
Samråd  16 januari - 26 februari 2019

Uppförande av bussdepå (ca 50 000 m²), med tillhörande ser-
vicefunktioner (ca 5 500 m² bruttoarea (BTA)), skärmtak vid 
bussuppställningarna samt parkeringshus (ca 25 000 m² BTA). 
Parkeringshuset är gemensamt för kommande bebyggelse.

Tillfart skapas ifrån Radiovägen och ny väganslutning skapas 
till Järnbrottsmotet/Dag Hammarskjöldsleden.

Planen föreskriver bevarande av befintlig radiomast.

Detaljplanens område var ursprungligen större men under 
arbetets gång har det konstaterats att Radiovägen behöver 
utredas vidare samtidigt som behovet av detaljplanen för en 
bussdepå är högt prioriterad ur ett tidsperspektiv. Planområdet 
har därför delats. Del två kommer att drivas vidare som egen 
detaljplan. Helhetsperspektivet kvarstår även när detaljplanen 
har delats.

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   0409/16
Senast 26 februari 2019

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Samråds- och informationsmöte
Välkommen på samråds- och informationsmöte måndagen 
den 28 januari 2019 kl. 18.00 – 19.30 på stadsbyggnads-
kontoret, Köpmansgatan 20, Informationssalen, plan 1. 

Detaljplan för
Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, 
del 1 bussdepå

Enligt PBL 
2010:900 Uppdrag 

Möjlighet  
att lämna 

synpunkter 
Ev. Program 

   Möjlighet 
att lämna 

synpunkter 
Samråd 

Möjlighet  
att lämna 

synpunkter 
 Granskning 

Ev. 
överklagande 

Antagande 
Laga 
kraft 

Byggstart 

Här är vi nu

Planens innehåll

 Allt om detaljplanen finns            
 tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt
 Handlingarna finns tillgängliga på:
 - Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
 - Frölunda bibliotek, Valthornsgatan 13 

 Kontakter på stadsbyggnadskontoret:  
 Anna Samuelsson   031-368 17 48
 Linnéa Finskud   031-368 19 29     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Helena Pyk     031-368 11 63

 Kontakt på trafikkontoret:
 Malin Andersson   031-368 23 56 Perspektiv av bussdepå sett från nordöst. Illustration: White Arkitekter

Översiktsbild med planområdet gulmarkerat.


