
Samråd  22 december 2020 - 16 februari 2021

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 0847/20
Senast 16 februari 2021

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?
Digitala samrådsmöten samt extra telefontider

För den som vill veta mer om förslaget, och kunna ställa frågor, finns det möjlighet 
att vara med på ett digitalt samrådsmöte. Information om tider och hur du deltar 
finns på stadens hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 

Tider för de digitala samrådsmötena är: 
• Tisdag den 19 januari 2021 kl. 18:00 – 19:00 
Vid detta tillfälle ser vi gärna att allmänheten deltar eftersom fokus kommer att 
vara på vardagsliv. 
• Torsdag den 21 januari 2021 kl. 08:00 – 09:00 
Vid detta tillfälle ser vi gärna att markägare, företagare och intressenter inom nä-
ringslivet deltar.

Är du vid en dator kan du ansluta till mötet via en webbläsare, då det också är möj-
ligt att delta anonymt. Vill du använda en mobiltelefon eller en surfplatta för att 
delta i mötet så behöver du ladda ner en kostnadsfri app inför mötet. Anslut gärna 
till mötet med lite marginal, då det kan ta några minuter att logga in.

Utöver de digitala samrådsmötena kommer även stadsbyggnadskontorets handläg-
gare att finnas tillgängliga per telefon för dig som inte är bekväm med att delta i 
ett digitalt möte.  
Telefontiderna är: 
• Tisdag den 2 februari 2021 kl. 08:00-10:00
• Torsdag den 4 februari 2021 kl. 12:00-14:00
Telefonnumret är: 031-368 19 02

Detaljplan för
Spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén

Enligt PBL 
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Här är vi nu

Planens innehåll

 Allt om detaljplanen finns            
 tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt
 Handlingarna finns också att läsa på:
 - Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
 - Älvrummet, Lindholmspiren 3-5

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Emma Larsson   031-368 19 27
 Susanne Hagberg   031-368 16 28     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Jennie Andreasson  031-368 11 26 

 Kontakt på trafikkontoret:
 Johanna Ståhle   031-368 24 06 

Typsektion Lindholmsallén år 2025. (Afry)

Översiktskartan är framtagen av Norconsult

Ny spårvägsdragning Frihamnen – Lindholmen.

Spårvägens syfte är att bidra till att staden knyts samman 
samt att skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande.

Byggs ut som en del av en ny innerstadsring och utifrån 
koncept Stadsbana som innebär spårvagn med prioriterad 
framkomlighet. Stadsbanan är ett nytt koncept som  
tagits fram inom ramen för regionens kollektivtrafikstrategi 
KOLL2035. 

Ingår i Sverigeförhandlingens objekt Brunnsbo-Linné.  
Sverigeförhandlingen är en avtalad finansieringsmodell där 
stat, kommun och region gör gemensamma satsningar för 
att få till stånd en bättre kollektivtrafik och ett ökat bostads-
byggande. 

Utöver spårfunktionen ingår teknikbyggnader, spårvagns-
hållplatser, en vändslinga samt viss trafikomläggning i  
detaljplanen.  

���������������
���������

���������

���������
��	

��������

�������������

���	�����

������

������������

��������

�������

�	��������

��������������

��������������

�������������

Föreslagen spårväg 

Föreslagen likriktarstation

Föreslagen spårvagns-
hållplats

Föreslagen temporär 
spårvagnshållplats


