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1 Ärendet 
Dnr:  0468/17 

Inkom:  2017-06-20 

Kompletta handlingar:  2017-11-07 (2019-10-23 förskola 0566/19 och 

0324/19) 

SDN:  Östra Göteborg 

Fastigheter:  Kortedala 99:2, 99:6, 99:7, 763:38, 763:153, 

101:2 

Sökande:  Tapajos fastighets AB, med medgivande från 

Bostads AB Poseidon och Fastighetsnämnden 

 

Ärendet gäller en begäran om planbesked avseende flerbostadshus med ca 535 

bostäder.  

Enligt byggnadsnämndens delegationsordning kan avdelningschef plan besluta 

om positivt planbesked i detta ärende eftersom beslutet är förenligt med 

gällande översiktsplan. 

1.1 Sammanfattning 

Området ligger i norra Kortedala ca 300 m söder om Årstidstorget längs 

Januarigatan. Marken utgör idag natur, parkering och verksamhetslokaler. I 

söder ligger ett starkt kuperat och skogbevuxet bergsparti och i sydost gränsar 

området till skyddsområde för en 130 kilovolt kraftledning. Förslaget 

överensstämmer med kommunens översiktsplan och bedöms i huvudsak vara i 

linje med Strategi för utbyggnadsplanering.  

Utbyggnad av bostäder vid denna del av Januarigatan är positivt för att binda 

samman bebyggelsen kring Årstidstorget med hus vid Sjusovaregatan och Östra 

Midvintersgatan i söder och kan bidra till att öka tryggheten i området. Det är 

också positivt att förtäta så nära kollektivtrafik och lokal service, i synnerhet på 

de delar som redan är idag ianspråktaget av bebyggelse. 

Förslagets olika delar behöver dock studeras vidare bl.a. med avseende på 

stadsbild, siluettverkan, gestaltning, solljus, dagsljus, användning, publika 

lokaler, buller, parkering, naturvärden m.m. Det är troligt att det kommer leda 

till en lägre exploateringsgrad. 

Tillkommande förskoleplatser är en förutsättning, därför behöver beslut om 

positivt planbesked föregås av planbesked för förskola längs Allhelgonagatan 

(dnr 0566/19). Även planprocesserna behöver samordnas, och detaljplan för 

förskola bör antas före eller samtidigt som tillkommande bostäder. 

Med dessa förbehåll föreslås beslut om positivt planbesked.  
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2 Sammanfattning av ansökan 
Åtgärder som föreslås är utbyggnad av ca 435 bostäder, ca 33 600 kvm BTA, 

väster om Januarigatan i 6–12 vånings skivhus, punkthus och vinkelställda hus, 

samt ca 100 bostäder öster om Januarigatan i ett 7-vånings skivhus. Totalt 

förslås ca 535 bostäder och 40 000 kvm ljus BTA samt ca 300 parkeringsplatser 

varav ca 175 i källargarage och ca 125 som markparkering. 

 

Vy från norr över förslaget 

 

Situationsplan (norr mot vänster) 
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3 Bedömning av begäran 

3.1 Styrande dokument och tidigare beslut 
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. 

 

Översiktsplanens karta 1 med aktuellt område markerat med blå linje.  

Enligt Strategi för utbyggnadsplanering ligger områden inom ”Prioriterade 

utbyggnadsområden”. Området berör inte något grönområde som angivits i 

Göteborgs Grönstrategi och ger en god måluppfyllelse gentemot Göteborgs 

Trafikstrategi. Området berörs inte av något riksintresse. 

Gällande detaljplan består i norra delen av stadsplan 1480K-II-3218 och 

tomtindelningar 1480K-III-6444 och 1480K-III-4953. Detaljplanen anger 

Biluppställning öster om Januarigatan, respektive Industriellt ändamål och 

Trafikändamål väster samt om gatan. Genomförandetiden har gått ut.  
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Stadsplan 1480K-II-3218 

Gällande detaljplan 1480K-II-2762 för södra delen av område anger 

användningen allmän plats park. Genomförandetiden har gått ut. 

