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Remiss från Trafikverket – Granskning av 
järnvägsplan för anläggning av Bohusbanan, 
delen Brunnsbo station 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande gällande granskning av järnvägsplan för anläggning av Bohusbanan, delen 
Brunnsbo station i Göteborgs Stad, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Trafikverket. 

Sammanfattning 
Trafikverket har den 9 mars 2022 översänt kungörande och granskning av järnvägsplan 
för anläggning av Bohusbanan, delen Brunnsbo station, till Göteborgs Stad. 
Granskningsperioden är mellan 15 mars och 15 april. Stadsledningskontoret har bett om 
förlängd svarstid till den 27 april. Trafikverket har meddelat att begäran inte innebär 
ändrad tidplan för järnvägsplanens utställelse men att Trafikverket inte kommer att neka 
eventuella synpunkter efter granskningstidens slut.  

Stadsledningskontoret har underremitterat ärendet till och inhämtat 
tjänstepersonssynpunkter från fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, 
miljöförvaltningen och trafikkontoret. 

Järnvägsplanen möjliggör byggandet av en station i Brunnsbo. Stationen förväntas avlasta 
centralstationen och medföra nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken med förbättrad 
koppling till kollektivtrafiken på Hisingen.  

Stadsledningskontoret ställer sig positivt till utbyggnad av Brunnsbo station och 
tillstyrker Trafikverkets reviderade förslag till järnvägsplan. Kontoret vill framföra 
synpunkter gällande bland annat gestaltning och utformning, ljudmiljö och belysning 
samt påverkan under byggtid och markanspråk. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Järnvägsplaneprojektet Brunnsbo station ingår i Trafikverkets övergripande projekt E6.21 
Lundbyleden. Brunnsbo Station medfinansieras med 40 mnkr (2009 års prisnivå) från 
Västsvenska paketet.  

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kommer den nya stationen kunna bidra till att öka 
den långsiktiga hållbarheten i transportsystemet genom att förbättra förutsättningarna för 
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kollektivt resande och ökad tillgänglighet till Hisingen. Stationen utgör i egenskap av 
kollektivtrafiknod en av utgångspunkterna för stadens utveckling i området. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Länsstyrelsen har fattat beslut om att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan då 
projektet är av mindre karaktär i ett område som redan är påverkat av infrastruktur och 
buller. Beslutet innebär att en utförlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte är 
nödvändig, i stället räcker det med en enklare miljöbeskrivning.  

Ny vegetation kan bidra till ett attraktivt grönt inslag i stadsdelen, i övrigt bedöms 
stationens påverkan på naturmiljön som liten eller obetydlig jämfört med ett 
nollalternativ. 

Huvudentréns plattformsförbindelse under järnvägsbron vid Lundbyleden är bullerutsatt 
och utan bullerreducerande åtgärder bedöms den höga ljudnivån riskera att medföra att 
platsen upplevs både otrygg och otillgänglig. Bullerskyddsåtgärd i form av en skärm 
utmed Lundbyleden under järnvägsbron planeras för att uppnå projektmålet om cirka 
65 dBA ljudnivå för ytan under bron. Spärrstaket monteras mellan spåren för att förhindra 
personer att ta sig över spåren mellan plattformarna. 

Bedömning ur social dimension 
Den nya stationen kommer att förändra stadsbilden från Brunnsbo mot Backaplan och 
Lundbyleden. Gestaltningen är därför viktig och behöver ta hänsyn till både de som rör 
sig på vägarna och de boende vars utsikt påverkas. Stationen kommer leda till att platsen 
befolkas och att passagerna under broarna upplevs mer urbana och trygga. Detta är 
gynnsamt för att knyta samman stadsdelarna, ett ökat flöde av resenärer ger stadsliv vilket 
är i enlighet med ambitionerna om ökade stadskvaliteter i Brunnsbo och Backaplan. 

