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ett planprogram syftar till att beskriva översiktliga förutsättningar för och konsekvenser av föränd-
ringar som föreslås av den fysiska miljön. efter programsamråd blir programmet politiskt behand-
lat för att kunna ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan. Detta planprogram är framtaget 
parallellt med trafikverkets järnvägsutredning för samma område, som även kommer att ställas ut 
jämsides med stadsbyggnadskontorets material. efter programsamrådet kommer materialet att be-
arbetas och sammanställas varvid de synpunkter som inkommit kan inarbetas och läggas fram för 
beslut om fortsatt arbete i byggnadsnämnden.
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27Bakgrund och syfte
norra Älvstranden har under en 30-årsperiod successivt omvandlats från 
varvsområde till blandad stadsbebyggelse med ett stor inslag av bostä-
der och arbetsplatser vilket även skapat möjligheter för göteborgarna att 
komma ner till älven på den norra sidan. kontakterna mellan detta område 
och resten av Hisingen är emellertid bristfälliga vilket till stor del beror på 
de barriäreffekter som såväl Hamnbanan som lundbyleden medför med 
nuvarande utformning. mängden gods till och från göteborgs Hamn ökar. 
landets godstransporter är en nationell fråga av stor betydelse även för 
göteborgs stad. järnvägstrafiken svarar idag för mer än en tredjedel av 
godset till och från hamnen. för att slippa köra stora mängder gods på 
lastbil, med stora  miljöstörningar som följd är det angeläget att ha en 
fungerande tåglösning även i framtiden. göteborgs stad har bedömt det 
som mycket angeläget att kapaciteten på Hamnbanan kan byggas ut så 
att godsvolymerna på järnväg till hamnen kan öka samtidigt som hamn-
banans barriäreffekter måste minskas för att möjliggöra stadsutveck-
ling i området. en förstudie för Hamnbanan togs fram 2006. slutsatsen i 
förstudien var att kapaciteten på hamnbanan måste förbättras redan de 
närmaste åren genom utbyggnad till dubbelspår. en mängd åtgärder på 
befintliga anläggningar föreslogs, liksom alternativa dragningar av en ny 
hamnbana. en ledningsgrupp bestående av representanter från staten, 
kommunen och regionen har diskuterat olika alternativ och är överens om 
att Hamnbanan och lundbyleden ska planeras och byggas ut inom eller 
i närheten av vad man kallar ”befintlig korridor” dvs i närheten av dagens 

sträckning.  uppdraget för denna etapp (eriksberg – pölsebo) innebär att, 
parallellt med den järnvägsutredning som nu tas fram av trafikverket, stu-
dera förutsättningarna för framtida markanvändning längs Hamnbanan i 
det aktuella området.

en utgångspunkt för programarbetet är att det skall bli lättare att gå och 
röra sig i området och ge ökad tillgänglighet till norra Älvstranden för bo-
ende norr om hamnbanan. att med ny bebyggelse knyta samman dessa 
områden är en strategi som prövas. ett exempel på detta är det planför-
slag som utarbetats för området vid säterigatan. förslaget bygger på att 
Hamnbanan kan överdäckas eller förläggas i tunnel under området.

förutsättningar
programområdet omfattar bebyggelseområden på ömse sidor om Hamn-
banan mellan eriksbergsmotet och Älvsborgsbrons norra landfäste. stora 
delar av området ägs av göteborgs stad. själva järnvägsområdet förvaltar 
trafikverket genom avtal. området vid juvelkvarnen ägs av kvarnaktiebo-
laget juvel (kf fastigheter) med en privat option till jm ab. längs säteri-
gatan finns några privatägda fastigheter. småstuguområdet vid pölsebo 
är avstyckade, privatägda, villafastigheter. De bebyggda fastigheterna på 
Västra eriksberg förs i samband med genomförandet över till respektive 
exploatör.

programmet HanDlar om Denna Delsträcka

uppDragets syfte:

förbättra kontakterna mellan norra älvstranDen ocH 
resten av Hisingen i sambanD meD en utbyggnaD av Hamnba-
nan till Dubbelspår!

väck frågan om övriga anspråk på marken i områDet ocH ut-
formning av närmiljön!

