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Förlängning av HornsgatanFörlängning av Hornsgatan

Utställning  25 januari – 22 februari 2023Utställning  25 januari – 22 februari 2023
Detaljplanen möjliggör en ny väg och en bro över Säveån
som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra 
tillgängligheten 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. Efter planutställning 
2016 har förändrade förutsättningar föranlett omprövning 
av planområdets gränser. Ett kompletterande samråd  
enbart för de utökade områdena genomfördes  
20 oktober – 10 november 2022. 

Justering av planområde och lång tid sedan tidigare ut-
ställning, har föranlett detta utställningsförfarande. 

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

     Kontakt på stadsbyggnadsförvaltningen:  
     Lii Tiemda     031-368 16 51     
     Kontakt på Exploateringsförvaltningen:
     Caroline Carlsson   031-368 13 99
 Henrik Granlöf    031-368 24 22 

Planens innehåll Ändringar som gjorts efter samrådet

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-2023-00137  
(tidigare 0616/14) 
Senast 22 februari 2023

Har du synpunkter?

Efter utställningen 2016 har planförslaget reviderats. Bland 
annat har planområdet utökats något med yta för dag-
vattenhantering. Vidare utredning har skett kring arkeologi, 
geoteknik, dagvatten, luftmiljö, buller och vibrationer. 
 

Stabilitetsförbättrande åtgärder behöver genomföras i mar-
ken längs Säveån på grund av att marken är skredkänslig. 

Miljödom till ansökan för tillstånd för vattenverksamhet 
enligt 11 kap Miljöbalken vann laga kraft i januari 2020 
(målnr: M-4836-17). 

Planområdet inom röd streckad linje.

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. 

Vad är en utställning?

Enligt PBL 
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Här är vi nu


