
Samråd  7 juni - 5 juli 2018
Syftet med kvarteret Inom Vallgraven 12 är att utveckla en 
levande stadsmiljö i centrala Göteborg genom att förtäta 
kvarteret med flexibla och funktionella kontors- och verk-
samhetslokaler.

Förslaget tillför även kvarteret nya stadslivsvärden som bi-
drar till att utveckla stadsrum, stråk och platser samt öppnar 
upp och aktiverar byggnadernas bottenvåningar. Planförsla-
get ger ett tillskott på cirka 1000 nya arbetsplatser.
 

Gestaltningen för det nya kvarteret tillför en karaktär som 
både tillvaratar befintliga stadsmiljövärden och även till-
skapar nya värden. En passage tillgängliggör de historiska 
gårdsmiljöerna och skapar en publik miljö med kommersi-
ellt innehåll med möjlighet att promenera från Drottning-
gatan 52 genom de återskapade historiska gårdarna och 
fram till Johanna-tomten längs Södra Hamngatan.

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  0459/12 
Senast 5 juli 2018

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Öppet Hus

Välkommen på öppet hus tisdagen den 12 juni  
klockan 17-19 på stadsbyggnadskontoret,  
Köpmansgatan 20

Detaljplan för

Utveckling inom Vallgraven 12
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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:  
 Lena Hasselgren   031-368 19 42     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Emma Eliasson   031-368 10 70 

 Kontakt på trafikkontoret:
 Viktor Sköldstedt   031-368 24 55 

Vy ny bebyggelse vid Södra Hamngatan. Illustration: General Architecture.

Ungefärligt planområde inom röd rektangel


