torg och Allhelgonakyrkan, krä-
ver ett mer långsiktigt arbete. Vid Kortedala Torg har kommunen 
en begränsad rådighet över marken. Den största delen av marken 
som är utvecklingsbar begränsas av skyddsområde för kraftledning. 
Vid Kortedala Torg behöver dialog hållas med övriga befi ntliga 
fastighetsägare för att se om det fi nns möjlighet och intresse att ut-
veckla befi ntliga fastigheter i samverkan. Vid Allhelgonakyrkan har 
kommunen större rådighet men även denna begränsas kraftigt av 
skyddsområdet för kraftledningen. Här bör vidare projektutveckling 
ske först då förutsättningarna kring en eventuell markförläggning 
av kraftledningen tydliggjorts ytterligare. Om kraftledningen fi nns 
kvar är utvecklingspotentialen begränsad. Trafi knämnden förvaltar 
spårvagnshållplatserna och de bör studera om det är möjligt att öka 
tryggheten även på de hållplatser där ny bebyggelse inte kommer 
att tillkomma under programtiden.

I övriga delar av Kortedala består potentialen främst av mindre för-
tätning samt ombyggnad av befi ntliga fastigheter. Denna utveckling 
får ske kontinuerligt utifrån initiativ från mark- och fastighetsägare.

Kviberg
Detta område är utpekat som område för stadsutveckling i över-
siktsplanen. Tidiga studier visar på en potential på ca 500-800 bo-
städer. Här fi nns utfyllnader med okända egenskaper samt en hög 
risk när det kommer till markmiljö vilket behöver utredas ytterliga-
re. Marken ägs idag av Higab ab samt Fortifi kationsverket.

Tideräkningsgatan
Tideräkningsgatan är den enda kopplingen från Kortedalastråket 
via Kortedala väster ut mot Alelyckan och E45. Väster om Korte-
dala torg är marken kring gatan underutnyttjad. Här fi nns garage, 
en bensinstation, några mindre verksamhets- och föreningslokaler 
samt en brandstation. Marken är till största del kommunal men 
upplåts i olika delar med arrende, hyresavtal och tomträtt. Den-
na yta ligger mellan ca 500 meter till 1000 meter ifrån befi ntlig 
kollektivtrafi k och Västtrafi k har i dagsläget inga planer på att börja 
trafi kera Tideräkningsgatan. Denna etapp är främst intressant om 
kommande utredningar visar att det är möjligt att markförlägga 
kraftledningen. Då blir området i större utsträckning kopplat till 
Kortedala Torg. Den kan även bli intressant tidigare om förutsätt-
ningarna för kollektivtrafi kförsörjningen av området förändras.

Kortedalastråket
En tidig uppskattning är att stråket rymmer ca 4000 – 5000 bostä-
der. Stadsutvecklingen här bör delas upp i ett antal olika detaljpla-
ner då det är ett för stort område för att det ska vara möjligt att 
hantera i en plan. Stråket bedöms vara en anläggning som både är 
för stadens övergripande behov och områdets behov vilket innebär 
att viss del av ombyggnaden ska fi nansieras av skattekollektivet.

Den utveckling av Kortedalastråket som programidén bygger på 
innebär en ombyggnad till en mer stadsmässig gata från det som 
idag upplevs som en trafi kled. För att uppnå detta behöver gatu-
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rummet disponeras om och en större del användas för gång och 
cykel. En ombyggnad av denna dignitet medför stora kostnader och 
en del av kostnaden ska den framtida exploateringen bära. Utifrån 
schablonberäkningar i detta tidiga skede bedöms projektet som 
helhet gå ihop ekonomiskt vilket gör att det bedöms som värt att 
utreda vidare. Det måste fi nnas en medvetenhet om att kalkyler i 
detta tidiga skede och på denna utzoomade nivå har en hög osäker-
het.

