
Detaljplan för
Bostäder i Högsbohöjd

Granskning   7 juni – 28 juni 2017

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. 

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

Ange diarienummer 1602/15 
Senast 28 juni 2017
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Byggstart 

Här är vi nu

  Detaljplanen finns också 
  tillgänglig på vår webbplats:
  
    www.goteborg.se/planochbyggprojekt

    Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
    Sandra Lindahl   031-368 18 09 
    Maria Lejon    031-368 18 49     
    Kontakt på fastighetskontoret:
    Sara Gustafsson   031-368 10 73 

    Kontakt på trafikkontoret:
    Olof Franzén    010-615 33 07

Planens innehåll

BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs  
Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder,  
utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda senast  
under 2021 då Göteborg fyller 400 år. 

Denna plan ingår i BoStad2021  

Cirka 700 lägenheter i form av flerbostadshus på 4-8 vå-
ningar norr om Pennygången. 

Befintliga markparkeringar ersätts med garage under de  
tillkommande kvarteren. Ytterligare parkeringsmöjligheter 
erbjuds i form av markparkering på gatorna i anslutning till 
kvarteren. Planen tillåter även ett nytt garage mot Högsbo-
leden.

Planen öppnar upp för handel och andra verksamheter i  
bottenvåningarna mot Högsboleden. Vård medges som ger 
möjlighet till vårdverksamheter. I planens östra del finns 
även möjlighet till förskola.

Stråken genom den befintliga Pennygången och vidare till 
busshållplatsen vid Högsboleden ska finnas kvar.

Ett nytt gång- och cykelstråk från Fyrktorget och vidare 
längs med Växelmyntsgatan, Tolvskillingsgatan och Sju-
pundsgatan. Stråket avslutas i anslutning till tunneln under 
Högsboleden och befintliga gång- och cykelstråk norr om 
Högsboleden.

En breddning av Sjupundsgatan möjliggörs fram till i höjd 
med Riksdalersgatan. I anslutning till Högsbohöjdsmotet 
placeras en cirkulationsplats och en korsning.
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