Stationen kommer att utgöra en ny anslutningspunkt i kollektiv- och 
regionaltrafiknätverket och lokalt förändra människors rörelsemönster. Planen ökar 
tillgängligheten till Hisingen och möjliggör minskad restid och kortade resvägar vilket 
förbättrar förutsättningarna för arbetspendlare och arbetsmarknad. Majoriteten av 
trafikanterna förutsätts bli arbetspendlare som reser fram och tillbaka längs samma 
sträcka. 

Bilagor 
1. Kungörande och granskning av järnvägsplan för anläggning av 

Bohusbanan, delen Brunnsbo station i Göteborgs kommun, Västra 
Götalands län 

2. Förslag till yttrande till Trafikverket  
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Ärendet  
Trafikverket har den 9 mars 2022 översänt kungörande och granskning av järnvägsplan 
för anläggning av Bohusbanan, delen Brunnsbo station, till Göteborgs Stad. 
Granskningsperioden är mellan 15 mars och 15 april. Stadsledningskontoret har bett om 
förlängd svarstid till den 27 april. Trafikverket har meddelat att begäran inte kommer 
innebära ändrad tidplan för järnvägsplanens utställelse och att Trafikverket inte kommer 
att neka eventuella synpunkter efter granskningstidens slut. 

Stadsledningskontoret har underremitterat ärendet till och inhämtat 
tjänstepersonssynpunkter från fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, 
miljöförvaltningen och trafikkontoret. 

Beskrivning av ärendet 
Järnvägsplaneprojektet Brunnsbo station ingår i Trafikverkets övergripande projekt E6.21 
Lundbyleden, som även omfattar ombyggnad av Lundbyleden mellan Brantingsmotet och 
Ringömotet, utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår förbi Brunnsbo, samt ombyggnad 
av gatorna kring Backaplan. 

 
Översiktsbild över de ingående delarna i Trafikverkets projekt E6.21 Lundbyleden. Bild hämtad från 
trafikverket.se. 

Planläggningsprocesserna för väg- och järnvägsplan E6.21 Lundbyleden, delen 
Brantingsmotet-Ringömotet, och järnvägsplan Bohusbanan, delen Brunnsbo station har 
gjorts i olika faser. Väg- och järnvägsplanen vann laga kraft 2019-06-10 och ligger till 
grund för aktuell järnvägsplan för Brunnsbo station. Målet är dock att projektens 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (12) 
   
   

byggskeden ska sammanfalla, det vill säga att Brunnsbo station byggs samtidigt som 
ombyggnaden av Lundbyleden och Bohusbanan. 

Göteborgs Stad har tidigare yttrat sig gällande järnvägsplanen under samrådet, via 
fastighetsnämnden 2019-12-09 § 295. Stadens synpunkter finns sammanfattade och 
besvarade i Trafikverkets samrådsredogörelse. 

Utöver Trafikverkets väg- och järnvägsplaner inom projektet E6.21 Lundbyleden har 
Göteborgs Stad tagit fram en detaljplan för gator vid Backaplan samt en 
genomförandestudie för Bytespunkt Brunnsbo. Detaljplanen vann laga kraft 2018-11-29 
och syftar till att möjliggöra ett övergripande gatunät för bland annat bussgata, 
pendeltågstation på Bohusbanan vid Brunnsbo samt ett nytt Kvillemot på Lundbyleden. 
Genomförandestudien godkändes i trafiknämnden 2022-03-25 § 93 och syftar till att 
uppnå ett så effektivt och tilltalande resandeutbyte som möjligt, med anledning av att 
järnvägsplanen för Brunnsbo station saknar sammankoppling av Backavägen och 
Litteraturgatan, tillsammans med en framtida bytespunkt för kollektivtrafiken. 

Järnvägsplanen 
Järnvägsplan för Bohusbanan, delen Brunnsbo station, möjliggör byggandet av en station 
i Brunnsbo. Stationen förväntas avlasta Göteborgs centralstation och medföra nya 
trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken med förbättrad koppling till kollektivtrafiken på 
Hisingen. 

