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Yttrande angående – Remiss från Trafikverket - 
Nedläggning av del av Hamnbanan, Eriksberg-Pölsebo 
 

Yttrandet 
Sverigedemokraterna instämmer med utlåtandet från Göteborgs Stad gällande 
nedläggning av denna del av Hamnbanan. Det är även positivt att den fysiska 
barriären tas bort och ersätts med dubbelspår i tunnel samt att det nuvarande 
spårområdet kan exploateras med nya bostäder enligt detaljplanen.  

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
Datum 2021-10-03 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 4.3 
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Remiss från Trafikverket - Nedläggning av del 
av Hamnbanan Eriksberg - Pölsebo  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

Yttrande över Trafikverkets remiss nedläggning av del av Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo,  
i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande bilaga 2, översänds till 
Trafikverket. 

Sammanfattning 
Trafikverket har 2021-08-24 översänt till Göteborgs Stad ett förslag om att avveckla 
Hamnbanan på en del som inte längre behövs för godstransporter. Trafikverket har begärt 
svar senast 2021-10-19. 

Hamnbanan i Göteborg är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till uppgift att 
göra det möjligt för godstrafiken att nå hamnområdena i Göteborg. Den nästan 
10 kilometer långa banan är delvis enkelspårig och har där idag för låg standard för att 
klara av framtidens transportbehov. För att hamnen ska fortsätta vara konkurrenskraftig 
bygger Trafikverket nu ut Hamnbanan med dubbelspår så att fler tåg ska kunna trafikera 
sträckan effektivt och miljövänligt.  

Projekt Hamnbanan Göteborg består av tre etapper: Etapp ”Kville bangård” (öppnades för 
trafik 2016), Etapp ”Pölsebo-Skandiahamnen” (öppnades i december 2018) och Etapp 
”Eriksberg-Pölsebo” (byggstart 2020, planeras att öppnas för trafik i september 2023).   

Inom etapp ”Eriksberg – Pölsebo” får Hamnbanan, förutom utökad kapacitet då dagens 
enkelspår ersätts med dubbelspår, delvis också en ny sträckning. Delar av Hamnbanan 
kommer att löpa i en ny järnvägstunnel genom Krokängsberget och Bratteråsberget.  

I samband med att det nya dubbelspåret kopplas på för trafik under hösten 2023 ska det 
nuvarande enkelspåret kopplas bort. I projektet ingår att riva det befintliga enkelspåret 
under år 2024. Efter rivning av spåret kommer det nuvarande spårområdet att exploateras 
med bostäder. Detta regleras i ett genomförandeavtal som tecknats mellan Trafikverket 
och Göteborgs Stad.  

I förslaget till yttrande tillstyrker stadsledningskontoret Trafikverkets förslag. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-09-20 
Diarienummer 1090/21 
 

Handläggare  
Hans Linderstad 
Telefon:031-368 04 63 
E-post: hans.linderstad@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Etappen Eriksberg – Pölsebo beräknas kosta 1,9 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Den 
finansieras av statliga medel och ett EU-bidrag. Nedläggning av den gamla delen av 
Hamnbanan medför inga kostnader för Göteborgs stad.  

I samband med förstudien gjordes en beräkning av den samhällsekonomiska lönsamheten 
av dubbelspårsutbyggnaden. Beräkningen visar att utbyggnaden är samhällsekonomiskt 
lönsamt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Dubbelspårsutbyggnaden gör det möjligt för att mer gods till/från hamnen transporteras 
med tåg. Den ökade kapaciteten minskar beroendet av lastbilstransporter och är positivt 
ur klimatsynpunkt.  

Nedläggning av aktuell enkelspårsdel bedöms inte medföra några negativa miljöeffekter. 

Bedömning ur social dimension 
Ombyggnationen av Hamnbanan bedöms på lång sikt vara bra ur ett socialt perspektiv.  

