Detaljplan för

Spårväg i Engelbrektsgatan mellan
Södra Vägen och Skånegatan
Detaljplanen finns också
tillgänglig på vår webbplats:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Kontakt på stadsbyggnadskontoret:
Sandra Trzil				031-368 15 51		
Miranda Boëthius 		 031-368 19 82
Kontakt på fastighetskontoret:
Ida Lundskog				 031-368 12 92
Kontakt på trafikkontoret:
Karl Fyhr					 031 368 23 52

Vad är en granskning?
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.

Har du synpunkter?

Granskning 7 juli – 25 augusti 2021
Planens innehåll
Ny spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och
Skånegatan – Engelbrektslänken.
Med denna nya länk blir spårvägsnätet i centrala Göteborg mer robust och trafiken enklare att leda om vid
tillfälliga stopp och längre planerade trafikomläggningar, så som vid renovering av kanalmurarna.
Planen ska också säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och
kulturmiljövärden. Bättre kopplingar, gångstråk och en
ny cykelbana planeras längs med gatan.

Ändringar som gjorts efter samrådet
Inkomna yttranden rör i huvudsak buller, parkering,
samt dagvatten och skyfallshantering inom och utanför
planområdet.

Telefontider

Dagvatten- och skyfall, trafikbuller samt bullernivåer
inomhus har studerats vidare, och yttranden har till stor
del kunnat beaktas med mindre justeringar och förtydliganden i planbeskrivningen.

Vi är tillgängliga för frågor:

I plankartan har endast några mindre redaktionella ändringar gjorts.

Vi har semester vecka 29-32

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,
403 17 Gbg, E-post: sbk@sbk.goteborg.se
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt
Ange diarienummer 0233/19
Senast 25 augusti 2021

Föreslagen utformningen av Engelbrektsgatan med en ny spårväg mitt i gatan med bilkörfält
på ömse sidor, bättre kopplingar, gångstråk och en ny cykelväg längs med gatans norra sida
(AL Studio/02landskap).

Sandra Trzil 		 031-368 15 51 (vecka 27, 33 och 34)
Miranda Boëthius 031-368 19 82 (vecka 28)
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