Projektet är beläget i ett strategiskt viktigt utvecklingsområde med flera pågående 
stadsutvecklingsprojekt. Området saknar höga naturvärden, består i hög grad av 
infrastruktur och är utsatt för buller, vibrationer och risk avseende farligt gods. 
Befolkning, målpunkter och flöden av människor förväntas öka med tiden. 

Länsstyrelsen har fattat beslut om att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan då 
projektet är av mindre karaktär i ett område som redan är påverkat av infrastruktur och 
buller. Beslutet innebär att en utförlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte är 
nödvändig, i stället räcker det med en enklare miljöbeskrivning. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till utbyggnad av Brunnsbo station och kan 
konstatera att de revideringar som har gjorts i planförslaget sedan samrådet har lett till en 
rad förbättringar. Det handlar bland annat om kompletteringar av plan- och 
miljöbeskrivningen, förlängning av broar för att av trygghetsskäl skapa öppnare ytor och 
förändringar i gestaltningen av ytorna kring stationen. 

Området kring Brunnsbo är utpekat som en tyngdpunkt i förslaget till ny översiktsplan för 
Göteborg, som planeras att antas i kommunfullmäktige under 2022. Planen är att den nya 
järnvägsstationen för pendel- och regiontågstrafik på Bohusbanan ska avlasta 
centralstationen och utvecklas till en regional port. Stationen kommer i framtiden 
exempelvis att innebära att de som kommer med tåg norrifrån och har sin arbetsplats på 
Norra Älvstranden kommer att kunna stiga av vid Brunnsbo station och byta till spårvagn 
eller buss för vidare resa mot Lindholmen. Därmed blir Brunnsbo station en viktig 
knutpunkt både i staden och regionen. Tillsammans med andra planer i området, såsom 
exempelvis byggnation av cirka 7 000 bostäder och ytterligare ett stort antal kontor och 
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andra verksamheter, förväntas kommande stadsutveckling i Brunnsbo bidra till en mer 
sammanhållen struktur där dagens barriärer minskar. 

Byggnationen av järnvägsstationen har även koppling till Sverigeförhandlingsobjektet 
Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné, via Lindholmen, i att skapa möjligheter till ett 
effektivt resande med kollektivtrafik mellan olika knutpunkter i såväl staden som i 
Göteborgsregionen. 

Avseende kommande spårvägssträcka mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen 
kommer en ny järnvägsbro att anläggas över Backavägen som en del av Trafikverkets 
projekt för Brunnsbo station. Backavägen kommer att sänkas och anpassas för kommande 
spårvagnstrafik, gång- och cykelväg på båda sidor samt ett körfält i varje riktning. 

Stadsledningskontoret tillstyrker Trafikverkets reviderade förslag till järnvägsplan och 
vill framföra följande sammanfattade synpunkter. Ett mer utförligt förslag till yttrande till 
Trafikverket finns i bilaga 2. 

Gestaltning och utformning 
Med målet att rejält öka andelen kollektiva resor måste projektet hantera närheten till den 
lokala kollektivtrafiken på ett klokt vis. Den föreslagna utformningen på platsen, som har 
förbättrats sedan samrådet, ger även fortsatt begränsningar och utmaningar för att 
åstadkomma attraktiva och trygga miljöer som kan kopplas på ett bra sätt till omgivande 
miljöer och andra resesätt. Det behöver skapas en plats där människor enkelt kan byta 
mellan trafikslag. Exempelvis för västra stationsentrén är det fortfarande utmanande 
förutsättningar för att skapa en miljö som kan fånga upp flöden av gående och cyklister 
från Backaplan på ett bra sätt. För östra stationsentrén innebär behovet av ramper att en 
stor del av platsen tas i anspråk och som försvårar att skapa ett attraktivt och användbart 
entrétorg mellan stationen och ett planerat resecentrum. 

