
Samråd 12 december 2018 - 29 januari  2019
150 000 kvm byggnadsvolym fördelat på fyra nya byggna-
der och en äldre byggnad som bevaras.

Nytt akutsjukvårdshus med helikopterplatta, ambulansin-
tag, operationssalar och laboratoriemedicinsk verksamhet.

En länkbyggnad med takpark öppen för allmänheten över 
Per Dubbsgatan som binder ihop Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset med Sahlgrenska akademin, Göteborgs uni-
versitets medicinska fakultet.

Bebyggelse på Medicinareberget för labb, utbildningsloka-
ler, kontor och odontologi.

Kollektivtrafikhållplatsens läge vid Sahlgrenska huvudentré 
förskjuts västerut och Per Dubbsgatan breddas för att för-
bättra för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik och säkra 
ambulansernas framkomlighet.

Centrumfunktioner som restaurang, café och butiker i bot-
tenvåningarna mot Per Dubbsgatan.

Bebyggelsens utformning grundar sig på ett vinnande för-
slag i en projekttävling.

Avsiktsförklaring om Grön transportplan tecknas innan 
detaljplanen godkänns.

Samrådet är ett skede där du som medborgare 
kan tycka till om förslaget. När samrådstiden 
är slut bearbetas dina synpunkter och ett fär-
digt detaljplaneförslag tas fram och ställs ut 
för granskning. Du måste lämna skriftliga syn-
punkter senast i granskningsskedet annars kan 
du förlora rätten att överklaga beslut att anta 
detaljplanen. 

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer  0563/13 
Senast 29 januari 2019

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Samråds- och informationsmöte

Välkommen till samråds- och informationsmöte  
tisdagen den 15 januari kl 17.30 - 19.00 i Sahlgrens 
aula, Blå stråket 5, SU/Sahlgrenska.

Detaljplan för

Vård och forskning vid Per Dubbsgatan
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Här är vi nu

Planens innehåll
 Allt om detaljplanen finns            
 tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 Planen finns utställd på:
 - Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
 - Sahlgrenskas huvudentré, Blå stråket 5, ljusgården

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Viveca Risberg  031-368 16 45

 Kontakt på fastighetskontoret:
 Nina Larsson   031-368 11 98

 Kontakt på trafikkontoret:
 Julia Emqvist   031-368 23 05 

Gestaltning av den föreslagna bebyggelsen och en ny hållplats vid Sahlgrenska huvudentré. 
Bild: Arkitema/Sweco