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

men ligger förnärvarande vilande. Enligt programarbetet ingår området vid 

Januarigatan i mark som är angelägen för bostadsbebyggelse för att stärka 

underlaget för spårvagnshållplatsen vid Årstidstorget i norr. 

3.2 Stadsmiljö 
Kortedala planerades som en stadsdel med insprängd grönska och partier med 

bevarad naturmark, vilket är viktigt att ta fasta på vid förtätningen. Den 

befintliga kulturmiljön har också betydelse för stadsdelen. 

 

Befintlig bebyggelse väster om Januarigatan som föreslås rivas/ersättas. 

Spårvägen väster om området utgör en fysisk barriär, men Januarigatan mot 

norr leder fram till spårvagnshållplatsen samt Årstidtorget utan någon barriär.  
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Utbyggnad av bostäder vid denna del av Januarigatan är positivt för att binda 

samman bebyggelsen kring Årstidstorget med hus vid Sjusovaregatan och Östra 

Midvintersgatan i söder och kan bidra till att öka tryggheten i området. Det är 

också positivt att förtäta så nära kollektivtrafik och lokal service, i synnerhet på 

de delar som redan är idag ianspråktaget av bebyggelse. 

De föreslagna punkthusen med 9–12 våningar ligger högt, och kommer synas 

från långt håll. Gestaltningen är därför särskilt viktig, och höga krav ställs. Med 

avseende på stadsbild och siluett är punkthusen placerade och höjdsatta med en 

ansats att förstärka topografin, vilket är positivt. Stadsbild/landskapsbild och 

siluett behöver studeras vidare i planarbetet vilket kan leda till lägre 

exploateringsgrad. 

De föreslagna hus som är ordnade i relativt traditionell kvartersform med hus 

vid gata skiljer sig från Kortedalas befintliga bebyggelsemönster. En struktur 

som i högre grad inordnar sig vore önskvärt. Det kan emellertid ändå vara en 

lämplig lösning i detta läge, möjligheten att hantera trafikbuller blir goda och 

hus längs Januarigatan ger goda möjligheter att ordna publika lokaler i 

bottenvåningen i ett viktigt stråk. Föreslagna hus är höga med 6–8 våningar 

ovan mark, och relativt små gårdar. Solljusförhållanden på gårdar och dagsljus i 

bostäder kan bli bristfälliga, frågorna behöver studeras i planarbetet vilket kan 

leda till lägre exploateringsgrad. 

Det föreslagna hus som ligger längst norrut väster om Januarigatan antyds vara 

ett loftgångshus i 7 våningar. Byggnaden blir genom sitt läge framträdande i 

stadsbilden, ett loftgångshus bedöms inte lämpligt här. Om platsen bedöms 

lämplig att bebygga med avseende på buller etcetera så bör byggnaden ges en 

hög arkitektonisk kvalitet, värdig sitt exponerade läge. Det finns även anledning 

att diskutera användningen här, centrumändamål som bl.a. rymmer kontor och 

handel kan vara en mer lämplig användning än bostäder. 
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Vy från öster med Almanacksvägen i förgrunden, aktuellt område markerat. 

Söder om utbyggnadsområdet finns grönytor i ett kuperat landskap. För att 

underlätta användning för lek och promenader behöver naturmiljön 

kompletteras med gångstigar m.m. så att kraven på s.k. bostadsnära park kan 

uppfyllas. 

3.3 Utbildningslokaler / bostäder med 
särskild service 

Utöver denna begäran om planbesked finns en begäran om planbesked för ca 

150 bostäder längs Allhelgonagatan, sammantaget föreslås alltså ca 685 

bostäder. Befintliga förskolor i området har inte kapacitet att försörja den 

föreslagna bebyggelsen. Lokalsekretariatet bedömer behovet till 6 avdelningar 

förskola. Fastighetsnämnden har med anledning av det begärt planbesked för en 

förskola längs Allhelgonagatan (planbesked dnr 0566/19), vilket kan lösa 

behovet. 