Det är positivt att Hamnbanan på sträckan kommer att tas bort, det vill säga en fysisk 
barriär tas bort och istället ersättas med en underjordisk lösning. Detta är positivt för 
staden och särskilt i området runt Eriksberg, där ytor frigörs och där en stadsutveckling 
kan ske på sikt utan påverkan av hamnbanan. Hamnbanan idag utgör en källa till buller, 
särskilt vid bron över Säterigatan. Detta kommer markant förbättras när trafikeringen 
upphör ovan mark. Nedläggningen på aktuell sträcka är en del i att minska 
barriäreffekterna. 

 

 

Bilagor 
1. Trafikverkets remisshandling 

2. Förslag till yttrande till Trafikverket 
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Ärendet  
Trafikverket har 2021-08-24 översänt till Göteborgs Stad ett förslag om att avveckla 
Hamnbanan på en del som inte längre behövs för godstransporter. Trafikverket har begärt 
svar senast 2021-10-19. På grund av kort remisstid har beredning skett genom en 
förvaltnings-/bolagsremiss till fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen, 
stadsbyggnads-kontoret, trafikkontoret och Göteborgs Hamn AB. Yttrande har inkommit 
från fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och Göteborgs Hamn AB. 

Beskrivning av ärendet 
Hamnbanan i Göteborg är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till uppgift att 
göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. 
Den nästan 10 kilometer långa banan är enkelspårig och har idag för låg standard för att 
klara av framtidens transportbehov. För att hamnen ska fortsätta vara konkurrenskraftig 
bygger Trafikverket nu ut Hamnbanan med dubbelspår så att fler tåg ska kunna trafikera 
sträckan effektivt och miljövänligt.  

Projekt Hamnbanan Göteborg består av tre etapper: Etapp ”Kville bangård” (öppnades för 
trafik 2016), Etapp ”Pölsebo-Skandiahamnen” (öppnades i december 2018) och Etapp 
”Eriksberg-Pölsebo” (byggstart 2020, planeras att öppnas för trafik i september 2023).   

Inom etapp ”Eriksberg – Pölsebo” får Hamnbanan, förutom utökad kapacitet då dagens 
enkelspår ersätts med dubbelspår, delvis också en ny sträckning. Delar av Hamnbanan 
kommer att löpa i en ny järnvägstunnel genom Krokängsberget och Bratteråsberget. Det 
nya dubbelspåret kommer att vika av från Hamnbanans nuvarande sträckning efter 
Nordviksgatan. Därefter går spåret genom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken 
och mynnar ut efter cirka en kilometer nära Pölsebo bangård. Pölsebo bangård byggs om 
inom projektet för att anpassas till anslutningen av det nya dubbelspåret.   

Totalt handlar det om cirka 1 900 spårmeter med dubbelspår som byggs ut.   

 

Övergripande kartbild – Hamnbanans nuvarande sträckning, enkelspår mellan Eriksberg 
och Pölsebo, markerad i gul streckad linje. Nytt dubbelspår i ny sträckning (grönt och 
blått) norr om befintligt enkelspår.  
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I samband med att det nya dubbelspåret kopplas på för trafik under hösten 2023 ska det 
nuvarande enkelspåret, markerat i gul streckad linje  i figur 1, kopplas bort. I projektet 
ingår att riva det befintliga enkelspåret under år 2024. Efter rivning av spåret kommer det 
nuvarande spårområdet att exploateras med bostäder. Detta regleras i ett 
genomförandeavtal som tecknats mellan Trafikverket och Göteborgs Stad.  

Det aktuella spåret har historiskt nyttjats för godstransporter till och från Göteborgs 
hamn, men anses av Trafikverket inte längre ha någon strategisk betydelse för det statliga 
järnvägsnätet efter det att Hamnbanan byggts ut med dubbelspår i den nya sträckningen. 
Vid en nedläggning av spåret ersätts dess funktion fullt ut på annan plats i det statliga 
järnvägsnätet i samband med att nytt dubbelspår byggs.  

Då den alternativa lokaliseringen av aktuell del av järnvägsnätet innebär att motsvarande 
funktioner ersätts på annan plats i det statliga järnvägsnätet föreslår Trafikverket med 
hänvisning till 6 kap. 6 a § järnvägsförordningen att beslut fattas om nedläggning av del 
av nuvarande enkelspår Hamnbanan på järnvägssträckan Eriksberg – Pölsebo. Beslut om 
nedläggning föreslås gälla från och med december 2023.  

