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Var med och berätta för oss om hur din del av 
Engelbrektsgatan används och upplevs! 
Stadsbyggnadskontoret har startat upp arbetet med en ny detaljplan 
för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan. 
För att få en bra förståelse för området och hur det används och 
upplevs idag vill vi gärna prata med er som bor och verkar här. 

När?  Måndagen den 15 juni klockan 17.30 – 19.00 

Hur? Vi välkomnar dig till en digital workshop på 
grund av rådande omständigheter. Du får en 
länk när du anmäler dig. 

Eller? Om du inte vill/kan delta i den digitala 
workshoppen delge oss din kunskap via en 
webbenkät (länk nedan). 

Vad vi undrar över är bland annat: Hur fungerar området/platsen idag? Vilka 
sociala kvaliteter, behov och brister finns? Hur fungerar vardagslivet i området? 
Finns det plats för umgänge, lek och vila i närmiljön? Vilka målpunkter finns? Hur 
är områdets relation till övriga staden? Hur är det med tryggheten? Vad finns för 
barriärer? Hur är det med trafiksäkerhet? Hur är möjligheter att röra sig kring 
platsen och i närmiljön för barn, äldre, funktionsnedsatta?  

Under den pågående covid-19 pandemin kan stadsbyggnadskontoret inte bjuda 
in till en vanligt fysisk workshop. Vår förhoppning är att så många som möjligt 
ändå kan delta via webbenkät och/eller i den digitala workshopen.  

Har du frågor hör av dig till Sandra Trzil, projektledare stadsbyggnadskontoret, i 
första hand via e-postadressen nedan, eller på telefon 031-368 15 51. 

 

Webbenkäten kommer att finnas tillgänglig mellan 9 och 18 juni via 
en länk på www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 

Anmäl ditt deltagande i den digitala workshoppen senast den 9 juni 
till: sandra.trzil@sbk.goteborg.se. En inbjudan skickas separat till e-
postadressen du anger vid anmälan. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
mailto:sandra.trzil@sbk.goteborg.se
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Om den nya detaljplanen 
Genom att bygga en ny spårvägslänk utmed Engelbrektsgatan – 
Engelbrektslänken – mellan Södra Vägen och Skånegatan, blir det enklare att 
tillfälligt lägga om spårvagnstrafiken vid framtida renovering av kanalmurarna vid 
Fattighusån och Stora Hamnkanalen, andra centrala byggprojekt eller vid olyckor. 

För att bygga Engelbrektslänken ska en ny detaljplan tas fram, enligt beslut i 
byggnadsnämnden den 24 september 2019.   

Syftet med detaljplanen är att: 

• Göra det möjligt att bygga spårväg i den här delen av Engelbrektsgatan 
• Förbättra framkomligheten för cyklister med en ny cykelväg 
• Se till att stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden bevaras 

Planarbete berör Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan med närmaste 
omgivning, markerat i rosa. Ortofoto från 2018, stadsbyggnadskontoret. 

Detaljplanearbetet leds av stadsbyggnadskontoret men många av stadens 
förvaltningar och bolag medverkar, bland annat trafikkontoret, 
fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen. I det här fallet är 
trafikkontoret också den som ska leda byggandet av Engelbrektslänken.  

Vi ligger nu i startgroparna med planarbetet och kommer under våren och 
sommaren att ta fram olika utredningar för att få bästa underlag till planen. 
Kontoret räknar med att ha framme ett samrådsförslag vid årsskiftet.  

Under planarbetet kommer vi att fylla på med information på stadens sidor: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt 
www.stadsutveckling.goteborg.se/engelbrektslanken 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.stadsutveckling.goteborg.se/engelbrektslanken
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