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Detaljplanen möjliggör en ny väg och en bro över Säveån 
som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra till-
gängligheten till Gamlestaden och den stadsutveckling som 
pågår. 

Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2016 att låta 
ställa ut detaljplaneförslaget. Utställning av detaljplanen var 
14 september - 11 oktober 2016. Detaljplanen är upprät-
tad med normalt planförfarande enligt PBL (1987:10). Efter 
utställning har förändrade förutsättningar inom planområ-
det föranlett till omprövning av planområdets gränser. Detta 
kompletterande samråd avser endast plangränsförändringen 
och är främst riktat till Lantmäterimyndigheten, Länsstyrel-
sen, berörda fastighetsägare och rättighetsinnehavare men de 
som önskar får naturligtvis lämna synpunkter. I ert svar ska 
samtliga synpunkter gällande förslag till förändrad plangräns 
framgå tydligt. Tidigare lämnade synpunkter på planförslaget 
behöver inte upprepas.

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

Ange diarienummer  0616/14
Senast 10 november 2021

Har du synpunkter?

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

     Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
    Lii Tiemda     031-368 16 51    
    Kontakt på fastighetskontoret:
    Maria Brandt    031-368 10 67

    Kontakt på trafikkontoret:
    Camilla Graad    031-368 23 30
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Här är vi nu

Förutsättningarna avser framför allt att inom planområdet 
möjliggöra:
- ny angöring (in- och utfart) till verksamhetsfastighet Ba-
garegården 16:10 söder om Säveån
- plantering av träd norr om Säveån längs västra sidan av 
norra Hornsgatan, vilket föranleder ett intrång i fastighet 
Gamlestaden 1:10 som är planlagd och används som mark-
parkering
- dagvatten- och erosionsåtgärder för ny bro och tillhörande 
brofundament kring södra broanslutningen och över vatten-
område (i enlighet med miljödom som vann laga kraft i ja-
nuari 2020, målnummer: M-4836-17). 

Planområdet minskas strax norr om den nya broanslutningen 
för att exkludera del av Kullagergatan inom fastighet Gam-
lestaden 2:10 som är allmänt otillgänglig på grund av låst 
väggrind. Denna gatudel kommer införlivas i Detaljplan Kv 
Gösen, (Dnr: 07/0728).

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. 

Vad är ett samråd?


