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Yttrande gällande motion om att starta 
programarbete för stadsutveckling mellan 
Gamlestaden och Bergsjön 

Förslag till beslut 
I idrotts- och föreningsnämnden: 

• Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker motionen om att starta programarbete 

stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön.   

• Idrotts- och föreningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 

eget yttrande till kommunstyrelsen.  

• Idrotts- och föreningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat en motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och 

Lena Landén Olsson (S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan 

Gamlestaden och Bergsjön. Ärendet har skickats för yttrande till byggnadsnämnden, 

park- och naturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, Socialnämnd Nordost, inköp 

och konsumentnämnden och arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden med 

remisstid till 2021-08-31. 

Med syfte att öka jämlikheten vill förslagsställarna ge Byggnadsnämnden i uppdrag att 

göra en nystart av programmet med delvis ny och tydligare inriktning.  

• Skapa ett sammanhängande stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön längs 

Kortedalavägen och Almanacksvägen. Bebyggelsen ska ha stadskvaliteter med 

klassisk kvartersstad och gestaltningen ska utgå från traditionell arkitektur, med 

tydliga inslag från Gamlestadens industriella historia och lokalhistoriska 

landshövdingestruktur.  

• Studera hur parker, rekreativa grönområden och idrottsplatser i nära anslutning 

till stadsstråket kan utvecklas och förbättras och hur cykelpendling kan stärkas. 

Kvibergs roll som nav för bredd- och elitidrott ska vara prioriterad där 

Kvibergsområdet ses som särskilt lämpligt för ytterligare satsningar på bredd- 

och elitidrott, i enlighet med Vision Kvibergs Park. 

• Utreda hur upphandlingsmodellen social hänsyn kan användas i projektet för att 

öka den lokala sysselsättningen.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
I det tidigare programarbetet för Kortedala och Kviberg identifierades flera utmaningar 

som behöver lösas för att fler bostäder ska kunna byggas och bland annat knyta samman 

Gamlestaden och Bergsjön längs Kortedalavägen och Almanacksvägen. Dessa 

utmaningar innebär också ökade kostnader för ett flertal förvaltningar då flera 

kostnadsposter enligt programmet inte kan eller bör bäras av exploateringsekonomin.  

Förändring av trafiksystemet - ska Kortedalastråket kunna omgestaltas med ett 

bilkörfält i vardera riktningen istället för två finns inte utrymme för ökning av dagens 

trafikmängd. Istället behöver fler välja gång-, cykel och kollektivtrafik. Det kuperade 

programområdet skapar svårigheter för både gång- och cykeltrafik och i dagsläget är det 

enbart spårvagnstrafiken som kollektivtrafik som trafikerar hela området.   

Åtgärder för att uppnå trafikstrategins eller grönstrategins mål ansågs i det tidigare 

programmet för Kortedala och Kviberg skulle hanteras och finansieras inom varje 

ansvarig förvaltnings ordinarie budgetprocess. Behov som finns att omdisponera gator 

inom Kortedala för att ge större yta åt gående och cyklister och förbättrade entréepunkter 

till omkringliggande naturområden föreslogs hanteras av Trafikkontoret respektive Park- 

och naturförvaltningen. Idrotts- och föreningsförvaltningen kan påverkas av ökade 

kostnader när det gäller exempelvis entréepunkter till idrottsanläggningar och Kvibergs 

park men nämns inte i det tidigare programarbetet.  

 

Markläggning av kraftledning - 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 (ljusblå streckad linje) 

och dess skyddszoner vilka bildar stora barriäreffekter som gör det svårt att nå 

områden som Kviberg Park och Lärjeåns dalgång. Rakt genom området löper en 

större kraftledning (gul streckad linje) som påverkar utbyggnadspotentialen. 

