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Informatör:
Janine Sjöö
Telefon: 070-577 47 30
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Synpunkter kan lämnas senast  
21 november 2010 till:
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Etappen Eriksbergsmotet - Pölsebobangården
Den aktuella etappen omfattar två utbyggnadsalternativ: 

 � Alternativ B - Dubbelspår i Befintlig sträckning
 � Alternativ T - Dubbelspår i ny Tunnelsträckning

Området mellan Eriksbergsmotet och Pölsebobangården 
karaktäriseras av bostäder och annan bebyggelse nära 
Hamnbanan, samt naturvärden i Krokängsparken. Buller 
från tågen och järnvägstransporter med gods nära bebyg-
gelsen påverkar boendemiljön, och begränsar dessutom 
möjligheten till ytterligare exploatering. 

Hamnbanan byggs för 70 km/h och maximal lutning på 
en procent. Det krävs för att klara hög tillgänglighet till 
hamnområdena och för att ge bra standard också för de 
tyngsta godstågen. Oavsett utbyggnadsalternativ behöver 
Pölsebobangården finnas kvar i någon form. Utbyggna-
den på aktuell etapp ska tillåta olika utbyggnadsalterna-
tiv på omgivande etapper. Ett viktigt 
krav är att trafiken till och 
från hamnen ska kunna 
gå på befintliga spår 
under byggtiden.

En dubbelspårsutbyggnad av Hamnbanan behövs för att säkra framtida transporter på 
järnväg till och från Göteborgs hamn. utbyggnaden ska ske till en rimlig kostnad för sam-
hället och med rimlig påverkan på trafik och omgivande miljö.

Hamnbanan viktig för hela Sverige
Dagligen äter vi mat, använder kläder och andra varor 
som kommit till Sverige via Göteborgs hamn. Många ar-
betar i industrier vars produkter exporteras ut i världen. 
Sedan länge är Göteborgs hamn, Norden största hamn, 
ett naturligt centrum för den skandinaviska godstrafiken. 
Hela 60 procent av Sveriges containertrafik och 25 pro-
cent av utrikeshandeln går via Göteborgs hamn. 

Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar som 
förbinder Göteborgs hamn med resten av Sverige och 
Norden. Kombinationen mellan sjöfart och tåg är miljö-
mässigt och ekonomiskt mycket effektivt. När gods flyttas 
från lastbil till tåg ger det stora miljövinster för samhäl-
let. Företagens efterfrågan på järnvägstransporter ökar 
också hela tiden. Att förbättra Hamnbanan ligger därför 
helt i linje med de transportpolitiska målen. 

Hamnbanan utreds i fem etapper
Den ca 10 kilometer långa Hamnbanan är idag enkel-
spårig och Trafikverket utreder möjligheten att bygga ut 
Hamnbanan till dubbelspår. Utbyggnaden ska ge plats för 
mer  gods med bättre punktlighet och högre driftsäkerhet. 

I förstudien 2006 studerades ett antal alternativ för 
Hamnbanan, vilka sträckte sig över stora delar av Hising-
en. 2008 kom dåvarande Banverket, tillsammans med 
kommunen, regionen och länsstyrelsen, överens om att 
endast alternativ nära befintlig sträckning ska studeras 
vidare. Arbetet med Hamnbanan har delats in i fem olika 
etapper. I Trafikverkets investeringsplan finns pengar för 
genomförande av fyra av de fem etapperna.

Hamnbanan Göteborg
Järnvägsutredning för dubbelspår 
Eriksbergsmotet – Pölsebobangården
Oktober 2010
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Vad händer nu?
Innan Trafikverket kan börja bygga en järnväg skall en 
omfattande lagstadgad planeringsprocess hanteras. Den 
består av olika skeden från idé till bygghandling som 
framgår av figuren nedan. Processen blir successivt allt 
mer detaljerad. I början hanteras mer järnvägens påver-
kan på allmänna intressen medan enskilda intressen får 
större fokus under arbetet med järnvägsplan. 

I arbetet med den nu aktuella järnvägsutredningen för 
etappen Eriksbergsmotet – Pölsebobangården prövas, 
analyseras och utvärderas två olika principer för dub-
belspårsutbyggnaden; utbyggnad kring befintligt läge 
eller i tunnel. Syftet med utredningen är att få fram ett 
tillräckligt bra beslutsunderlag så att Trafikverket kan 
välja en av dessa. I järnvägsutredningen finns också en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska godkännas 
av länsstyrelsen.
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Planeringsprocessen för järnväg

Hösten 2010 genomförs samråd med allmänhet och myn-
digheter. De synpunkter som kommer in sammanställs 
och kommenteras och ingår sedan som en viktig del i 
det fortsatta utredningsarbetet. Resultatet sammanställs 
i en utställningshandling. Våren 2011 skickas den ut på 
remiss och presenteras också i en utställning. Därefter 
kan Trafikverket fatta beslut om vilken lösning som skall 
väljas för fortsatt planering.