Hamnbanan - delsträckor för utbyggnad
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norr och söder om Hamnbanan ligger befintliga bebyggelseområden med stort inslag av bostäder. olika detaljpla-
nen gäller för olika delar av området. program för området öster om säterigatan med sammanlagt ca 600 lägen-
heter. har godkänts av byggnadsnämnden den 21 december 2004. en detaljplan avseende mindre del av denna 
exploatering, ca 150 lägenheter norr om juvelkvarnen ligger färdig för antagande i byggnadsnämnden under 2010. 
krokängsparken och bratteråsberget är i kommunens översiktsplan betecknade som områden med särskilt stora 
värden för naturvård. området är relativt kuperat med inslag av skogspartier med stora uppvuxna träd på såväl 
bratteråsberget som i krokängsparken. 

järnvägen går idag i en ca 7 meter djup ravin mellan nordviksgatan och bratteråsberget och går sedan in i en tun-
nel genom själva berget. tre broar finns här över järnvägen; vid bratteråsgatan, Celsiusgatan och nordviksgatan. 
Väster om bratteråsberget är Hamnbanan helt exponerad för omgiviningen med kraftiga störningar som följd. Här 
finns exempelvis Claes Hakes ateljé och stenhuggeri samt flera kontorshus. över säterigatan – f d krokängsporten 
– går Hamnbanan på en bro. Västerut bildar Hamnbanan en kraftig barriär mellan krokängsparken och egnahems-
området på den norra sidan och Västra eriksberg på den södra. möjlighet till bergtäckning för en ny järnvägstun-

nel finns mellan nordviksgatan och säterigatan samt under krokängsparken. söder och väster om bensinstationen 
vid nordviksgatan och utmed säterigatan finns fornlämningar i form av gravar från bronsåldern och järnåldern. bl a  
finns en skålgrop i en berghäll och rester av en boplats från yngre stenåldern. Detta skall bevaras och ett parti med 
ca 10 meters radie hållas öppet kring skålgropen. ”sannegårdsmonumentet” med bautastenarna vid lundby nya 
kyrka, utgör fornlämning som skyddas enligt fornlämningslagen. för att bättre förstå sambandet mellan fornläm-
ningarna skall ett stråk hållas öppet och visuell kontakt finnas mellan bautastenarna och berghällen med skålgro-
pen. möjliga förbättrade samband mellan stadsdelarna redovisas även i trafikverkets material.

i områdets nordöstra del ligger eriksbergs köpcentra med handel av olika slag. förskolor finns vid sannegårdsham-
nen, vid säterigatan och på Västra eriksberg. utöver bräckeskolan norr om krokängsparken byggs för närvarande 
nya skolor i Herrgårdsparken vid östra sannegårdshamnen samt vid Västra eriksberg. Vid Celsiusgatan ligger Don-
nergymnasiet. ett flertal gymnasieskolor samt högskola finns på lindholmen inom cykelavstånd från programom-
rådet.
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Hamnbanan är av riksintresse och utgör en viktig transportled  till nordens största hamn, raffinaderierna och industrin på västra Hisingen. enligt 
kommunens översiktsplan fördjupad för sektorn ”transporter med farligt gods” från 1998, föreslås en långsiktig robust ram kring järnvägar och hu-
vudvägar som utgör transportled för farligt gods. längs järnvägar skall ett bebyggelsefritt område på 30 meter upprätthållas. fram till det bebyg-
gelsefria området medges tät och stabil kontorsbebyggelse. sammanhållen bostadsbebyggelse medges fram till 80 meter från järnvägen. om man 
kan visa genom en riskanalys och genom tillkommande säkerhetstekniska åtgärder att de grundläggande kraven på säkerhet i översiktsplanen 
uppfylls kan man bygga närmare spåret än den fysiska ramen annars anger.