Kraftledningen är 130 Kv och går i en ca 40 meter bred kraftledningsgata med en 

skyddszon på båda sidor på 50 meter där det ej är tillåtet att uppföra någon 

bebyggelse. En eventuell markförläggning av kraftledningen ses som ett projekt 

på lång sikt och kräver fortsatt arbete. (Figur från den fördjupade samråds- och 

koncepthandlingen för ”Program för stadsutveckling i Kortedala och Kviberg 

2017)” 

Bedömning ur ekologisk dimension 
I programmet för Kortedala och Kviberg gjordes en analys av effekter av planförslaget 

för den ekologiska hållbarheten utifrån miljömålen. Ur den kan följande slutsatser dras: 

 

Positivt – förtätningen ska ske parallellt med satsningar på kollektivtrafik, gång- och 

cykelinfrastruktur. Målsättningen är att inte märkbart öka trafikmängden utan att fler på 

sikt ska kunna nyttja redan utbyggd infrastruktur för transporter, kollektivtrafik och 

service.  

 

Negativt -förtätning och ett ökat befolkningsunderlag genererar bland annat större 

kvantiteter av avfall och trafikrörelser vilket har negativ påverkan på miljömålen 

begränsad klimatpåverkan, frisk luft och ingen övergödning. Tas oexploaterad mark i 

anspråk innebär det delvis negativ inverkan på miljömålen ett rikt växt- och djurliv, rikt 

odlingslandskap och myllrande våtmarker samt levande sjöar och vattendrag.  
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Bedömning ur social dimension 
Förslaget att programmet ska studera hur parker, rekreativa grönområden och 

idrottsplatser i nära anslutning till stadsstråket kan utvecklas och förbättras har en positiv 

inverkan både på folkhälsan och möjligheten till en meningsfull fritid för de boende i 

området. Sedan programarbetet för Kortedala och Kviberg pausades har flera 

byggnadsprojekt fastställts av Idrotts- och föreningsförvaltningen. Dels byggs en 

idrottshall, ishall och temalekplats i Kvibergs Park och en simhall är planerad till området 

där ishallen Isdala i Kortedala ligger idag. Anläggningarna kommer tillföra nya 

möjligheter till idrott, lek och rekreation som tidigare saknats i området. Att prioritera 

Kviberg Park som en viktig målpunkt och öka tillgängligheten kan uppmuntra fler 

besökare från andra stadsdelar än idag och bli målpunkt för hela staden samt 

kranskommuner.  

Flera platser för idrott och rekreation upplevs idag som otrygga och saknar både tydliga 

entréer och bra gång- och cykelvägar. De befintliga spårvagnshållplatserna upplevs delvis 

som otrygga och har begränsad tillgänglighet. Förbättrade hållplatslägen och en 

kompletterande busslinje skulle öka flexibiliteten och tillgängligheten. Satsningar med 

syfte att få till en sammanhållen stadsdel och göra hållplatser, gång- och cykelstråk mer 

trygga kommer ha en stor positiv inverkan för alla åldrar. 

En förtätning utmed stråket Kortedalavägen-Almanacksvägen med lokaler för kommunal, 

ideell eller kommersiell service i bottenvåningarna kan innebära positiv inverkan på lokal 

handel och service.  

Samverkan 
Ingen samverkan i ärendet har skett med de fackliga organisationerna.  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har skickat en motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och 

Lena Landén Olsson (S) för yttrande. Förslaget gäller att ge Byggnadsnämnden i uppdrag 

att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön och har 

remisstid till 2021-08-31. 

Beskrivning av ärendet 
Byggnadsnämnden beslutade den 27 oktober 2015 att ge stadsbyggnadskontoret i 

uppdrag att upprätta program för stadsutveckling i Kortedala och Kviberg. 

Programområdet skulle omfatta Kortedala och stråket längs Kortedalavägen - 

Almanacksvägen.  

Programmets syfte var att visa hur: 

• Kortedala kan förtätas  

• kopplingarna till de näraliggande stadsdelarna Kviberg och Bergsjön kan 

förbättras  

• kvaliteterna i den befintliga strukturen kan bevaras  

• Kortedalavägen - Almanacksvägen kan omvandlas till en mer stadsmässig gata 

som kan knyta samman stadsdelarna  

Idrotts- och föreningsförvaltningen var med i programarbetet från start och bidrog med 

behovsanalys av befintliga och nya anläggningar. I slutet av november 2017 

presenterades den fördjupade samråds- och koncepthandlingen ”Program för 

stadsutveckling i Kortedala och Kviberg”. Flera utmaningar presenterades, med bland 

annat krav på förändring av trafiksystemet och markläggning av kraftledning.  

