
Kompletterande samråd  17 maj - 9 juni  2016

Samråd genomfördes den 15 augusti - 25 september 2012.

Syftet med planen är att utveckla SKFs gamla fabriksområde 
och möjligöra för centrumverksamhet, handel och bostäder. 
Området är kulturhistoriskt värdefull och bevarande av den  
industrihistoriskt värdefulla miljön har varit en viktig aspekt i 
utformningen av planen.

Detaljplanen utgör en del i en större helhet för utveckling av 
hela Gamlestaden. Visionen är att Gamlestaden ska bli ett  
centrum för nordöstra Göteborg och en sammanbindande länk 
mellan nordost och de centrala stadsdelarna.

Planen möjliggör för ca 69 000 kvm centrumfunktioner varav 
max 42 000 kvm handel, 28 000 kvm bostäder samt 40 000 kvm 
parkering. 

Efter samrådet har detaljplanen delats upp i tre delar, då förut-
sättningarna för fortsatt planarbete och genomförande är olika 
för de olika delarna. 

Samrådet är ett skede där du som medborgare kan 
tycka till om förslaget. När samrådstiden är slut 
bearbetas dina synpunkter och ett färdigt  
detaljplaneförslag tas fram och ställs ut för 
granskning. Du måste lämna skriftliga synpunkter 
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  0728/07
Senast 9 juni 2017

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Detaljplan för
Handel, Bostäder mm inom Kv Gösen
inom stadsdelen Gamlestaden
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Här är vi nu

Planens innehåll

 Allt om detaljplanen finns              
 tillgängligt på vår webbplats: 

 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Åsa Åkesson    031-368 19 52      
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Charlotte Blomnell  031-365 00 00 

 Kontakt på trafikkontoret:
 Viktor Sköldstedt   031-368 24 55 

Vid framtagande av utställningshandling för aktuell del har ett 
äldre vägreservat i gällande detaljplan 1480-II-3146 uppmärk-
sammats. Då detaljplan för Handel, Bostäder mm inom Kv Gö-
sen möjliggör för en ny vägkoppling från Munkebäcksmotet till 
Ryttmästaregatan blir vägreservatet inaktuellt. Detaljplaneområ-
det har därför utökats med upphävande av del av detaljplan som 
omfattas av vägreservatet. 

Marken för upphävandet ägs av Göteborgs Stad och SKF.

Det kompletterande samrådet avser endast plangränsförändring-
en och är främst riktat till Lantmäterimyndigheten och Läns-
styrelsen men de som önskar får naturligtvis lämna synpunkter. 
Tidigare lämnade synpunkter på planförslaget behöver inte upp-
repas.
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