förslag oCH konsekVenser
2006 genomförde banverket en förstudie för en ny hamnbana med bättre kapacitet. slutsatsen i förstudien var att kapaciteten på hamnbanan 
måste förbättras redan de närmaste åren. en mängd åtgärder på befintliga anläggningar föreslogs, liksom alternativa dragningar av en ny hamn-
bana. bl a diskuterades en lång järnvägslänk i ytläge via säve och ett tunnelalternativ via aröd – biskopsgården. alternativet säve valdes senare 
bort pga kraftig negativ påverkan på naturområden, barriäreffekter och lång körtid. alternativet aröd – biskopsgården blev relativt dyrt och visade 
sig också i princip omöjligt att etapputbygga. en ledningsgrupp bestående av representanter från staten, kommunen och regionen har diskuterat 
olika alternativ och är överens om att Hamnbanan och lundbyleden ska planeras och byggas ut inom eller i närheten av vad man kallar ”befintlig 
korridor” dvs i närheten av dagens sträckning. etapperna eriksbergsmotet och västerut samt området kring marieholmsbron ska prioriteras. en fi-
nansieringsmodell med delfinansiering och förskottering från göteborgs stad har diskuterats vilket möjliggör en byggstart för den nu diskuterade 
järnvägssträckningen 2014. 

nu genomförs en järnvägsutredning där trafikverket bl a studerar de tekniska förutsätt-
ningarna för en tunnel mellan eriksbergsmotet och pölsebo. flera olika sträckningar i 
närområdet till befintlig järnväg studeras. under 2011 kommer arbetet med järnvägs-
plan och detaljplan för området att påbörjas. parallellt med järnvägsutredningen tar 
stadsbyggnads¬kontoret fram planeringsförutsättningar där olika konsekvenser på den 
fysiska miljön belyses som grund för kommande planarbete. i samband med själva planar-
betet (hösten/vintern 2011/12) kommer ytterligare samråd och utställning att hållas var-
vid synpunkter kan lämnas på förslagen.

syftet med nu pågående programarbete är att studera hur gångvägarna mellan områden 
norr om hamnbanan och norra Älvstranden kan förbättras i samband med en utbyggnad 
av Hamnbanan. med en tunnellösning tar man bort störningarna för bostäder och skolor 
genom att godstågstrafiken flyttar under mark. att ytor på så vis frigörs inom ett ca 200 m 
brett område längs dagens spår ger även underlag och ytor för stadsutveckling. stora delar 
av krokängsparken är idag störda av trafikbuller och omöjliga att nyttja för vissa publika 
verksamheter beroende på risker från transporter med farligt gods. fotbollsplanen i kro-
kängsparken kommer att återskapas om tunnelalternativet blir verklighet varvid parken 
även kan utvidgas och ges bättre koppling till eriksbergsområdet. Härvid diskuteras även 
om den nya bollplanen skall placeras i samma läge som befintlig eller om en ny placering 
skall hittas. 

i samband med planeringen av Västra eriksberg har ett större parkområde reserverats med 
vattenkontakt vid färjenäs. kontakterna mellan bräcke och denna del av älvstrandsom-
rådet är viktiga att förstärka. Vilka ytor som skall avsättas för park och var det kan bli nya 
byggnader kommer att studeras i arbetet med planeringsförutsättningar. under byggtiden 
får man räkna med vissa störningar och försämrad möjlighet att nyttja parken men när 
tunneln står klar har man eliminerat ett allvarligt miljöproblem jämfört med dagens situa-
tion.

förbättrade kopplingar mellan pölsebo småstuguområde och Västra eriksberg med alternativ t

Bollplanen vid krokängsparken gråvs upp och återskapas om man bygger tunnel under området (alternativ t)
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27programfrågor
följande frågor kommer att studeras vidare i programarbetet avseende de olika altenativ som föreslås i Trafikverkets ut-
redning – vi vill gärna  ha  synpunkter på dessa under programsamrådet:

nollalternativ

ingen utbyggnad av järnvägen sker. störningar och barriäreffekter längs befintlig hamnbana kvarstår och ökar eventuellt. 
inga nya möjligheter för utveckling av bebyggelse och grönområden uppstår. Delar av godset måste i detta alternativ sty-
ras om till lastbil då kapaciteten inte räcker till på Hamnbanan med ökade störningar längs vägnätet på Hisingen som följd.

alternativ b – Dubbelspår i befintlig sträckning

en utbyggnad till dubbelspår i ytläge innebär en ungefärlig dubblering av banvallens bredd vilket ger ökade barriäreffekter. 
Det nya spåret kan placeras norr eller söder om det befintliga. en ny järnvägsbro över säterigatan måste i så fall byggas 
liksom flera nya bilbroar över spårområdet.