De ekonomiska förutsättningarna ser olika ut för olika delar av 
stråket både då de åtgärder som krävs ser olika ut, potentialen för 
exploatering skiljer sig och markvärdet skiftar i dagsläget myck-
et mellan olika delar av området. Detta gör att vissa etapper med 
största sannolikhet kommer att uppvisa ett minusresultat och andra 
ett plusresultat. 

Principsektionen i programmet är mellan ca 37 och ca 27 meter. 
Denna sektion är nödvändig för att möjliggöra citybuss med egna 
körfält enligt ”Målbild Koll2035” (förslagshandling 2017). Sträck-
an ingår i etapp 2 vilket innebär att den ska tas i drift mellan år 
2023-2027. Västtrafi k planerar även att börja köra buss längs stråket 
innan år 2023, en åtgärd som dock inte kräver en lika omfattande 
ombyggnad av vägen. Åtgärderna inom ”Målbild Koll2035” är inte 
fi nansierade. Inom förslaget beskrivs olika vägar till fi nansiering av 
nödvändiga åtgärder varav fl era innebär regional eller statlig med-
fi nansiering. Att bygga sektionen med separata busskörfält ses som 
en övergripande infrastrukturinvestering vilket bör ligga utanför 
exploateringsekonomin. Sträckan bör fi nansieras och byggas ut i 
etapper.

För att säkerställa ett genomförande bör stråket ses som en helhet 
med olika deletapper. Genomförandet bör samordnas likt till exem-
pel arbetet för Gamlestaden eller Litteraturgatan. Ett sådant arbete 
bör resurssättas av både Trafi kkontoret, Stadsbyggnadskontoret och 
Fastighetskontoret. Det fi nns gemensamma övergripande frågor 
som måste hållas samman, till exempel trafi kfl öden inkl. kollektiv-
trafi k under utbyggnad, ledningar mm, samt frågor som måste lösas 
i varje etapp, tex gemensam parkering, kommunal service mm. Det 
är viktigt att hela stråket hanteras i kommande detaljplaneetapper 
och utbyggnad då en ombyggnad av hela gatan är en förutsättning 
för ett lyckat slutresultat. 

Nedan beskrivs föreslagna detaljplaneetapper. I programmet anges 
inte i vilken ordning det är mest lämpligt att utveckla etapperna.

Etapp A är beroende av en markförlagd kraftledning varför den ses 
som en etapp på längre sikt då förutsättningarna för detta inte är 
klargjorda. 

Etapp B har sedan tidigare pekats ut som ett område att studera vi-
dare för bebyggelse i programmet för Bergsjön. Efter programmets 
antagande har genomförandefrågorna för denna etapp studerats 
i detalj av Fastighetskontoret och den bedöms i tidigt skede som 
genomförbar med en ekonomi i balans – då har hänsyn dock inte 
tagits till bussgatan. 
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Etapp C omfattar den del som ska utvecklas till Kviberg parks 
norra entré. Detta blir den stora målpunkten utmed stråket. Om-
rådet behöver skissas på i detalj tillsammans med övriga berörda 
förvaltningar och här bör yta för både idrott, allmän plats, utbild-
ningslokaler för högre och lägre åldrar samt bostäder ingå. Befi nt-
liga verksamheter på platsen, vilka omfattas av ett antal förenings-
stugor, ytor för sport och ett odlingsområde, behöver omlokaliseras 
för att möjliggöra det nya entréområdet. I detaljplaneskedet krävs 
även ytterligare utredningar kring geoteknik och markmiljö. Bred-
vid kommunen (genom fastighetsnämnden) är även allmännyttan 
befi ntlig markägare inom denna etapp.

