
Detaljplan för
Bostäder vid Distansgatan/Marconigatan

Granskning   7 juni – 28 juni 2017

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning 
med ca 430 bostäder i anslutning till befintlig bostadsbe-
byggelse i Flatås. 

Den nya bebyggelsen ska bidra till Marconigatans framti-
da utveckling till en attraktiv stadsgata och att stadsstruk-
turen längs stråket mellan Frölunda torg och Marklands-
gatan blir mer sammanhängande.

Planen innehåller tre bostadskvarter och ett parkeringshus.

Nya gång- och cykelvägar längs Nymilsgatan och norra  
sidan av Marconigatan

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  0723/14 
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:  
     Helena Rengemo   031-368 18 12 
 Maria Lejon    031-368 18 49     
     Kontakt på fastighetskontoret:
     Susanne Calming   070-556 37 83 

     Kontakt på trafikkontoret:
     Lars Andersson   031-368 26 81

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  

Planområdet har utökats något söderut för att även 
rymma cykelbana på norra sidan av Marconigatan. 

Bestämmelser om utformning har lagts till för att sä-
kerställa en enhetlig utformning mot Marconigatan och 
Distansgatan. Krav på ljusa fasader i material av tegel- 
eller putskaraktär och sadeltak. 

Tiovåningshus har sänkts till åtta våningar.

P-huset har fått utformningsbestämmelser och möjlig-
het till parkering på taket. 

Parkeringstal får nya bostäder reduceras med 10 % för 
god kollektivtrafik.

Huvudsakliga ändringar efter samråd

Modell av föreslagen bebyggelse. 
Liljewall Arkitekter