Det kan finnas behov av bostäder med särskild service i området, eftersom 

kommunen äger mark bör frågan tas upp under planarbetet.  

3.4 Sociala aspekter 
Bebyggelsen ligger nära Kortedalas norra knutpunkt, Årstidstorget, och kan 

bidra att stärka underlaget för den lokala servicen. Att ha gångavstånd till 

spårvagnshållplats är positivt för vardagslivet. Den upplevda tryggheten i 

området bedöms förbättras genom föreslagen bebyggelse. 



 

Förprövningsrapport 9 (15) 

Gällande planbesked för bostäder vid Januarigatan (Kortedala 99:2 m.fl.) inom 
stadsdelen Kortedala 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2019-11-18 

Delar av området utgör allmän plats grönområde, ett eventuellt genomförande 

av förslaget bedöms emellertid innebära liten påverkan på sociala värden. Det 

rör sig dock om många bostäder. Social komplexitetsnivå bedöms till 2 eller 3, 

frågan får diskuteras vidare i samband med planstart. 

3.5 Trafik och parkering 

Gångavståndet till spårvagnshållplatsen vid Årstidstorget är ca 350 meter. 

Närmaste skolor är Utmarksskolan (4–9) och Vetenskapskolan (4–9) på ca 3–

400 m gångavstånd, och Talldungeskolan (F–3) på ca 850 m gångavstånd. 

Gångvägen till skolorna följer Januarigatan mot norr. Gångbanor finns 

utbyggda utmed Januarigatan, men separat cykelväg saknas. 

Parkering avses lösas på kvartersmark. Totalt förslås ca 300 parkeringsplatser 

varav ca 175 i källargarage och ca 125 som markparkering. Totalt ger det ett 

parkeringstal på 0,57 vilket bedöms rimligt. Exakt parkeringstal behöver utredas 

i en mobilitets- och parkeringsutredning. 

3.6 Teknisk försörjning och mark 
Teknisk försörjning finns utbyggd till området. Inom området kommer dock 

omläggning av ledningar bli nödvändig, liksom utbyggnad av tekniska 

anläggningar såsom transformatorstation och tryckstegringsstation. 

En förenklad geoteknisk kartavläsning har inte visat några problem vad avser 

stabilitet eller andra förhållanden som kräver extra stora kostnader vid mark- 

och grundläggningsarbeten. Områdets geoteknik behöver undersökas vidare 

genom en komplett kartavläsning i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. 

3.7 Miljö- och hälsoaspekter 

3.7.1 Hälsa och säkerhet 

Områdets luftmiljö är god. Dagsljus och solbelysning av bostäder och 

utemiljöer behöver ägnas speciell uppmärksamhet. 

Avståndet till kraftledning bedöms preliminärt tillräckligt. 

3.7.2 Naturvärden 

Den obebyggda delen av området anges i en naturvärdesinventering inom 

Program för Stadsutveckling Kortedala och Kviberg dnr 1379/15, som ett 

område med påtagligt naturvärde; blandskog med död tallved och 

naturvårdsarterna spillkråka, blåmossa och vågig sidenmossa. (Naturcentrum 

AB 2016-06-15). 
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3.7.3 Miljökvalitetsnormer 

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras men det 

bedöms preliminärt inte vara ett problem. 

3.7.4 Trafikbuller 

Området är utsatt för trafikbuller från Januarigatan och i viss mån från 

spårvägen. De redovisade planlösningarna i husen bedöms preliminärt innebära 

några lägenheter där gällande riktvärden inte klaras, det gäller vissa 

hörnlägenheter samt huset längs norrut som får svårt att ordna en tystare sida. 

Med bearbetning av förslaget bedöms det emellertid finnas förutsättningar att 

klara gällande riktvärden. 

3.7.1 Underlag för undersökning om betydande 

miljöpåverkan 

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. 

