
 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2011-09-06 

 

§ 492, Dnr 0426/10 

Program för Järnvägsutredningen etappen Eriksbergsmotet - 
Pölsebobangården.  

Till behandling företogs ärende angående ovan nämnda program inom 
stadsdelen Sannegården.  
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande så lydande: 
 
”Tjänsteutlåtande etc. bil. 17 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att anteckna samrådsredogörelsen för program för dubbelspårsutbyggnad 
på Hamnbanan etappen Eriksbergsmotet – Pölsebobangården inom 
stadsdelen Sannegården och förklara ärendet avslutat. 
 

 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
 



 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2013-11-26 

 

§ 436, Dnr 0468/13 

Planbesked, hamnbanan, delsträckan Eriksbergsmotet - Pölsebobangården 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
Syftet är att möjliggöra dubbelspår, Eriksbergsmotet – Pölsebobangården. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 46 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 
Hamnbanan, delsträckan Eriksbergsmotet-Pölsebobangården inom 
stadsdelarna Sannegården och Bräcke, kvarstår i produktionsplanen för år 
2014. 
 
 
 

 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 



 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-17 

 

§ 106, Dnr 0468/13 

Samråd - Detaljplan för Järnvägstunnel under Krokängsparken stadsdelarna 
Bräcke och Sannegården 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelarna Bräcke och Sannegården behand-
lades. Syftet är att lägga hamnbanan i tunnel i ett nytt läge under Krokängs-
parken och fotbollsplanen. 
 
Sirpa Antti Hilli redogjorde för de friytor som skapas när fotbollsplanen 
flyttas. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 23 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att genomföra samråd om detaljplan för Järnvägstunnel under Krokängs-
parken inom stadsdelarna Bräcke och Sannegården. 
 

S, MP, V ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bil. 24 
 
 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 



 

 

 

Granskning av detaljplan för Järnvägstunnel under Krokängsparken inom 
stadsdelarna Bräcke och Sannegården

§ 218, dnr 0468/13 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelarna Bräcke och Sannegården behandlades. 
Syftet är att förlägga Hamnbanan i tunnel i ett nytt läge under Krokängsparken.
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
 
”Tjänsteutlåtande bil. 21
 
Byggnadsnämnden beslöt:
 
att låta granska detaljplan för 
stadsdelarna Bräcke och Sannegården.
 
 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 

 

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum

Granskning av detaljplan för Järnvägstunnel under Krokängsparken inom 
stadsdelarna Bräcke och Sannegården 

detaljplan inom stadsdelarna Bräcke och Sannegården behandlades. 
Syftet är att förlägga Hamnbanan i tunnel i ett nytt läge under Krokängsparken.

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

”Tjänsteutlåtande bil. 21 

beslöt: 

granska detaljplan för järnvägstunnel under Krokängsparken inom 
stadsdelarna Bräcke och Sannegården. 

1(1) 

rotokoll  
Sammanträdesdatum 2016-05-17 

Granskning av detaljplan för Järnvägstunnel under Krokängsparken inom 

detaljplan inom stadsdelarna Bräcke och Sannegården behandlades. 
Syftet är att förlägga Hamnbanan i tunnel i ett nytt läge under Krokängsparken. 

järnvägstunnel under Krokängsparken inom 
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