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En del av omvandlingen av Backaplan till Hisingens gröna 
centrum och en del av innerstaden.

Cirka 2100 bostäder och offentlig service samt handel och an-
nan kommersiell service i bottenvåning mot huvudgator.

Husen är ordnade i slutna kvarter runt lokala parker med olika 
karaktär. Mot parkerna prioriteras gående och på huvudgator-
na samsas alla trafikslag. 

Inom området inryms nya förskolor, en högstadieskola och 
en fullskalig idrottshall.

En stadsdelspark utvecklas vid Kvillebäcken. Ett grönt prome-
nadstråk binder samman stadsdelsparken och de bostadsnära 
parkerna.

Samrådet är ett skede där du som medborgare kan 
tycka till om förslaget. När samrådstiden är slut sam-
manställs och besvaras synpunkterna och ett färdigt 
detaljplaneförslag tas fram och ställs ut för gransk-
ning. Du måste lämna skriftliga synpunkter senast i 
granskningsskedet annars kan du förlora rätten att 
överklaga beslut att anta detaljplanen. 

Skriv till: Stadsbyggnadsnämnden  
Box 2554, 403 17 Göteborg, eller via   
E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se  
eller direkt på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer SBF-2023-00084
(tidigare 0337/20) 
Senast 18 april 2023

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd? Samråds- och informationsmöten
För den som vill veta mer om förslaget, och kunna ställa frågor, 
finns det möjlighet att vara med på ett offentligt möte i form 
av öppet hus onsdagen den 15 mars kl. 17.00 – 19.00 i  
Älvrummet, Lindholmspiren 3-5.

Det går även att delta på ett digitalt samråds- och informa-
tionsmöte onsdagen den 22 mars kl. 18.00. Länk till mötet 
kommer att finnas på: www.goteborg.se/planochbyggprojekt.

Handläggare från staden kommer även finnas på plats på 
Backaplan, i gallerian i Backa 2, på tisdagar kl 15.30-17.30  
under samrådstiden.

Detaljplan för
Bostäder, lokaler, grönytor och service vid Backavägen 
och Norra Deltavägen (Backaplan DP 3)

Enligt PBL 
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Här är vi nu

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

 Handlingarna finns att läsa på:
 - Stadsbyggnadsförvaltningen, Köpmansgatan 20
 - Älvrummet Lindholmspiren 3-5

 Kontakt på stadsbyggnadsförvaltningen:  
 Janna Bordier        031-368 19 58
 Karin Slättberg        031-368 17 32
 Eva Rosenhall (parkfrågor)    031-365 59 76
     
 Kontakt på exploateringsförvaltningen:
 Andrea Wernersson      031-368 13 41  
 (genomförande och ekonomi)
 Sara-Linnea Östervall (trafikfrågor)  031-368 24 10 

Visionsbild med pågående planering för framtidens Backaplan. (White arkitekter)

Flygvy från Brunnsbo med nuvarande Backaplan.
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