Inkomna remissvar 
Fastighetskontoret har inget att erinra mot rubricerat ärende.  

Fastighetskontoret vill förtydliga att ett avtal, ”Medfinansierings- och 
genomförandeavtal” tidigare har tecknats med Trafikverket som är kopplat till 
detaljplanen för Säterigatan samt detaljplanen för Krokängsparken. Avtalet behandlar 
bland annat frågan kring borttagande av befintligt spår och tunnel. I avtalet framgår att 
det är Trafikverket som ansvarar för detta. Vidare framgår att åtgärdernas genomförande 
och finansiering är reglerade i detta avtal och innebär att inga tillkommande åtgärder för 
genomförande eller kostnader hamnar på staden. 

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på att nedläggning av enkelspår genomförs på 
sträckan Eriksberg – Pölsebo, när dubbelspår i tunnel nu byggs och kommer ersätta 
sträckan. Detta är förenligt med gällande översiktsplan och möjliggör framtida 
stadsutveckling. 

Göteborgs Hamn AB har inget att invända mot att Trafikverket river enkelspåret mellan 
Eriksberg och Pölsebo efter att det nya dubbelspåret som ska ersätta enkelspåret är klart. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret kan konstatera att Trafikverkets förslag är i enlighet med de planer 
som tidigare hanterats av Staden. I GKH 2017 nr 128, kommunfullmäktige 2017-06-15 
§  8), som handlar om antagande av detaljplanen för den nya dubbelspårsförbindelsen, 
står: 

Det nuvarande spår som tunneln ersätter, kommer att rivas bort och bron över Säterigatan 
kommer att tas bort. Trafikverket kommer sedan att anpassa marken till omgivningen. 
Den östra delen av bansträckningen kan exploateras med nya bostäder enligt detaljplanen 
för Säterigatan. 
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Remissinstanserna tillstyrker Trafikverkets förslag till avveckling av denna del av 
Hamnbanan. 

Stadsledningskontoret föreslår därför att Trafikverkets förslag tillstyrks. 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Enligt sändlista 
 
 
 
 

Diariet 
Enligt sändlista 

 
Externremiss – Nedläggning av del av 
Hamnbanan på sträckan Eriksberg - Pölsebo, 
bandel 603 i Göteborgs Stad, Västra Götalands 
län  
 

 

Inledning 

Vi önskar med denna remiss få in Era synpunkter gällande nedläggning av Hamnbanans 
befintliga spår på delen Eriksberg - Pölsebo, bandel 603, i samband med genomförandet 
av etapp ”Eriksberg – Pölsebo”, del av Projekt Hamnbanan Göteborg. I samband med 
projektet får Hamnbanan delvis en ny sträckning då en järnvägstunnel för dubbelspår 
byggs genom Krokängsberget-Bratteråsberget. Efter färdigställt projekt avser Trafikverket 
att lägga ner och riva det befintliga enkelspåret.  

 

Bakgrund 

Trafikverket får enligt 6 kap. 6 a § järnvägsförordningen, (SFS 2004:526), besluta att en 
del av det järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten ska läggas ner och ersättas på annan 
plats i det statliga järnvägsnätet. En förutsättning är att den alternativa lokaliseringen 
medför att motsvarande funktioner upprätthålls i järnvägsnätet.  

Innan beslut om nedläggning kan fattas ska ärendet sändas på remiss såväl internt som 
externt. Externt ska verket höra Försvarsmakten och övriga berörda 
totalförsvarsmyndigheter, berörda länsstyrelser, regioner, kommuner, regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag samt andra som är berörda. 

Trafikverkets beslut om nedläggning får överklagas hos regeringen enligt 6 kap. 13 § 

järnvägsförordningen. 

 

Internremiss 

En intern remissomgång har föregått den externa handläggningen i syfte att ta fram olika 
fakta som kan belysa ärendet t.ex. uppgifter om spåren, avgränsningar av anläggningen 
samt om eventuellt långsiktigt behov av spåren finns för uppställning eller annat ändamål.  