I kommande arbete är det fortsatt viktigt att val av utformning är samordnat med 
Genomförandestudie (GFS) Bytespunkt Brunnsbos gestaltningsprogram så att stationen 
samspelar med stadens omkringliggande ytor. 

Ljudmiljö och belysning 
Stadsledningskontoret ser det som nödvändigt att Trafikverket i det fortsatta projektet 
arbetar aktivt med att vidta skyddsåtgärder för minskat buller avseende såväl 
järnvägsstationen som övrig tillkommande statlig infrastruktur i berört område. 

Det är viktigt att belysning av stationsytor utformas i nära samråd med staden. Av extra 
vikt är utrymmena under brokonstruktioner, som riskerar att bli mörka och otrygga.  

Stationsklass 
Granskningshandlingen föreslår pendeltågsstation med stationsklass 4 sett till prognosåret 
2035. Göteborgs Stad har tidigare i samrådet framfört att stationsklass 4 är satt för lågt 
och anser fortsatt att stationen bör byggas med möjlighet för uppklassning, både tekniskt 
och utrymmesmässigt, till stationsklass 2. Brunnsbo stations strategiska läge i staden och 
den omgivande stadsutvecklingen behöver tas i beaktande vid klassificeringen. Stationen 
kommer att befinna sig i kontexten station i stad likt hållplats Gamlestads Torg. Utifrån 
detta behöver det även arbetas mer med väderskydd, då de små väderskydd som föreslås 
inte passar in för en station i liknande läge. 
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Trafikverket har fem stationsklasser, där stationsklass 4 innebär en liten station med 
mindre resenärsströmmar och/eller i mindre ort, och stationsklass 2 innebär en större 
station med stora resenärsströmmar och/eller i centrala lägen i större ort.  

Skyfall 
Skyfall är enligt kapitel 4.6.3. Skyfall modellerat med nuvarande höjder. Inom Backaplan 
byggs en helt ny höjdsättning. Utbyggnad av detaljplanerna och projekt Lundbyleden 
förändrar också förutsättningarna för skyfall kraftigt i och med nya planskilda korsningar 
med Bohusbanan. Även nyligen startade detaljplaneprojekt i Brunnsbo kommer förändra 
omkringliggande höjder. Det framgår inte i granskningshandlingen om järnvägsplanen tar 
hänsyn till förändrade höjdsättningar i anslutande projekt och områden samt dess 
påverkan på skyfall. 

Påverkan under byggtid 
Stadsledningskontoret saknar en beskrivning av hur lokal trafik ska hanteras under 
byggtid. Den tillfälliga nyttjanderätten för projektet om 60 månader sträcker sig ut över 
Backavägen som är en viktig länk för kollektivtrafik, cykel, fotgängare och bilister. 
Projektet behöver säkra god framkomlighet under byggtid i enlighet med överenskomna 
principer inom KomFram. Backavägen används under projekttiden redan för omledning 
av både stombussar och pendelcykelstråk vars tidigare dragningar stängs av Trafikverkets 
arbeten med Tingstadstunnelns renovering samt Lundbyleden (stängning av 
Brunnsbomotet respektive stängning av GC-bro över Lundbyleden). Det är därför kritiskt 
att mycket god framkomlighet kan garanteras för cykel och kollektivtrafik under hela 
byggtiden. 

Markanspråk – Tillfällig nyttjanderätt 
Göteborgs Stads projekt GFS Bytespunkt Brunnsbo ska vara färdigställt samtidigt som 
Station Brunnsbo tas i drift. Med anledning av detta kommer projektet i konflikt med 
delar av och tiden för den tillfälliga nyttjanderätten. Därav kommer tidsinskränkningar i 
den tillfälliga nyttjanderätten krävas för att möjliggöra utbyggnaden av Bytespunkt 
Brunnsbo. Projektet GFS Bytespunkt Brunnsbo är idag inte en del av det gemensamma 
projektet mellan Trafikverket och staden. Staden kommer därav, genom trafikkontoret att 
föreslå att GFS Bytespunkt Brunnsbo blir en del av det gemensamma projektet. 

