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goteborg.se/planochbyggprojekt

Hållbar stad – öppen för världen

Vi bygger  
för ett gott liv  
i Göteborg 

Vill du vara med och påverka hur  

staden ska växa så kan du läsa mer på  

goteborg.se/planochbyggprojekt

Hållbar stad – öppen för världen
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9. HEDEN
Nu ska det hända! Vi påbörjar  
arbetet med Hedens framtid som 
idrotts- och kulturaktivitetsplats  
i evenemangsstaden.

10. RINGÖN
Här ska vi bygga anslutningsspår 
från Hjalmar Brantingsgatan till 
den nya vagnhallen på Ringön.  

11. SELMA LAGERLÖFS TORG
Här bygger vi ett nytt torg och 
skapar rum för nära 3000 bostäder, 
400 arbetsplatser, handel, service, 
kultur och idrott. 

12. ASKIM
Vi planerar för 800 bostäder och  
skapar plats för handel och kontor 
norr om Uggledal. 

13. MARIEHOLMSBRON 
Vi säkrar transportflödet till och  
från hamnen med ytterligare en  
lyftsvängbro över älven. 

14. BJURSLÄTTSPLAN / 
WIESELGRENSGATAN 
Här bygger vi 300 nya bostäder. 
Inflyttning sker i etapper från  
2015 till 2017.

Göteborg 400 år!

Tillsammans utvecklar vi  
en grön och nära storstad.

ning, och arbetet med att förverkliga den pågår för fullt. 
Här kan du läsa om de allra största byggprojekten som är 
på gång. Du och alla andra som bor och verkar i Göteborg 
är välkomna att tycka till om dem, och därför kommer 
flera av projekten säkerligen att ändra både storlek och 
utseende under resans gång. 

 

51. Sista etappen är genomförd och resandet i, 
till och från Göteborg flyter smidigare trots att 
det nu är många fler som reser. Trängseln vid 
Drottningtorget och Brunnsparken har minskat 
betydligt och Korsvägen har fått mer plats för 
stadsliv och möten. Station Haga tar hand om 
resenärer till det utbyggda Skeppsbroområdet 
där en helt ny stadsdel vuxit fram, och från 
Centralen reser man enkelt till Frihamnen via 
Hisingsbron. Området kring Centralstationen 
börjar ta form och planerna för ett utbyggt 
Gullbergsvass pågår.

2017 2018
201920162015 2022

2023
20212020 2026

2024

2025
Västlänken 
färdigbyggd!

Just nu växer Göteborg kraftigt och förbereder sig för att 
kunna göra plats för nära 700 000 göteborgare till 2035.  
Det är 150 000 fler än idag, och en sådan tillväxt innebär  
att Göteborg kommer att förändras.  
 Vi ska bygga nya stadsdelar på gammal industrimark, 
och förtäta staden med fler bostäder, arbetsplatser, skolor, 

butiker och parker. Vi ska göra den största infrastruktur-
satsningen sedan 1960-talet så att vi stärker Göteborg som 
region huvudstad, och vi ska satsa stort på kollektivtrafiken 
så att fler kan resa hållbart inom och till Göteborg. 
 Vårt mål är att förändra Göteborg från en stor småstad 
till en grön och nära storstad. Det är en ambitiös målsätt-

21. VÄSTLÄNKEN 

Trafikverket tar första spad taget för 
Västlänken. Målet är att skapa ett 
hållbart trafiksystem med plats för 
fler resenärer i staden och regionen. 
Och med stationer och spår under 
mark får vi mer plats för byggnader 
och mötesplatser.

Alla göteborgare har möjlighet att vara med 

och påverka hur staden ska växa. 

Läs mer på goteborg.se/planochbyggprojekt 

och delta i bygget av vårt Göteborg.

Vi firar genom att driva en rad förändringsprojekt  
som ska göra Göteborg till en ännu bättre stad att 
besöka, bo och leva i. Vägen till 2021 är alltså lika 
viktig som själva jubileumsåret och därför har varje 
år fått ett särskilt fokus som manifesteras i olika 
aktiviteter. Flera projekt är redan igång eller ligger 
i startgroparna, som till exempel jubileumsparken i 
Frihamnen. Jubiléet, och tiden fram tills det, kommer 
också att präglas av tre teman som göteborgarna  
lyft fram som särskilt viktiga:  

Nära vatten, Bygga broar och Öppna rum.

Erséus Arkitekter

1. AVENYN
Göteborgs paradgata får ett  
ansiktslyft. Nyinvigning ska ske 
2021 och temat är ”Öppna rum”.

2. GAMLESTADEN
Vi bygger en ny knutpunkt för  
kollektivtrafiken och skapar rum för 
400 bostäder, butiker, kontor, ett 
handelscentrum och hotell.

3. KROKSLÄTT/ 
MILPÅLEGATAN
Vi bygger 145 nya bostäder  
som står helt klara 2016.

4. ANGEREDS CENTRUM
Vi utvecklar Angereds centrum 
med bostäder, närsjukhus och  
handel. Närsjukhuset står klart  
2015 och övrig utbyggnad i  
etapper därefter.

5. ÖRGRYTE TORP
Vi bygger 450 nya bostäder i  
flerfamiljshus och radhus.  
Hela området ska stå färdigt 2019.

6. GULDHEDEN
190 nya lägenheter står klara för 
inflyttning i Dr Forselius backe.

7. SKEPPSBRON
Vi inviger en ny knutpunkt för  
kollektivtrafiken på göteborgarnas 
nya mötesplats vid älven.

8. KUNGSLADUGÅRD
Vi planerar för 140 nya lägenheter  
i centrumnära läge.

15. ÖVRE JOHANNEBERG
135 nya lägenheter står färdiga  
för inflyttning. 

