Stadsbyggnadskontoret

Vi startar planarbete för detaljplan för spårväg
i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och
Skånegatan

Engelbrektsgatan förbi Heden i början på 1900‐talen. Källa Göteborgs stadsmuseum.

Nu startar arbetet med att göra spårvagnsnätet i centrala Göteborg
mer tåligt. Det ska bli enklare att leda om trafiken vid olyckor och när
till exempel en spårvagn går sönder. Drottningtorget ska byggas om
och kanalmurarna vid Fattighusån och Stora Hamnkanalen renoveras
och då behöver spårvagnstrafiken också tillfälligt läggas om. Därför
planeras spårvagnsspåren på Södra Vägen att länkas ihop med
Skånegatan.
Genom att bygga en ny spårvägslänk utmed Engelbrektsgatan –
Engelbrektslänken – mellan Södra Vägen och Skånegatan, blir det möjligt att
avlasta spårvägstrafiken vid Drottningtorget och Brunnsparken.
För att bygga Engelbrektslänken ska en ny detaljplan tas fram, enligt beslut i
byggnadsnämnden den 24 september 2019.
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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. Exakt plangräns är ännu inte bestämd men kommer att
omfatta den del av gatan som påverkas av ombyggnad och upprustning. Ortofoto från
2018, stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadskontoret 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.
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. Parallellt
med att planarbetet genomförs undersöker därför trafikkontoret, tillsammans
med Västtrafik, förutsättningar, genomförbarhet och kostnader för projektet
inför kommande beslut.
För att ha en så bra grund som möjligt för avvägningarna i planarbetet kommer
stadsbyggnadskontoret att ta fram flera utredningar. Vi kommer att kontakta er
som är boende och verksamma i området för att ta del av er kunskap om hur
området används och upplevs. Bland annat hur barn och unga har det i området
och hur bullervärdena ser ut idag. Allt för att säkerställa en god miljö i enlighet
med gällande riktlinjer.
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Vi är tacksamma om du vill delta i arbete under våren. Om du inte kan delta nu
så är vi glada att ta del av din kunskap och synpunkter vid samrådet. Självklart
kommer vi att anpassa vårt arbete till rådande omständigheter och hitta nya
lämpliga former för informationsutbyte, kontakter och möten.
Delge gärna denna information era medlemmar, hyresgäster, inneboende, eller
ny ägare.
Under planarbetet kommer vi att fylla på med information på goteborg.se under
Plan‐ och byggprojekt www.goteborg.se/planochbyggprojekt samt på
www.stadsutveckling.goteborg.se/engelbrektslanken
Har du några frågor så kontakta oss som jobbar med detaljplanen:
Sandra Trzil, projektledare, stadsbyggnadskontoret, 031‐368 15 51 eller
sandra.trzil@sbk.goteborg.se
Sabina Uzelac, biträdande projektledare, stadsbyggnadskontoret, 031‐368 16 79
eller sabina.uzelac@sbk.goteborg.se
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