Efter järnvägsutredningen fortsätter planeringsproces-
sen med mer detaljerat arbete med den valda lösningen 
i en så kallad järnvägsplan. Då bestäms järnvägens läge 
mer i plan och profil som också visar hur mycket mark 
som behöver tas i anspråk.

Efter järnvägsplanen tas bygghandlingar fram. Byggstart 
planeras 2014.
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Alternativ B – Dubbelspår i Befintlig sträckning
Förslaget innebär att nuvarande enkelspår behålls och 
ytterligare ett spår läggs till strax norr eller söder om det 
befintliga. Av hänsyn till kommunala exploateringspla-
ner blir det överdäckning öster om Bratteråsberget. 

Korridoren för nytt dubbelspår enligt alternativ B pas-
serar tätt inpå Eriksbergsmotet på södra sidan och fort-
sätter i uppförslutning mellan Eriksbergs centrum och 
V  Sannegårdens industriområde. Spåren följer markni-
vån på södra sidan, medan det bildas en naturlig skärning 
mot de högre partierna på norra sidan. 

Dubbelspåret fortsätter sedan västerut i kraftig skärning 
hela vägen fram till den befintliga 100 m långa Bratterås-
tunneln. Där byggs det ytterligare en tunnel för det till-
kommande spåret. Säterigatan passeras på en järnvägs-
bro och spåren fortsätter mellan V Eriksbergsgatan, som 
ligger på ett lägre plan, och Krokängsparkens högre 
bergspartier åt norr. De nya spåren ansluter till de befint-
liga på Pölsebobangården, som efter Älvsborgsbron delar 
sig i Ryaspåret, Skarviksspåret och Hökebangården. 

Oavsett utredningsalternativ behöver Pölsebobangår-
den finnas kvar i någon form. Vidare gör Hamnbanans 
godstransporter samt närheten till bostäder och önskemål 
om ytterligare exploatering att boendemiljö, tillgänglig-
het och möjlighet till skyddsåtgärder är viktiga frågor i det 
kommande arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.

Alternativ T – Dubbelspår i ny Tunnelsträckning 
Förslaget innebär att nytt dubbelspår viker av från befint-
lig sträckning strax efter att Eriksbergsmotet passerats. 
Därefter går spåren in i en tunnel som kan bli upp till en 
kilometer lång. 

En tunnel begränsar påverkan på boende och miljö. Även 
i ett tunnelalternativ är dock boendemiljö och möjlig-
het till skyddsåtgärder centrala frågor. Påverkan på 
Krokängs parken och dess natur- och rekreationsvärden 
är också en viktig fråga.

Tunneln går genom Bratteråsberget, under Krokängs-
parken och mynnar ut vid Pölsebobangården, där dub-
belspåren ansluter till nuvarande spår. Anslutningen sker 
någonstans på sträckan mellan tunnelmynningen och 
Älvsborgsbron, beroende på hur spåren förläggs i höjd. 
Därefter delar sig spåren i Ryaspåret, Skarviksspåret och 
Hökebangården. 

Tunnelns sträckning anpassas i terrängen för att få till så 
mycket bergtunnel som möjligt. I huvudsak blir det då 
bergtunnel genom Bratteråsberget och under Krokängs-
parken. Övriga sträckor kommer att bestå av betongtun-
nel och omgivande mark ska landskapsanpassas. På de-
len förbi bollplanen kan tunneltaket hamna några meter 
över dagens marknivå. Bollplanen ska bibehållas men 
behöver eventuellt flyttas något. Mellan Nordviksgatan 
och Londongatan tas befintliga spår bort och marken an-
passas till omgivningen på sträckan och Krokängsparken 
utvidgas. 

Utredningskorridor

Höke-
bangården Ivarsbergsmotet

Ä
lv

sb
or

gs
br

on

Skarviksspåret

Ryaspåret

Oljevägen

Färjenäsparken

V Eriksberg

Pölsebo

Pölsebobangården

Rosenhill

Krokängsparken

V Eriksbergsgatan

M
on

su
ng

at
an

Ost
in

di
eg

at
an

Doc
ka

n

Bräcke

Bräcke-
skolan

Bratterås-
bergetSäterig

atan

Ö Eriksbergsgatan

Bratteråsgatan

Celsiusgatan

Säterigatan

Sörhalls-
bergetEriksberg

V Sannegården

Sannegård
shamnen

Ceresgatan

SannegårdsgatanKolhamnsgatan

Före detta 

Sannegårdens 

bangård

Lundbyleden

Eriksbergsmotet

StålhandskegatanEriksbergs 
centrum

Lundby nya 
kyrka

Lundby

Bollplan

Nordviksgatan

Lo
nd

on
ga

ta
n

Hamnbanan

0 500100 200 300 400
m

0 100
m

0 500100 200 300 400
m

0 100
m


