
Kompletterande samråd  10 maj - 31 maj 2017
Samråd genomfördes den 24 juni - 2 september 2015.

Planförslaget möjliggör nybyggande av en blandstad med 
cirka 300 000 kvadratmeter, förutom befintlig bebyggelse, 
fördelat på cirka 130 000 kvm bostäder (1 300 bostäder) 
och cirka 150 000 kvm handel, kontor och verksamheter. 

I planförslaget möjliggörs bland annat även förskola, skola, 
hotell, parkeringsanläggningar samt linbanestation och lin-
banetorn.

Det i tidigare samråd redovisade planområdet har i vissa 
delar fått nya förutsättningar då alternativ placering för ett 
linbanetorn och eventuellt ventilationstorn för Götatun-
neln behöver inrymmas utmed kajen, väster om tidigare  
föreslagen placering. Den ursprungliga plangränsen föreslås 
därmed justerats något. 

Justeringen som föreslås är inom mark som ägs av Göte-
borgs stad och nyttjas av Stena Line AB och bedöms inte 
påverka förslaget i sin helhet.

Det kompletterande samrådet avser endast plangränsför-
ändringen och är främst riktat till Lantmäterimyndigheten 
och Länsstyrelsen men de som önskar får naturligtvis läm-
na synpunkter. Tidigare lämnade synpunkter på planförsla-
get behöver inte upprepas. 

Samrådet är ett skede där du som medborgare kan 
tycka till om förslaget. När samrådstiden är slut 
bearbetas dina synpunkter och ett färdigt  
detaljplaneförslag tas fram och ställs ut för 
granskning. Du måste lämna skriftliga synpunkter 
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  0402/13 
Senast 31 maj 2017

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Detaljplan för
Blandad stadsbebyggelse vid  
Järnvågsgatan m fl. 
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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:  
 Per Osvalds   031-368 18 51     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Stefan Unger  031-368 10 65 

 Kontakt på trafikkontoret:
 Daniel Sjölund  031-368 26 28

Masthamnsgatan (Kanozi Arkitekter)


