
Samråd  2 december 2020 - 19 januari 2021

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. 

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. 

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

Ange diarienummer   0233/19 
Senast 19 januari 2021

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?
Digitalt samråds- och informationsmöte
För den som vill veta mer om förslaget, och kunna ställa frågor, finns det möjlighet 
att vara med på ett digitalt samrådsmöte onsdagen den 9 december kl 16.30-18.30. 

Länken till det digitala mötet kommer att finnas på:
https://stadsutveckling.goteborg.se/dags-for-samradsmote-for-Engelbrektsgatan 

Telefontider
Vid några tillfällen i december och januari kan du ställa dina frågor om plan- 
förslaget på 031 – 368 17 50.

14 december kl. 16-18, 15 december kl. 13-15, 16 december kl. 10-12, 
12 januari kl. 10-12, 13 januari kl. 13-15 och 14 januari kl. 16-18                       
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Spårväg i Engelbrektsgatan mellan  
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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:  
 Sabina Uzelac   031-368 16 79
 Sandra Trzil   031-368 15 51     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Ida Lundskog   031-368 12 92 

 Kontakt på trafikkontoret:
 Julia Emqvist   031-368 23 05

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).

Gatuvy mot sydväst. 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).