Ställningstagande till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i 

planarbetet enligt 6 kap. miljöbalken. 

3.8 Samband och beroenden 
Tillkommande bostäder kräver en ny förskola för att klara det beräknade 

behovet. Detta planbesked har därför samband med ett planbesked för en 

förskola längs Allhelgonagatan (dnr 0566/19). Planbeskedet för förskolan har i 

sin tur samband med ett planbesked som Stena begärt för bostäder längs 

Allhelgonagatan (dnr 0324/19), eftersom kommunen behöver förvärva mark 

från Stena för att kunna bilda en lämplig fastighet för förskolan. 

Eftersom de här tre planbeskeden har tydliga samband så bör beslut om 

planbeskeden tas samtidigt, alternativt att beslut tas för dnr 0566/19 och dnr 

0324/19 innan beslut tas om detta planbesked. Vid antagande av detaljplanerna 

är det viktigt att förskolan ingår i den plan som antas först. 

3.9 Prioriteringsgrund 
Projektet innebär många bostäder och hög exploateringsgrad, med önskvärd 

lokalisering i den befintliga staden. Till stora delar är marken redan 

ianspråktagen, men även naturmark tas i anspråk. Bebyggelsen stärker rumsliga 

samband i stadsmiljön, bedöms ge ökad trygghet och ökar förutsättningar för 

lokal service. Projektet bidrar inte till en ökad funktionsblandning, tvärtom 

föreslås verksamhetslokaler rivas till förmån för bostäder. Sammantaget innebär 

projektet en hög måluppfyllelse, men ett visst inslag av verksamhetslokaler är 

önskvärt. 



 

Förprövningsrapport 11 (15) 

Gällande planbesked för bostäder vid Januarigatan (Kortedala 99:2 m.fl.) inom 
stadsdelen Kortedala 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2019-11-18 

3.10 Genomförande  

Naturvärden samt tryckstegringsstation och andra kostnader för att exploatera 

terrängen kan innebära svårigheter och viss risk för att denna del utgår vid 

fortsatt prövning. 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas 

med intressent.  
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4 Avstämning med andra 
förvaltningar 
Ärendet har sänts till SDF Östra Göteborg, Göteborg Energi AB, Kretslopp och 

vatten, Kulturförvaltningen, Lokalsekretariatet, Miljöförvaltningen, Park- och 

naturförvaltningen, Räddningstjänsten, SBK Geotekniker och Trafikkontoret för 

yttrande. Följande yttranden (alla begärda) har inkommit: 

4.1 SDF Östra Göteborg 
Invånarantalet i Kortedala har minskat kraftigt och fler bostäder betyder fler 

invånare och bättre förutsättningar för service, handel och kollektivtrafik. 

Idag upplevs spårvagnshållplatser och anslutande gångstråk som otrygga. Ny 

bostadsbebyggelse kan bidra till upplevelse av ökad trygghet särskilt i 

anslutning till spårvagnshållplatsen vid Januarigatan. 

Det är positivt att parkering föreslås under mark. 

De nya husens bottenvåningar måste upplevas som öppna och aktiva med 

entréer mot gatan. Det är önskvärt med lokaler för bostadsnära service och 

verksamheter. Det är dock inte troligt att det finns bärighet för handel i någon 

större utsträckning utöver utbudet vid Citytorget och Kortedala Torg. 

Programarbete pågår för Kortedala-Kviberg. Behov av och möjliga platser för 

lokalisering av förskolor och annan social service behöver utredas i förhållande 

till kommande befolkningsökning inom hela programområdet. En bedömning 

behöver därför göras inom varje detaljplan av huruvida det är lämpligt med 

lokalisering av lokaler för social service inom planområdet. För de barn som 

tillkommer genom de föreslagna bostäderna vid Januarigatan kan dock i nuläget 

troligen platser inom förskola och skola ordnas inom befintliga verksamheter. 