 

Ärendet 

Hamnbanan i Göteborg, bdl 603, är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till 
uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i 
Göteborg. Den nästan 10 kilometer långa banan är enkelspårig och har idag för låg standard 
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för att klara av framtidens trafikbehov. För att hamnen ska fortsätta vara konkurrenskraftig 
bygger Trafikverket nu ut Hamnbanan med dubbelspår så att fler tåg ska kunna trafikera 
sträckan effektivt och miljövänligt. 

Projekt Hamnbanan Göteborg består av tre etapper: Etapp ”Kville bangård” (öppnades 
för trafik 2016), Etapp ”Pölsebo-Skandiahamnen” (öppnades i december 2018) och Etapp 
”Eriksberg-Pölsebo” (byggstart 2020, planeras att öppnas för trafik i september 2023).  

Inom etapp ”Eriksberg – Pölsebo” får Hamnbanan, förutom utökad kapacitet då dagens 
enkelspår ersätts med dubbelspår, delvis också en ny sträckning. Delar av banan kommer 
att löpa i en ny järnvägstunnel genom Krokängsberget och Bratteråsberget, se figur 1. Det 
nya dubbelspåret kommer att vika av från Hamnbanans nuvarande sträckning efter 
Nordviksgatan vid cirka km 4+300 på Göteborg Kville bangård (Gk). Därefter går spåret 
genom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken och mynnar ut vid cirka km 5+300 
på Pölsebo bangård (Pöb). Pölsebo bangård byggs om inom Projektet för att anpassas till 
anslutningen av det nya dubbelspåret, se figur 8 i bilaga 3.  

Totalt handlar det om cirka 1 900 spårmeter med dubbelspår som byggs ut.  

Figur 1. Övergripande kartbild – Hamnbanans nuvarande sträckning, enkelspår mellan Eriksberg och Pölsebo, 
markerad i gul streckad linje. Nytt dubbelspår i ny sträckning (grönt och blått) norr om befintligt enkelspår. 

 

I samband  med att det nya  dubbelspåret kopplas på för trafik under hösten 2023 ska det 
nuvarande enkelspåret, markerat i gul streckad linje  i figur 1, kopplas bort. I projektet ingår 
att riva det befintliga enkelspåret under år 2024. Efter rivning av spåret avser Göteborgs 
stad att exploatera det nuvarande spårområdet med bostäder. Detta regleras i ett 
genomförandeavtal som tecknats mellan Trafikverket och Göteborgs stad. 

Den del av nuvarande Hamnbanan, vilken Trafikverket önskar lägga ner och riva, är cirka 
1 000 meter lång och sträcker sig mellan cirka km 4+300 på Göteborg Kville bangård (Gk) 
och cirka km 5+300 på Pölsebo bangård (Pöb). Viktigt att notera är att det aktuella 
enkelspåret benämns som spår 2 inom Göteborg Kville bangård, och som spår 3 inom 
Pölsebo bangård (se figur 7 och 9 i Bilaga 3). 

Det aktuella spåret har historiskt nyttjats för godstransporter till och från Göteborgs 
hamn, men anses av Trafikverket inte längre ha någon strategisk betydelse för det 
statliga järnvägsnätet efter det att Hamnbanan byggts ut med dubbelspår i den nya 
sträckningen. Vid en nedläggning av spåret ersätts dess funktion fullt ut på annan plats i 
det statliga järnvägsnätet i samband med att nytt dubbelspår byggs. Utbyggnaden av 
dubbelspår bidrar  till att Hamnbanans övergripande kapacitet förstärks jämfört med 
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dagens läge då antalet tåg per riktning ökar från 5 till 6 stycken/timme.  
 

