Detaljplan för

Nöjespark och hotell söder om
Liseberg, kv. Immeln m.fl.
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

Vad är en granskning?
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.

Har du synpunkter?
Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,
403 17 Gbg, E-post: sbk@sbk.goteborg.se
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt
Ange diarienummer 0830/16
Senast 22 januari 2019

Granskning 19 december 2018 – 22 januari 2019
Planens innehåll
Förslaget innebär att Lisebergs parkområde utökas söderut med ett hotell och en vattenpark som är inbyggd. Utmed
Mölndalsvägen måste en andel av sträckan innehålla lokaler
för centrumändamål.

Illustration över nytt hotell, vattenpark, parkeringshus
och besöksanläggning för Volvo (Liseberg 2018-11-21)
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I förslaget försvinner Getebergsled som allmän gata. En ny
allmän gång- och cykelförbindelse anordnas istället lite längre
söderut genom det nya kvarteret.
Vattenpark

Utmed Mölndalsåns västra strand anläggs naturmark som ska
ha en ekologisk funktion för att förbättra vattenkvaliteten i
Mölndalsån.
Parkering föreslås i ett nytt parkeringshus öster om Mölndalsån. Parkeringshuset kan i delar byggas på med byggnader för
besöksverksamhet.

Hotell

Illustration av vattenparkens fasad utmed Mölndalsvägen
(Liseberg 2018-11-21)

Området är utsatt för risker och störningar i form av låg stabilitet mot Mölndalsån, översvämningsrisk, risker med farligt
gods och markföroreningar, vilket hanteras inom planarbetet
för att göra marken lämplig för ändamålet.
Förslaget överensstämmer i huvudsak med kommunens översiktsplan och fördjupning av översiktsplan för Mölndalsåns
dalgång. Avsteg görs från Grönstrategin avseende tillgång på
allmänna parker.
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