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Planbesked för bostäder vid Allhelgonagatan 
(Kortedala 92:8 m.fl.) inom stadsdelen 
Kortedala  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

bostäder vid Allhelgonagatan inom stadsdelen Kortedala. 

 

2. Planarbetet påbörjas år 2023. 

Sammanfattning 
Planbeskedet avser tre punkthus med 108–135 bostäder. Marken som berörs består i 

huvudsak av natur/park och parkeringsplatser.  

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och bedöms vara i linje med 

Strategi för utbyggnadsplanering. Föreslagen bebyggelse bedöms inordna sig relativt väl i 

miljön och utgör ett betydande tillskott av bostäder i området, vilket är positivt. Förslaget 

tar naturmark i anspråk men påverkan bedöms acceptabel. 

Beslut om positivt planbesked föreslås. 

Planbeskedet för bostäder har samband med ett planbesked för förskola (dnr 0566/19), 

eftersom förskolan behövs för att klara det behov som uppstår genom tillkommande 

bostäder, och kommunen behöver förvärva mark från Stena för att kunna ordna tillfart till 

förskolan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 

intressenter. 

Området ligger i mellanstaden nära kollektivtrafik vilket innebär att befintliga 

kommunala investeringar i infrastruktur kan utnyttjas mer effektivt. 

Barnperspektivet 
Skola finns i närområdet och förskola planeras i direkt närhet.  

Punkthus med relativt mycket markparkering ger inte de bästa förutsättningarna att ordna 

en god boendemiljö för barn. 
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Mångfaldsperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Jämställdhetsperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Miljöperspektivet 
Området utgör en god boendemiljö vad gäller trafikbuller och luftkvalitet, förslaget 

påverkar inte de befintliga förhållandena i någon betydande grad. Området är lokaliserat 

så att goda förutsättningar finns för ett hållbart kollektivt resande. 

Omvärldsperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Bilagor 
1. Förprövningsrapport 
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Ärendet  
Ärendet gäller begäran om planbesked för bostäder. Beslut om positivt planbesked 

avseende 108–135 bostäder föreslås. 

Beskrivning av ärendet 
Området ligger i norra Kortedala, väster om Årstidstorget längs Allhelgonagatan. Marken 

som berörs består i huvudsak av natur med skog och berg, samt parkeringsplatser. Stena 

Bygg AB begär planbesked för tre punkthus med 11 våningar längs Allhelgonagatan, 

husens storlek motsvarar befintliga punkthus längs gatan. Totalt föreslås ca 120–150 

bostäder.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger området inom Mellanstaden, inriktningen där är 

bl.a. att komplettera och blanda, utveckla stadsdelens kvaliteter, bygg i första hand på 

ianspråktagen mark, ta tillvara värdefulla grönområden och stråk. Översiktsplanen anger 

markanvändningen till Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Enligt Strategi 

för utbyggnadsplanering ligger områden inom ”Prioriterade utbyggnadsområden”. 

I södra delen anger gällande detaljplan 1480K-II-4265 användningen Bostäder, delar av 

marken får inte bebyggas och delar av marken ska användas för parkering. I nordöstra 

delen anger gällande detaljplan 1480K-II-2789 användningen C – gemensamhets-

anläggningar, aktuell mark får inte bebyggas. I norra delen omfattar gällande detaljplaner 

även bestämmelser om fastighetsindelning i form av två tomtindelningar, 1480K-III-4796 

och 1480K-III-4913. Samtliga detaljplaners genomförandetid har gått ut. 

Program för Stadsutveckling Kortedala och Kviberg, dnr 1379/15, har påbörjats men 

ligger förnärvarande vilande. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och bedöms vara i linje med 

Strategi för utbyggnadsplanering.  

Marken som berörs består i huvudsak av parkeringsplatser och natur. Föreslagna 

byggnader bedöms inordna sig relativt väl i befintlig bebyggelsestruktur. Det hus som 

föreslås längst västerut hamnar dock utanför pärlbandet av punkthus längs 

Allhelgonagatan och är inte ett lika självklart tillskott, det kan emellertid läsas ihop med 

de tre punkthus som ligger mellan Julaftonsgatan och Brittsommargatan. 

De föreslagna punkthusen med ligger högt och kommer synas från långt håll. 

Gestaltningen är därför särskilt viktig, och höga krav ställs. Med avseende på stadsbild 

och siluett är lämpligheten med tillkommande punkthus i området starkt knuten till 

befintlig bebyggelse. När det kommer till byggnadsvolymer är det därför naturligt att 

tillkommande bebyggelse inordnar sig, och följer de befintliga punkthusens höjder och 

volymer. I förslaget redovisas inga plushöjder för byggnadernas tak, men våningsantal 

och markhöjder ger att två av föreslagna punkthus troligen behöver minskas något i höjd.  

Det finns fler faktorer som påverkar lämplig exploateringsgrad och därmed höjder. 

Uppskattningsvis behöver hushöjder minskas motsvarande en volym av ca 10 %, vilket 

innebär att 108–135 bostäder ryms, men frågan måste givetvis studeras mer ingående i 

planarbetet. 
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Förslaget innebär stora öppna parkeringsytor i området, vilket ger en negativ påverkan 

med avseende på t.ex. stadsmiljö, boendemiljö, dagvattenhantering och grönytefaktor. 

Föreslagen bebyggelse är till stora delar placerad i sluttningar vilket kan underlätta att 

ordna parkering under mark. En utgångspunkt för fortsatt arbete bör vara att ordna 20–

25 % av parkeringsbehovet under mark. Det bedöms ge förutsättningar att åstadkomma 

en tillräckligt bra och väl gestaltad miljö i området. Ett alternativ är att minska antalet 

tillkommande lägenheter, ex. genom att komplettera med två istället för tre punkthus. 

Förslaget behöver studeras vidare bl.a. vad gäller siluettverkan, stadsbild, gestaltning, 

skuggning och parkering. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Planbeskedet för bostäder har samband med ett planbesked för förskola (dnr 0566/19), 

eftersom förskolan behövs för att klara det behov som uppstår genom tillkommande 

bostäder, och kommunen behöver förvärva mark från Stena för att kunna ordna tillfart till 

förskolan. De båda planbeskeden behöver därför samordnas på så sätt att antingen båda 

ges positivt planbesked eller att båda ges negativt planbesked. Vid positivt planbesked 

avses bostäder och förskola ingå i samma detaljplan. 

Som stöd för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra 

projekt har planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP och prioriterade mål i budget 

analyserats. Sammantaget innebär projektet en hög måluppfyllelse. 

Stadsbyggnadskontoret 
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