Förslag till beslut 

Då den alternativa lokaliseringen av aktuell del av järnvägsnätet innebär att motsvarande 

funktioner ersätts på annan plats i det statliga järnvägsnätet föreslås med hänvisning till 

6 kap. 6 a § järnvägsförordningen att beslut fattas om nedläggning av del av nuvarande 

enkelspår Hamnbanan på järnvägssträckan Eriksberg – Pölsebo mellan km 4+300 och km  

5+300, bandel 603 i Göteborgs stad, Västra Götalands län. Beslut om nedläggning föreslås 

gälla från och med tågplan T24, december 2023. Förslaget omfattar således del av spår 2 

inom Göteborg Kville bangård från km 4+300 och västerut, samt del av spår 3 inom 

Pölsebo bangård från km 5+300 och österut. 

Totalt omfattas cirka 1 000 meter enkelspår som läggs ned i samband med ibruktagandet 

av Hamnbanans nya dubbelspår mellan Eriksberg och Pölsebo hösten år 2023. 

 

Åtgärder efter beslut 

Rivning av befintligt enkelspår sker efter att beslut om rivning tagits enligt vad som anges 
i rutinbeskrivning Avveckling av järnväg (TDOK 2014:0116), avsnitt 11, Rivning av 
avvecklad järnväg.  

 

Kontakter och hänvisning 

Samrådstiden pågår till och med den 2021-10-19 då synpunkter på ovanstående förslag 

ska inkomma skriftligt till: trafikverket@trafikverket.se    

Era yttranden märks med Nedläggning av del av Hamnbanan på sträckan 

Eriksberg – Pölsebo samt Trafikverkets diarienummer TRV 2021/66703 

Vid frågor vänligen kontakta Mikael Lyngbäck, mikael.lyngback@trafikverket.se, för frågor 

om Projektet och Sara Blomkvist, sara.blomkvist@trafikverket.se, för frågor om 

avvecklingsprocessen.  

 

Med vänlig hälsning 

Jörgen Ryding 

Enhetschef Utredning 

Trafikverket 

 

Bilaga 1 Sändlista 
Bilaga 2 Bilder  
Bilaga 3 Schematiska spårlayouter 
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Bilaga 1, Sändlista 

     

Länsstyrelsen i Västra Götalands län              vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Västra Götalandsregionen, VGR              regionutveckling@vgregion.se  

Göteborgsregionen GR              gr@goteborgsregionen.se  

Göteborgs stad stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se             

Branschföreningen Tågoperatörerna               info@tagoperatorerna.se 

Föreningen Sveriges Järnvägsentrepenörer               info@jarnvagsentreprenorerna.se 

Försvarsmakten               exp-hkv@mil.se 

Myndigheten samhällsskydd och beredskap               registrator@msb.se 

Affärsverket Svenska Kraftnät AB               registrator@svk.se 

Elsäkerhetsverket               registrator@elsakerhetsverket.se  

Energimyndigheten               registrator@energimyndigheten.se 

Livsmedelsverket                livsmedelsverket@slv.se 

Luftfartsverket LFV                lfv@lfv.se  

Post- och Telestyrelsen                pts@pts.se  

Sjöfartsverket                sjofartsverket@sjofartsverket.se  

Göteborgs hamn                info@portgot.se  

APM Terminals                gate.got@apmterminals.com   

Sandahlsbolagen                goteborgkombi@sandahls.com                 

Gothenburg Roro Terminal                info@gotroro.com  

Logent Ports and Terminals                hamn@logent.se  

Västtrafik                vasttrafik@vasttrafik.se 

Transportstyrelsen                jarnvag@transportstyrelsen.se 

Museibanornas Riksorganisation                info@museibanorna.se  

Infranord AB                info@infranord.se 

Green Cargo AB                info@greencargo.com 

CFL Cargo Sverige AB                 mikael.nyman@cflcargo.se  

Hector Rail AB                  anders.belander@hectorrail.com  

Mimab                michael.bergman@mimab.se  

Tågföretagen (Almega)                info@tagforetagen.se   

Norra Älvstranden Utveckling AB                info@alvstranden.goteborg.se  

JM AB                info@jm.se  
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Bilaga 2. Bilder  

 

 

Figur 2.  Projekt Hamnbanans olika deletapper. Etapp ”Kville bangård” färdigställd 2016. Etapp ”Pölsebo-

Skandiahamnen” färdigställd 2018. Etapp Eriksberg-Pölsebo planerat färdigställande 2023. 