Trafikkontoret inledde 2019 ett utredningsarbete för att undersöka möjligheterna att 

etablera en spårvägstunnel Kortedala – Angeredsbanan samt en biltunnel benämnd 

Nylöseförbindelsen mellan Kortedala – Gamlestadsvägen. 

Programmet pausade som en del i byggnadsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i balans 

2019.  Det har nu inkommit en motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena 

Landén Olsson (S) gällande att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att göra en nystart av 

programmet för Gamlestaden och Bergsjön med delvis ny och tydligare inriktning. Med 

syfte att öka jämlikheten vill förslagsställarna: 

• Skapa ett sammanhängande stadsstråk mellan Gamlestaden och Bergsjön längs 

Kortedalavägen och Almanacksvägen. Bebyggelsen ska ha stadskvaliteter med 

klassisk kvartersstad och gestaltningen ska utgå från traditionell arkitektur, med 

tydliga inslag från Gamlestadens industriella historia och lokalhistoriska 

landshövdingestruktur.  

• Studera hur parker, rekreativa grönområden och idrottsplatser i nära anslutning 

till stadsstråket kan utvecklas och förbättras och hur cykelpendling kan stärkas. 

Att prioritera idrotten är viktigt ur flera aspekter, inte bara ur folkhälsoperspektiv 

utan även för att öka tryggheten genom att befolka platser, värna ett starkt 

föreningsliv och bidra till ett starkare civilsamhälle. Kvibergs roll som nav för 

bredd- och elitidrott ska vara prioriterad. Kvibergsområdet är särskilt lämpligt för 

ytterligare satsningar på bredd- och elitidrott, i enlighet med Vision Kvibergs 

Park.  
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• Utreda hur upphandlingsmodellen social hänsyn kan användas i projektet för att 

öka den lokala sysselsättningen.  

Den nya inriktningen berör förvaltningen i hög grad då Kviberg Park och övriga idrotts- 

och rekreationsområden benämns som prioriterade och får ett särskilt fokus.  

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen ser positivt på uppdraget och den nya inriktningen där idrott och rekreation 

är prioriterade. Detta är av extra stor vikt då förvaltningen investerar i flera nya 

anläggningar i området. I Kvibergs Park byggs en temalekplats, gruppträningsplattform 

samt en anläggning med ny is- och sporthall. Ishallen blir en träningshall med plats för 

både föreningar, skolor, allmänhet och cirka 300 åskådare. Ishallen ska ersätta Isdala 

ishall i Kortedala och istället byggs en simhall på samma plats. I samband med dessa 

byggnationer finns ett stort behov av att se över möjligheten till utökad kollektivtrafik 

och utbyggnad av trygga gång- och cykelvägar. Idag saknas tydliga entréer och känslan 

av ett sammanhållet och lättillgängligt område vilket är viktigt att fånga upp i ett tidigt 

skede för de nya anläggningarna. Även befintliga anläggningar/ områden som exempelvis 

Kortedalavallen har behov av att ingå i en större kontext. 

En nystart av programarbetet där staden arbetar tillsammans kan ge föreningslivet och 

andra idéburna aktörer bättre förutsättningar för att bedriva verksamhet. Det ger också 

ökade förutsättningar för att idrott- och rekreationsplatserna kan bidra till att utveckla 

områdets tyngdpunkter och noder.  

Förvaltningen vill trycka på att det nerlagda förarbete som gjorts genom program 

Kortedala och Kviberg tas tillvara i det nya programarbetet. Det behövs också tydliga 

avgränsningar och ramar för vad det nya programarbetet ska innehålla i förhållande till 

det befintliga som just nu är vilande.  
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