
Samråd  19 december 2018 - 29 januari 2019

En utveckling av Akademiska hus fastigheter vid Renströms-
parken samt Johannebergs landeriområde.

Ramarna för områdets utveckling togs fram i samband med 
stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet.

Universitetet vid Renströmsparken ska bli en kreativ mötes-
plats för humaniora, kultur och konst i Göteborg och öppna 
sig mer mot allmänheten. Med nya kopplingar, bearbetad 
grönstruktur samt bebyggelse i strategiska lägen ska området 
mellan Götaplatsen och Korsvägen utvecklas utifrån sin 
historia, nutid samt framtida anspråk.

Totalt 80 000 kvm i nya och ombyggda hus, vilket innebär 
ytterligare ca 40 000 kvm inom planområdet.

Ny gatukoppling med entré till framtida Universitetsbiblio-
tek.

Västlänksuppgång station Korsvägen.

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   0548/11 
Senast 29 januari 2019

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Samråds- och informationsmöte

Välkommen till samråds- och informationsmöte onsdagen 
den 16 januari kl. 18.00-19.30 i Gamla Hovrätten, 
Olof Wijksgatan 6.

Detaljplan för

Universitetet vid Renströmsparken
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Här är vi nu

Planens innehåll

 Allt om detaljplanen finns        
   tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 
 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Sophia Älfvåg    031-368 17 29
 Christian Bruce   031-368 19 14     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Jeanette Strandelin  031-368 10 64

 Kontakt på trafikkontoret:
 Fredrik Asphult   031-368 23 07 Ny institutionsbyggnad längs Johannebergsgatan med lokaler och 

Västlänksuppgång mot gata (Illustration Tham & Videgård)

Ny institutionsbyggnad vid Götaplatsen (Illustration Tham & Videgård)