16. LINDHOLMEN
Vi bygger ett nytt stadsområde med 
rum för förskola, kontor, centrum-
verksamhet och 450 lägenheter. 

17. INRE SANNEGÅRDEN
Nya bostäder, en handelsplats och 
en strandpark bygger ihop Östra 
och Västra Sannegårdshamnen. 

18. KVIBERG
Vi planerar för 400 lägenheter vid 
Kvibergs ängar samt ett idrottsom-
råde vid Kvibergs kaserner. 

19. NYA MUNKEBÄCK
Vi bygger 300 nya lägenheter där 
Munkebäcksskolan tidigare låg. 

20. GÖTALEDEN
Vi sänker ner och överdäckar 
E45:an mellan Lilla Bommen och 
Marieholm. Gullbergsvass blir ett 
trevligare område på köpet. 

22. LILLHAGSPARKEN 
Vi påbörjar bygget av 650 lägen-
heter varav hälften är hyresrätter. 

23. BACKAPLAN 
Vi inviger Knutpunkt Hjalmar  
på Hjalmar Brantings platsen; en  
ny knutpunkt för kollektivtrafiken,  
och utvecklar området med mer 
handel och bostäder.

24. TORPAGATAN 
Vi planerar för 300 lägen heter  
nära Östra sjukhuset. 

25. KVILLEBÄCKEN 
En ny, miljösmart stadsdel står 
färdig, med butiker, parker,  
restauranger, kontor, förskola  
och 2 000 nya bostäder. 

26. ÖSTRA KÅLLTORP
Vi planerar för 400 nya lägenheter.

27. RAMBERGSVALLEN 
100 nya lägenheter står färdiga för 
inflyttning. Ytterligare 500 lägen-
heter och en förskola är på gång. 

28. OPALTORGET 
Nytt torgkvarter, 500 nya bostäder 
och en satsning på parken ska göra 
torget tryggare och mer levande. 
2019 sker första inflyttningen. 

29. TUVE 
Vi bygger 55 lägenheter i Västra 
Tuve och planerar för ytterligare 
200 lägenheter vid Tuve torg. 

30. VÄSTRA ERIKSBERG
800 nya bostäder står klara för 
inflyttning. 

31. GUNNILSE
Gunnilse centrum byggs om. 

32. FRÖLUNDA
100 nya småhus norr om Frölunda 
kulturhus står klara för inflyttning. 

33. MARIEHOLMSTUNNELN
Den nya tunneln står färdig och kan 
avlasta Tingstadstunneln och öka 
tillgängligheten till hamnen och 
Hisingen. 

34. HISINGSBRON 
Vi inviger Götaälvbrons ersättare  
och frigör värdefull yta som kan 
användas till nya bostäder, verksam-
heter och utveckling av centralsta-
tionen till en knutpunkt för staden 
och regionen.

35. MAJORNA 
Vi påbörjar bygget av 300 lägen-
heter på Gråberget. 

36. PRÄSTGÅRDSÄNGEN
Vi undersöker möjligheterna för  
att bygga fler bostäder och lokaler 
i området. Ambitionen är att ny-
byggnationen ska vara klar 2020.

37. CENTRALENOMRÅDET 
Vi gör plats för 8000 nya arbets-
platser, 1500 nya bostäder och gröna 
promenad-och cykelstråk  
ner till vattnet. 

38. HAMNBANAN 
Vi gör den 10 km långa hamnbanan 
dubbelspårig så att vi får plats för 
fler miljövänliga transporter till och 
från hamnen i Göteborg. 

39. FIXFABRIKEN
Vi har byggt om det gamla 
industriområdet till en blandstad 
och 400-500 nya lägenheter står 
klara för inflyttning. 2022 bygger  
vi lika många till. 

40. SISJÖVÄGEN
Vi planerar för 400 nya lägenheter. 

41. HÖGSBO 
Vi bygger drygt 400 nya bostäder  
i Flatås park, på Elins Gård och  
på Bankogatan. 

42. FRIHAMNEN 
1000 nya bostäder och 1000 nya 
arbetsplatser står färdiga och 
Jubileums parken har börjat ta form. 

43. KALLEBÄCK
Vi undersöker möjligheterna för att  
bygga 1500-1700 nya lägenheter på gamla  
Arla-tomten. Vi hoppas att lägenheterna  
står färdiga för inflyttning 2022.

44. BANGÅRDSFÖRBINDELSEN
2022 står en ny billed klar och avlastar  
Nils Ericsons-gatan som därmed får bättre  
plats för kollektivtrafik.

45. WAVRINSKYS PLATS
Vi planerar för att bygga minst 200 nya lägen-
heter och hoppas att bygget kan påbörjas 2022.

46. DISTANSGATAN/ 
DAG HAMMARSKJÖLDS BOULEVARD
Vi undersöker möjligheterna för att bygga  
250 nya lägenheter. Ambitionen är att ha lägen- 
heterna färdiga för inflyttning 2022.

47. MANDOLINGATAN
Vi planerar för att bygga 500 nya lägenheter.  
Vi hoppas att lägenheterna står färdiga för  
inflyttning 2022.

48. GULLBERGSVASS
Efter 2022 börjar vi bygga en ny levande stadsdel 
med plats för 4700 bostäder och 8000 arbetsplatser.

49. NORR OM ERIKSBERGSDOCKAN
Vi undersöker möjligheterna för att bygga 250  
nya lägenheter och lokaler för handel.  
Ambi tionen är att det ska vara klart 2023.

50. MASTHUGGSKAJEN
2024 står 2500 nya bostäder och 7000 arbetsplatser  
klara i området som knyter ihop Linné, Majorna  
och centrum. 

GbgStad_Tidslinje_2015-26.indd   8 2014-12-22   11:40