Tillgången till kommunala lekplatser och parker i närområdet är idag bristfällig 

och behöver stärkas. 

4.2 Göteborg Energi AB 
GENAB har ett befintligt elnät i området. Norr om Petterkattsgatan finns en 

nybyggd transformatorstation som bedöms kunna försörja även de 

tillkommande bostäderna. I den nya planen bör den få ett planstöd i form av ett 

E-område ca 8 x 8 meter. Stationen ska vara lättåtkomlig för en stor lastbil med 

kran och det måste finnas utrymme för ett 2-4 m brett ledningsstråk. Träd får 

inte planteras närmare än 4 m från trädens droppkanter. Byggherren förutsätts 

bekosta ev. erforderliga flytt av ledningar. Vi förutsätter att ledningsrätter 

upprättas för transformatorstationen och för ledningar inom kvartersmark.  

Inom området finns driftsatta fjärrvärmeledningar. Om de måste flyttas skall 

detta bekostas av exploatören. 
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4.3 Kretslopp och Vatten 

Planområdet är beläget inom Kretslopp och vattens område för högzon. 

Befintligt tryck kan inte försörja planerad tillkommande bebyggelse. För att 

uppnå godkänd kapacitet behövs en ny tryckstegringsstation och eventuellt 

förnyelse av ledningsnätet. Genomförs planen kommer den betydande 

kostnaden för en tryckstegringsstation medföra en belastning av planens 

ekonomi. 

Vid ett klimatanpassat 100-årsregn (skyfall) kommer spårvägen väster om 

planområdet att översvämmas med mer än en meter. Detta är viktigt att beakta 

vid placering av byggnader så att fria vattenvägar skapas till översvämningsbar 

yta. För dagens placering av byggnader blir vatten stående vid byggnader. Det 

är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stående 

vatten. Maximalt 20 cm vatten får bli stående på vägar och stråk fram till 

byggnadsentréer. Det är även viktigt att nybyggnationen inte förvärrar 

situationen för befintlig bebyggelse i samband med skyfall. 

Allmänt VA-ledningsnät finns i Januarigatan. Dricksvattenledningen i 

Petterkattsgatan kommer att behöva flyttas, vilket ska bekostas av exploatören. 

Planen medför också utbyggnad av ca 250 meter allmän VA-ledning. 

Kapaciteten på befintliga ledningar behöver utredas i ett senare skede och 

ledningskapaciteten behöver ses över med avseende på eventuellt behov av 

sprinklat vatten. 

Vändmöjlighet för avfallsfordon behöver ordnas i slutet av den nya 

angöringsgatan. 

4.4 Kulturförvaltningen 
En arkeologisk utredning kan komma att krävas. Länsstyrelsen beslutar i frågan. 

En byggnation på platsen kan vara möjlig under förutsättning att en eventuell 

arkeologisk utredning inte motsäger detta och att Kortedalas planmönster följs. 

Det vill säga att byggnaderna anpassas till terrängen (ingen plansprängning) och 

att naturmark sparas mellan husen. 

4.5 Lokalsekretariatet 
Ett så omfattande tillskott på bostäder förutsätter att mark för förskola 

reserveras. Behovet uppskattas i tidigt skede till en ny förskola med 6 

avdelningar (106 barn), ca 1500 kvm BTA lokalyta och en lekyta på ca 3 800 

kvm. Befintliga förskolor i området har inte kapacitet att försörja den 

tillkommande bebyggelsen. 
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4.6 Miljöförvaltningen 

Förvaltningen undrar hur detta planbesked stämmer överens med pågående 

programarbete för Kortedala. Vi saknar information om programarbetet sedan 

vi lämnade yttrande våren 2016. 

Stor del av naturområdet mellan befintlig bebyggelse och vägar avses bebyggas. 

Naturmiljön behöver inventeras och dess naturvärden beskrivas. Området är 

värdefullt för rekreation. Förslaget innebär att naturområdet blir nästan helt 

omringar av bebyggelse, varför tillgängligheten till denna närnatur behöver 

studeras och bevaras på väl valda platser. 

