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

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

bostäder vid Januarigatan inom stadsdelen Kortedala. 

 

2. Planarbetet påbörjas år 2023. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller en begäran om planbesked avseende flerbostadshus med ca 535 bostäder.  

Marken används idag till parkeringar och verksamheter. 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. 

Beslut om positivt planbesked föreslås. Förslagets olika delar behöver dock studeras 

vidare bl.a. med avseende på stadsbild, siluettverkan, gestaltning, solljus, dagsljus, 

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

till en lägre exploateringsgrad. 

Tillkommande förskoleplatser är dock 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. 

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 
Förutsättningar finns att ordna goda boendemiljöer för barn. Förskola och skola finns i 

närområdet. 

Stadsbyggnadskontoret 
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Mångfaldsperspektivet 
Enkla lokaler i äldre byggnader rymmer verksamheter som kommer försvinna från 

området, vilket kan bli en brist ur ett mångfaldsperspektiv. 

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

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Miljöperspektivet 
Området utgör i huvudsak en god boendemiljö vad gäller trafikbuller och luftkvalitet. 

Området är lokaliserat så att goda förutsättningar finns för ett hållbart kollektivt resande. 

Natur med påtagligt naturvärde tas i anspråk. 

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 

föreslås. 

Beskrivning av ärendet 
Området ligger i norra Kortedala ca 300 m söder om Årstidstorget längs Januarigatan. 

Marken används idag till parkeringar och verksamheter. 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. 

Åtgärder som föreslås är utbyggnad av ca 435 bostäder 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 samt ca 300 

parkeringsplatser varav ca 175 i källargarage och ca 125 som markparkering. 

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”. 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. 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. 

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

Strategi för utbyggnadsplanering.  

Stadsmiljö 

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, 
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naturvärden m.m. Det är troligt att det kommer leda till en lägre exploateringsgrad än vad 

som föreslås i ansökan. 

Utbildningslokaler 

Utöver denna begäran om planbesked finns ett förslag till positivt planbesked för ca 108 – 

135 bostäder längs Allhelgonagatan, sammantaget föreslås alltså ca 650 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. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

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 bör förskolan ingår i den plan som 

antas först.  

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, men ett visst inslag av 

verksamhetslokaler är önskvärt. 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