Delsträckan Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen, inom Sverigeförhandlingsobjektet 
Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné, planeras vara klar för trafikering år 2029. För att 
möjliggöra trafikering år 2029 ställer staden krav på att spårområdet ska vara uppbyggt 
enligt Normalsektion, sektion förberedd för spårväg med betongöverbyggnad samt vara 
tillgängligt för staden att påbörja spårentreprenad vid årsskiftet 2027/2028. Detta behöver 
beaktas för de delar av nyttjanderätten som överlappar mellan GFS Bytespunkt Brunnsbo 
och Station Brunnsbo. En överenskommelse bör nås kring nyttjanderätt av marken vid 
Backavägen. 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Förslag till yttrande till Trafikverket    Bilaga 2 
 

Till Trafikverket 
investeringsprojekt@trafikverket.se 

Trafikverkets ärendenr: TRV2018/33019 

 

Göteborgs Stads yttrande gällande granskning av 
järnvägsplan för anläggning av Bohusbanan, delen Brunnsbo 
station i Göteborgs Stad 
Göteborgs Stad ställer sig positivt till utbyggnad av Brunnsbo station och kan konstatera 
att de revideringar som har gjorts i planförslaget sedan samrådet har lett till en rad 
förbättringar. Det handlar bland annat om kompletteringar av plan- och 
miljöbeskrivningen, förlängning av broar för att av trygghetsskäl skapa öppnare ytor och 
förändringar i gestaltningen av ytorna kring stationen. 

Området kring Brunnsbo är utpekat som en tyngdpunkt i förslaget till ny översiktsplan för 
Göteborg, som planeras att antas i kommunfullmäktige under 2022. Planen är att den nya 
järnvägsstationen för pendel- och regiontågstrafik på Bohusbanan ska avlasta 
centralstationen och utvecklas till en regional port. Stationen kommer i framtiden 
exempelvis att innebära att de som kommer med tåg norrifrån och har sin arbetsplats på 
Norra Älvstranden kommer att kunna stiga av vid Brunnsbo station och byta till spårvagn 
eller buss för vidare resa mot Lindholmen. Därmed blir Brunnsbo station en viktig 
knutpunkt både i staden och regionen. Tillsammans med andra planer i området, såsom 
exempelvis byggnation av cirka 7 000 bostäder och ytterligare ett stort antal kontor och 
andra verksamheter, förväntas kommande stadsutveckling i Brunnsbo bidra till en mer 
sammanhållen struktur där dagens barriärer minskar. 

Byggnationen av järnvägsstationen har även koppling till Sverigeförhandlingsobjektet 
Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné, via Lindholmen, i att skapa möjligheter till ett 
effektivt resande med kollektivtrafik mellan olika knutpunkter i såväl staden som i 
Göteborgsregionen. 

Avseende kommande spårvägssträcka mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen 
kommer en ny järnvägsbro att anläggas över Backavägen som en del av Trafikverkets 
projekt för Brunnsbo station. Backavägen kommer att sänkas och anpassas för kommande 
spårvagnstrafik, gång- och cykelväg på båda sidor samt ett körfält i varje riktning. 

Göteborgs Stad tillstyrker Trafikverkets reviderade förslag till järnvägsplan och vill 
framföra följande synpunkter. 

Gestaltning och utformning 
Med målet att rejält öka andelen kollektiva resor måste projektet hantera närheten till den 
lokala kollektivtrafiken på ett klokt vis. Den föreslagna utformningen på platsen, som har 
förbättrats sedan samrådet, ger även fortsatt begränsningar och utmaningar för att 
åstadkomma attraktiva och trygga miljöer som kan kopplas på ett bra sätt till omgivande 
miljöer och andra resesätt. Det behöver skapas en plats där människor enkelt kan byta 
mellan trafikslag. Exempelvis för västra stationsentrén är det fortfarande utmanande 
förutsättningar för att skapa en miljö som kan fånga upp flöden av gående och cyklister 
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från Backaplan på ett bra sätt. För östra stationsentrén innebär behovet av ramper att en 
stor del av platsen tas i anspråk och som försvårar att skapa ett attraktivt och användbart 
entrétorg mellan stationen och ett planerat resecentrum. 