I tidigt skede har två möjliga skisser tagits fram för etapp C, en där 
vägen ligger kvar i sitt läge och en där den fl yttas. Argumentet att 
fl ytta vägen har varit att skapa en bättre ljudmiljö för befi ntliga bo-
städer väster om vägen. Att fl ytta vägen innebär en betydligt större 

A

B

C

D

Eventuell ytterligare 
etappindelning



  K O N S E K V E N S E R  &  G E N O M F Ö R A N D E  5 9

kostnad än att låta vägen ligga kvar i sitt befi ntliga läge. I denna 
etapp måste det utredas om det fi nns andra alternativ förutom att 
fl ytta vägen som ger en godtagbar ljudmiljö för befi ntlig bebyggelse. 
Alternativen måste vara kompatibla med en högre stadsmässighet 
längs med gatan vilket gör att bullerplank inte är ett alternativ.

Entrén till Kviberg park ses som en målpunkt för hela staden varför 
iordningställandet av den allmänna plats som krävs främst ska 
fi nansieras av skattemedel och hanteras inom förvaltningarnas ordi-
narie budgetprocesser. Här är det viktigt att det tas höjd för allmän 
plats även i de budgetposter som annars främst rör kommunala 
anläggningar som tex sim- eller sporthall.  

Etapp D är en geografi skt utbredd etapp som innehåller två kluster. 
Den södra delen mellan Bellevue och Nymånegatan bedöms ha 
relativt enkla förutsättningar medan delen norr om Nymånegatan 
är svårare då den bland annat ger en lägre exploaterbar volym samt 
förutsätter en markförläggning av en mindre kraftledning. Delar av 
den exploaterbara marken begränsas av en tomträtt för parkering 
som kan sägas upp först till år 2025. I denna etapp är kommunen 
(genom Fastighetsnämnden), allmännyttan samt Riksbyggen mar-
kägare. Det skulle vara möjligt att dela upp etapp D i två etapper 
men den norra etappen kommer då med största sannolikhet uppvi-
sa ett ekonomiskt underskott. 

Kraftledningsgatan
För att fysiskt kunna binda samman Bergsjön med Kortedala samt 
norra Kortedala med södra Kortedala är en förutsättning att kraft-
ledningen som går genom stadsdelen markförläggs. Kraftledningen 
är 130 Kv och går i en kraftledningsgata som är ca 40 meter bred 
med en skyddszon på båda sidor på 50 meter där det ej är tillåtet 
att uppföra någon bebyggelse. Det är därmed mycket mark som 
begränsas av kraftledningen. En tidig uppskattning är att det skulle 
vara möjligt att bygga ca 2000-3000 bostäder om ledningen mark-
förläggs. Utöver detta tillkommer möjligheter att bygga till befi ntli-
ga byggnader som tillkom innan införandet av skyddsavståndet. 

En eventuell markförläggning av kraftledningen ses som ett projekt 
på lång sikt då förutsättningarna fortfarande är osäkra. Ledningen 
är mycket viktig för energiöverföringen till Göteborg vilket gör att 
ledningsägaren är mån om att inställningstiden inte förlängs. Fast-
ighetskontoret kommer att fortsätta utreda möjligheterna till en 
markförläggning tillsammans med ledningsägaren. Förutsättningar-
na och bedömningen kring om en markförläggning är genomförbar 
eller inte bör kunna göras inom programtiden medan det eventuella 
projektet att markförlägga ledningen bedöms kunna påbörjas först 
efter programtidens slut.

En markförlagd kraftledning skulle ge störs positiv eff ekt i områ-
det mellan Bergsjön och Kortedala där vi idag har ett stort område 
precis i anslutning till tyngdpunkten Gärdsås torg som inte kan 
nyttjas. 
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Utifrån tidslinjen som schematiskt visar på både utredning, planering och 
genomförande bedöms ca 6500 bostäder kunna tillkomma i Kortedala under 
programperioden

Ekonomi och ansvarsfördelning
Ekonomin för stadsomvandlingen som föreslås inom ramen för 
programmet måste sättas i relation till olika tidsperspektiv. Den 
omvandling som ligger närmre i tid är också av naturliga skäl enk-
lare att få en uppfattning om medan den som ligger längre bort är 
svårare att uppskatta. 
Förutsättningarna för att genomföra den stora förändring som är 
önskvärd längs med Kortedalastråket och i övriga programområ-
det är utmanande men möjlig. Områdets läge i mellanstaden samt 
närheten till kraftsamlingsområdet i Gamlestaden innebär att för-
utsättningarna är goda. I och med utvecklingen i Gamlestaden och 
Kviberg har det skett en stor värdestegring av marken i området. 
Detta gäller dock främst i områdets södra delar.
Trafikstrategin, grönstrategin och övriga kommunala 
åtaganden