• Vilka anspråk finns på användning av marken söder, resp norr om befintlig banvall? 
• Vilka krav bör ställas på en ny utbyggd hamnbana för att ge en godtagbar stadsmiljö? 
• Hur bör och kan staden utvecklas vid en utbyggd järnväg i ytläge? 
• Hur kan kontakten på ömse sidor om Hamnbanan förbättras med en utbyggnad i ytläge?
• kan bullervallar och murar accepteras som inslag i stadsmiljön? 

i järnvägsutredningen beskrivs hur hela eller delar av sträckan mellan eriksbergsmotet och bratteråsberget som ett alter-
nativ kan överdäckas för att skapa ett godtagbart skydd mot buller och risker i detta område. området mellan juvelkvarnen 
och säterigatan kan på så vis tas i bruk för ny bebyggelse vilket ger en möjlighet att skapa bättre samband mellan norra 
Älvstranden och området nordväst om säterigatan.Väster om bratteråsberget där överdäckning med detta alternativ inte är 
möjlig förstärks då barriäreffekterna genom breddning av spårområdet och därmed störningarna för omgivningen. 

• Hur kan störningar och barriäreffekter hanteras väster om bratteråsberget med detta 
       alternativ? 
• kan bullervallar och murar accepteras som inslag i stadsmiljön? Vilka krav kan ställas på 
       utformning
       av dessa?
• Hur kan en tunnel/tunnelmynning mellan Celsiusgatan och nordviksgatan utformas med detta 
       alternativ?

alternativ  t – Dubbelspår i ny tunnelsträckning 

trafikverket utreder i samråd med stadsbyggnadskontoret alternativa tunnelsträckningar för att bl a minimera störningar-
na för omgivningen. en utgångspunkt är att tunneln vid pölsebo skall mynna så långt västerut som möjligt för att ge möj-
lighet till förbättrade kontakter mellan småstuguområdet och Västra eriksberg. bollplanen vid säterigatan måste vid ett 
tunnelbygge troligen grävas upp och återskapas när tunneln är klar. exakt hur detta kan göras beror på tunnelns placering 
och utformning. krokängsparken bör med en tunnel kunna utökas och bättre anslutas till Västra eriksbergsgatan vilket 
även ger bättre samband mellan stadsdelarna norr och söder om Hamnbanan. en betongtunnel vid pölsebo kan eventuellt 
överbyggas med parkytor och på så vis skapa gångförbindelse över spårområdet. området mellan juvelkvarnen och säte-
rigatan kan tas i bruk för ny bebyggelse vilket ger en möjlighet att skapa bättre samband mellan norra Älvstranden och om-
rådet nordväst om säterigatan.

• Vilka alternativa placeringar av bollplanen finns? 
• Hur kan området i krokängsparken vid säterigatan utformas med fotbollsplan på en annan 
       plats?

• Hur kan områdena längs befintlig banvall utformas och användas om en tunnel byggs i ny 
       sträckning? 
• kan en ”ekodukt” skapa bättre samband mellan Västra eriksberg och egnahemsområdet 
       norr om pölsebobangården?
• Hur kan en tunnel/tunnelmynning mellan Celsiusgatan och nordviksgatan utformas med 
       detta alternativ? 
• Hur kan tunneln utformas för att i mesta möjliga mån omhänderta befintliga naturvärden så
       som uppvuxna ekar, övriga växter och djur?
• Vilka nya byggrätter kan tillskapas vid ett tunnelalternativ? kan nya byggnader bidra till en 
       mer sammanhängande stad? 

information

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på göteborgs stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggpro-
jekt 
fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor finns på stadsbyggnadskontoret, adress: 
köpmansgatan 20, 403 17 göteborg. 
information om programmet lämnas av:
anders svensson, stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 96
magnus ståhl, trafikkontoret, tfn 031-368 25 81 
för kontaktpersoner vid trafikverket se utställningsmaterialet för järnvägsutredningen.

samrådstid: 27 oktober 2010 – 7 december 2010

övriga handlingar
samråd om järnvägsutredning med trafikverket som huvudman hålls parallellt. Dessa handlingar finns till-
gängliga på www.trafikverket.se/hamnbanan

exempel på skyddsbarriär i samband med 

ny föreslagen bostadsbebyggelse vid 

Bratteråsbacken


