
Samråd  5 juni - 13 augusti 2019
Byggnader för besöksverksamhet och hotell kan uppföras inom 
två kvarter norr och söder om en förlängning av Vörtgatan. Av-
sikten är att uppföra ett besökscenter för Volvo i den södra delen 
och att Liseberg ska kunna expandera sina verksamheter på lång 
sikt utifrån behov; vattenpark, hotell, lager, berg och dalbana, i 
den norra.

Nellickevägen stängs av för biltrafik inom planområdet och gör 
plats för ett parkstråk med ekologisk funktion utmed Mölndal-
såns strand. Sofierogatan förlängs söderut utmed E6/rv40 och 
ansluter till Nellickevägens fortsättning söder om planområdet. 
Vörtgatan förlängs österut till Sofierogatans förlängning. 

En större parkeringsanläggning föreslås under Volvos besökscen-
ter, och ska rymma parkeringsbehovet för befintlig nöjespark, ho-
tell och bad som planeras i etapp 1 väster om Mölndalsån samt 
tillkommande verksamheter i aktuell detaljplan, totalt ca 1800 
bilplatser.

Rundqvists boktryckeri får möjlighet att utveckla sin fastighet 
med hotell, museiverksamhet och fortsatt boktryckeri.

Direkt väster om Mölndalsån pågår arbete med Detaljplan för 
hotell och nöjespark söder om Liseberg som väntas antas som-
maren 2019. Planen innebär möjlighet att uppföra ett hotell och 
en vattenpark på den befintliga parkeringen söder om Lisebergs 
nöjespark. Södra delen av aktuellt detaljplaneområdet ingår i den 
detaljplanen. Alla intressenter är med på att aktuell plan görs om 
i dessa delar innan genomförandetiden har gått ut. 

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 0412/18 
Senast 13 augusti 2019

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Öppet Hus

Välkommen på öppet hus onsdagen den  
12 juni kl. 16-18 på stadsbyggnadskontoret,  
Köpmansgatan 20, plan 1.

Detaljplan för
Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen
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Här är vi nu

Planens innehåll

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

     Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
     Karolina Örneblad  031-368 18 55
 Per Osvalds     031-368 18 51     
     Kontakt på fastighetskontoret:
     Fredrik Olausson   031-368 11 37 

     Kontakt på trafikkontoret:
     Viktor Sköldstedt   031- 368 24 55

Illustration över möjliga byggnadsvolymer inom detaljplanen samt angränsande detaljplan i väster
Gjort bilden: Liseberg och stadsbyggnadskontoret