Det finns flera kostnadsposter inom programmet som inte kan eller 
bör bäras av exploateringsekonomin. Det handlar främst om åtgär-
der som behöver genomföras redan idag för att uppnå till exempel 
trafikstrategins eller grönstrategins mål om minskat antal resor med 
bil och bostadsnära parker. Detta måste hanteras och finansieras 
inom varje ansvarig förvaltnings ordinarie budgetprocess. Exempel 
är det stora behov som finns att omdisponera gator inom Kortedala 
för att ge större yta åt gående och cyklister eller de förbättrade en-
trépunkter som behövs till omkringliggande naturområden – detta 
hanteras av Trafikkontoret respektive Park- och naturförvaltningen. 
De ökade behov som tillkommer i form av ny exploatering hanteras 
inom exploateringsekonomin.
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Kommunal service
Under programtidens 15 år bedöms ca 6500 bostäder kunna till-
komma inom området. Detta innebär med dagens riktlinjer ca 3250 
barn som behöver lokaler för utbildning. I utbildningsplatser är det 
ca 8 förskolor med 8 avdelningar, 1-2 st F-3 skolor och 1 st 4-9 
skola. Det är av största vikt att varje etapp löser sitt eget behov av 
förskola medan behovet av utbildningsplatser för de högre åldrarna 
kan lösas mer samlat. Volymen är í detta skede bara en tidig upp-
skattning, denna måste bevakas så att utbyggnaden av kommunal 
service går i takt med bostadsutbyggnaden.
Idrotts- och föreningsförvaltningen har även fått i uppdrag att 
börja arbeta med planeringen för en simhall i Kortedala-Bergsjön 
inför den investeringsperiod som rör 2019 och framåt. Även andra 
kommunala anläggningar kan bli aktuella inom området.

Det kommunala markägandet
Mål med utvecklingen

Det kommunala markägandet är ett strategiskt verktyg för att 
stödja och styra samhällsutvecklingen och möjliggöra den utveck-
ling som önskas och uppfylla de behov som finns avseende bostä-
der, verksamheter, kommunal service mm. Fastighetsnämnden ska 
inom sitt verksamhetsområde följa utvecklingen och ta de initiativ 
som behövs vad avser mark- , bostads- och näringslivsfrågor. Det 
innebär att nämnden i den mån det inte ankommer på annan, ska 
ansvara för på kommunen vilande uppgifter när det gäller bostads-
försörjning och kommunens mark- och exploateringsverksamhet. 

Anvisning av mark

Inom norra och södra Kortedala finns en övervikt av små lägenhe-
ter, mellan 50-70 kvm. Det finns också en övervikt hyresrätter med 
ca 78% av det totala bostadsbeståndet. Det är viktigt att fokusera på 
att komplettera det befintliga beståndet i den nya bebyggelsen.
I den nya bebyggelsen, och i programområdet som helhet, är målet 
att uppnå trafikstrategins mål om att max 30% av alla resor som 
görs ska ske med bil. I bästa fall kan denna siffran bli ännu lägre. 
I markanvisningar inom området bör krav om mobilitetsåtgärder 
ställas. Det bör även vara tydligt att aktörerna förutsätts samarbe-
ta med varandra kring gemensamma p-anläggningar samt övriga 
mobilitetsåtgärder.
Inom stråket bör det finnas en beredskap på en eventuell nedgång i 
konjunkturen. Markanvisning bör i första hand ske i anslutning till 
noderna i varje etapp så risken blir mindre att vägen blir utbyggd 
men inte bebyggelsen.
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