
Detaljplan för
Bostäder och verksamheter vid  
Gårdstens centrum

Granskning   5 juli – 22 augusti 2017

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och  
lokaler för verksamheter samt att utveckla torget vid Gårdstens 
centrum.  Planen innebär en förtätning av området med flerbo-
stadshus med blandade upplåtelseformer samt radhus. Syftet är 
även att omvandla Gårdstensvägen till en gata med mer stads-
mässiga kvaliteter som knyter an till den nya torgbildningen vid 
Gårdstens centrum. 

Detaljplanen medger cirka 250 nya bostäder. 

Ett punkthus på fjorton våningar tillåts vid Gårdstens centrum 
för att markera centrum och torget. 

Busshållplatsen flyttas till Gårdstensvägen för att kunna skapa 
det nya torget framför Gårdstens centrum. Muskotgatan fram-
för centrum omvandlas till del av torget med enbart gång- och 
cykeltrafik.

Gång- och cykelbron över Gårdstensvägen ersätts med en mer 
tillgänglighetsanpassad gång- och cykelväg, samtidigt som det 
ger utrymme för bostäder utmed Gårdstensvägen.

Detta är det slutliga planförslaget. Du som 
vill lämna synpunkter på detaljplanen skall 
göra detta skriftligen senast i detta skede, 
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
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Byggstart 

Här är vi nu

 Detaljplanen finns också 
   tillgänglig på vår webbplats:
  
     www.goteborg.se/planochbyggprojekt

     Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
     Niklas Idesjö      031-368 17 58
 Agneta Runevad     031 368 15 80     
     Kontakt på fastighetskontoret:
     Mikaela Löndén     031-368 10 72 

     Kontakt på trafikkontoret:
     Agneta Lapidus Muregård  010-505 47 47

Planens innehåll

BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs  
Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder,  
utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda senast  
under 2021 då Göteborg fyller 400 år. 

Denna plan ingår i BoStad2021  

Fågelperspektiv från sydost. De röda byggnaderna visar tillkommande bebyggelse. Byggnader med ljus färg avser 
verksamhetslokaler. Illustrationen är gjord av Krook & Tjäder på uppdrag av Serneke Projektutveckling AB.

Vy vid torget med nya verksamhetslokaler. Illustrationen är gjord av Krook & Tjäder på uppdrag av  
Serneke Projektutveckling AB.