I kommande arbete är det fortsatt viktigt att val av utformning är samordnat med 
Genomförandestudie (GFS) Bytespunkt Brunnsbos gestaltningsprogram så att stationen 
samspelar med stadens ytor omkringliggande ytor. 

Göteborgs Stad ser fram emot ett fortsatt och nära samarbete kring utformning och 
detaljgestaltning av miljöerna kring stationen. 

Ljudmiljö 
Göteborgs Stad ser det som nödvändigt att Trafikverket i det fortsatta projektet arbetar 
aktivt med att vidta skyddsåtgärder för minskat buller avseende såväl järnvägsstationen 
som övrig tillkommande statlig infrastruktur i berört område. 

I granskningshandlingen har ljud som uppkommer vid inbromsningar av tågekipage och 
kurvskrik avgränsats bort. Även om det inte finns några klagomål till Trafikverket idag 
om denna bullertyp, ska sådana utredas och Trafikverket ska vidta åtgärder omgående om 
sådana uppstår i framtiden. Göteborgs Stad förutsätter att Trafikverket gör en noggrann 
bedömning av eventuella placeringar av trafiksignaler för tåg och utreder särskilt om 
sådana måste placeras i närheten av bostäder. Trafikverket ska säkerställa att 
järnvägsplanen och Brunnsbo station i framtiden inte innebär en olägenhet för de som bor 
och vistas i närheten av den. 

Under kapitel 5.2.5. Bullerskydd beskrivs att projektmålet är att få ner ljudnivåer från 
Lundbyleden till cirka 65 dBA på yta intill östra entrén och att skärmen kommer vara helt 
eller delvis av genomskinligt material. Det är viktigt att tänka in att gående och cyklister 
även känner sig visuellt skyddade från motorvägen så att platsen upplevs mer trygg och 
attraktiv. Trafikverket bör arbeta med utformningen av bullerskyddet intill motorvägen 
för att skydda gående och cyklister från motorvägens buller och visuella intryck. 

Bullret och det visuella intrycket kan även bli väldigt påtagligt vid den västra entrén som 
är i höjd med motorvägen Kvilleleden. Även här är det viktigt att Trafikverket arbetar 
med ytan och eventuellt bullerskydd intill motorvägen för att skydda gående och cyklister 
frånmotorvägens buller och visuella intryck. 

I PM Buller beskrivs en ökad tågtrafik av både regionaltåg och godståg samt ökade 
hastigheter hos godståg längs Bohusbanan och vid stationen. Det är viktigt att 
Trafikverket säkerställer att de omkringliggande bostäderna och miljöerna inte besväras 
av tillkommande buller. För att säkra bullerskyddet ska de planerade bullerskyddens läge, 
längd och höjd samt om det är vall, skärmar eller andra bullerdämpande åtgärder skrivas 
in i plankartan.  

Göteborgs Stad förutsätter att Trafikverket fortsatt kommer att äga, förvalta och 
komplettera planerade bullerskydd om bullervärden och bullerutbredningen överskrider 
redovisade bullerberäkningar. Trafikverkets ägande, förvaltande och kompletterande av 
bullerskydd bör skrivas in i både planbeskrivning och PM Buller. 

En nästan dubblering av persontågstrafiken och godstrafiken samt förändring av 
hastigheterna till det högre kan bedömas som väsentlig förändring av infrastruktur. Då 
Bohusbanan inte enbart är Brunnsbo station framgår det inte av granskningshandlingen 
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ifall Trafikverket utreder hur en sådan förändring påverkar eller om Trafikverket avser att 
vid behov vidta åtgärder för boende och andra verksamheter längs hela Bohusbanan i 
Göteborgs Stad. 