Stadens metod ”Grönytefaktor för plan och exploateringsprojekt” godkändes av 

Miljöförvaltningen i november 2017 och ska användas tidigt i planarbetet. 

Metoden hjälper till att räkna fram värde för vilken ekoeffektiv yta som ska 

finnas i området. Metoden är ett komplement till utvärderingen av och om och 

vilka kompensationsåtgärder som behövs. 

Bra förutsättningar måste skapas för gång-, cykel- och kollektivtrafik och vara 

funktionella mellan bostäder och hållplatser. Planeringen behöver utgå ifrån att 

behovet av bil ska minska. Därför är det viktigt om planbeskedet ligger i linje 

med programmet för Kortedala. Hur är det tänkt att täcka behovet av olika 

former av service? Planförslaget innehåller bara bostäder. Finns det en risk att 

denna plan minskar möjligheten att uppnå ambitionen i programförslaget? 

4.7 Park- och naturförvaltningen 
Föreslagna punkthus innebär exploatering av del av skogsområde som förvaltas 

av park- och naturförvaltningen och som i gällande plan utgör allmän plats 

grönområde. Ett eventuellt genomförande av förslaget bedöms dock innebära 

liten påverkan på sociala värden. 

Förslaget innebär troligen ingen betydande påverkan på naturvärden, men en 

naturvärdesbedömning behöver genomföras på plats. 

Enligt Stadens grönstrategi ska park med en yta av minst 0,2 hektar kunna nås 

från varje bostad inom 300 meters gångavstånd utan barriär. Närmaste 

bostadsnära park, vid Allhelgonagatan, är i behov av upprustning och 

utveckling av sociotopvärden såsom mötesplats och vila. För att nås inom 

angivet avstånd förutsätts att spårväg kan korsas på ett säkert sätt, vilket inte är 

möjligt idag. Bostadsnära park med tillräckliga sociotopvärden behöver därför 

sannolikt utvecklas på ytor närmare det område som i ansökan föreslås för 

bostäder. 

4.8 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har tiominuterstäckning för insats i hela planområdet. 

Nuvarande brandpostnät behöver inte kompletteras dock med förtydligande att 
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flödet 1200 liter/minut ska garanteras i enlighet med VAV P83. Transport av 

farligt gods eller annan farlig verksamhet utgör inte någon risk i området. 

4.9 SBK Geotekniker 
Baserat på en förenklad kartavläsning finns inga hinder för att ge ett positivt 

planbesked. 

4.10 Trafikkontoret 

Förslaget har god måluppfyllelse gentemot trafikstrategin och lokaliseringen är 

väl vald med närhet till spårvagnshållplatserna. Trafikkontoret deltar i arbetet 

med programmet för Kortedala och bedömer att förslaget stämmer överens med 

programmets inriktning avseende Trafikkontorets arbetsområde. Vid ett positivt 

planbesked vill Trafikkontoret delta i arbetet att definiera en lämplig 

planavgränsning och inkludera ytor kopplade till närliggande hållplatser på 

Aprilgatan och Januarigatan. Går det att finna lösningar med bebyggelse vid 

hållplatslägena som främjar bättre närmiljö/hållplatsmiljö utan att den trafikala 

funktionen försämras. Trygghet vid hållplatser är en nyckelfråga kopplat till 

kollektivtrafikens attraktivitet. 

Dessa frågor måste finnas med redan från start i planeringsarbetet. Det kommer 

vara en stor utmaning att stadsutveckla i Kortedala med en ökande befolkning 

enligt det pågående programarbetet och samtidigt klara av att nå önskvärd 

färdmedelsfördelning enligt trafikstrategin. Planeringen bör främja ett mycket 

lågt bilinnehav och goda förutsättningar för att göra det attraktivt att välja gång, 

cykel och kollektivtrafik. Alla aktörer måste ha med sig det tankesättet redan 

från början. 

 