 

    

 

 
Figur 3. Vy västerut över nuvarande enkelspår 

från Nordviksgatans bro, km 4+300. 

Figur 4. Vy över järnvägen och Krokängsparken och fotbollsplan där 

framtida dubbelspåret kommer löpa strax norr om nuvarande spår. 
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Figur 5. Järnvägsbron över Säterigatan vid Eriksberg. Figur 6. Vy österut över Pölsebo bangård, där det nya 

dubbelspåret kommer ansluta i km 5+300. 
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Bilaga 3. Schematiska spårlayouter 

Figur 7. Nuvarande spårlayout på Pölsebo bangård. Röd ruta ringar in befintligt enkelspår, spår 3, som 

föreslås läggas ned. Nytt dubbelspår ansluter vid km 5 + 300. Notera att spåret ändrar namn till spår 2 på 

Göteborg Kville bangård. 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Ny spårlayout över Pölsebo bangård (Pöb) efter 

ombyggnation av bangård med anslutning till nytt dubbelspår i punkt km 5+300. Röd ruta ringar in nytt 

dubbelspår i tunnel, spår 1 och spår 2. Spåret löper mellan km 5+300 till  km 4 + 300 på Göteborg Kville 

bangård (Gk).   

Anslutning av nytt dubbelspår 

Befintligt enkelspår, spår 3 på 

Pöb som läggs ned och 

ersätts med dubbelspår 

fr.o.m. km 5+300 och österut 

Nytt dubbelspår i tunnel mellan Kville 

bangård (Gk) och Pölsebo (Pöb) 

Ombyggnation av Pölsebo bangård  

Nordlig riktning 

Nordlig riktning 
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Figur 9. Nuvarande spårlayout på Göteborg Kville bangård. Röd ruta ringar in befintligt enkelspår, spår 2, 

som föreslås läggas ned från km 4 + 300 och till km 5 + 300. Notera att spåret ändrar namn till spår 3 på 

Pölsebo bangård. 

Nordlig riktning 

Befintligt enkelspår, spår 2 på 

Gkv som läggs ned och 

ersätts av dubbelspår fr.om. 

km 4+300 och västerut 
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Bilaga 2 Förslag till yttrande till Trafikverket 

trafikverket@trafikverket.se   
 
 

Yttrande beträffande  

Nedläggning av del av Hamnbanan på sträckan Eriksberg – Pölsebo”  
 
Trafikverkets diarienummer TRV 2021/66703 
 

Trafikverket har översänt till Göteborgs Stad ett förslag till att avveckla en del av 
Hamnbanan. I samband med att det nya dubbelspåret kopplas på för trafik under hösten 
2023 ska det nuvarande enkelspåret kopplas bort. I projektet ingår att riva det befintliga 
enkelspåret under år 2024.  

Det aktuella spåret har historiskt nyttjats för godstransporter till och från Göteborgs 
hamn, men har inte längre någon strategisk betydelse för det statliga järnvägsnätet efter 
det att Hamnbanan byggts ut med dubbelspår i den nya sträckningen. Vid en nedläggning 
av spåret ersätts dess funktion fullt ut på annan plats i det statliga järnvägsnätet i samband 
med att nytt dubbelspår byggs.  

Göteborgs Stad vill förtydliga att ett avtal, ”Medfinansierings- och genomförandeavtal” 
tidigare har tecknats med Trafikverket som är kopplat till detaljplanen för Säterigatan 
samt detaljplanen för Krokängsparken. 

Avtalet behandlar bland annat frågan kring borttagande av befintligt spår och tunnel. I 
avtalet framgår att det är Trafikverket som ansvarar för detta. Vidare framgår att 
åtgärdernas genomförande och finansiering är reglerade i detta avtal och innebär att inga 
tillkommande åtgärder för genomförande eller kostnader hamnar på Staden. 

Staden tillstyrker Trafikverkets förslag om nedläggning av denna del av Hamnbanan.  

 

För kommunstyrelsen 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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