I trafikbullerutredningen konstateras det att utbyggnadsalternativets bullerpåverkan i 
området jämfört med nollalternativet bedöms bli marginell. Anledningen är att det inte 
sker någon betydande ändring varken på tågtrafiken eller på tåghastigheter jämfört med 
nollalternativet.  

Den reflekterande betongmuren på norra sidan av stationen ger dock en viss ökning av 
bullernivåer från vägtrafiken på Backavägen och följaktligen också en ökning av 
bullernivåer från sammanvägd väg- och järnvägstrafik. Detta innebär en ökning av buller 
vid de närmaste bostadshusen. Bilden nedan tagen ur bullerutredningen visar placeringen 
av stödmuren i frågan (grön linje) norr om plattformen (blå linje). 

Göteborgs Stad anser att, även om ökningen av buller blir marginell, bör stödmuren mot 
norr byggas med en ljudabsorberande yta, i stället för en reflekterande yta, för att få en 
något förbättrad ljudmiljö mot Backavägen, den planerade gång och cykelbanan på norra 
sidan samt vid närliggande bostäder. 

 
Bild 1. Urklipp från bullerutredningen, PM Buller. Bullerkarta som visar utbyggnadsalternativet år 2035 och 
dygnsekvivalent ljudnivå i dB(A) för sammanvägd ljudnivå från väg- och spårtrafik. Notera att gröna linjer 
utmed norra plattformen är en stödmur och inte en bullerskyddsåtgärd. 

Belysning 
Det är viktigt att belysning av stationsytor utformas i nära samråd med staden, av extra 
vikt är utrymmena under brokonstruktioner, som riskerar att bli mörka och otrygga. Vid 
västra entrén mot Backavägen finns under brokonstruktionen en kritisk punkt för 
upplevelsen av hela stationsområdet och utgör kopplingen mellan stadsdelarna Backaplan 
och Brunnsbo, vilket understryker vikten av att belysningsutformning blir god och 
sammanhållen här. Inte bara för resenärer och besökare till stationen, utan även för 
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fotgängare och cyklister som passerar förbi. I samband med detta undrar Göteborgs Stad 
om Trafikverket kommer att ta fram belysningsprogram för att komplettera kapitlet 5.2.3. 
Belysning. Om ett sådant arbete görs bör det samordnas med gestaltningsprogrammet för 
stadens projekt genomförandestudie (GFS) Bytespunkt Brunnsbo. 

Göteborgs Stad anser vidare att figur 31 belysningskarta under kapitlet 5.2.3. Belysning 
bör kompletteras med ytterligare belysningsareal i enlighet med röd markering i Bild 2 
nedan. Rödmarkerad yta är under bro och brofäste och ska inkluderas i belysningskartan. 

 
Bild 2. Ytterligare belysningsareal med röd markering vid stationens västra entré. 

Stationsklass 
Granskningshandlingen föreslår pendeltågsstation med stationsklass 4 sett till prognosåret 
2035. Göteborgs Stad har tidigare i samrådet framfört att stationsklass 4 är satt för lågt 
och anser fortsatt att stationen bör byggas med möjlighet för uppklassning, både tekniskt 
och utrymmesmässigt, till stationsklass 2. Brunnsbo stations strategiska läge i staden och 
den omgivande stadsutvecklingen behöver tas i beaktande vid klassificeringen. Stationen 
kommer att befinna sig i kontexten station i stad likt hållplats Gamlestads Torg. Utifrån 
detta behöver det även arbetas mer med väderskydden, då de små väderskydd som 
föreslås inte passar in för en station i liknande läge. 

Skyfall 
Skyfall är enligt kapitel 4.6.3. Skyfall modellerat med nuvarande höjder. Inom Backaplan 
byggs en helt ny höjdsättning. Utbyggnad av detaljplanerna och projekt Lundbyleden 
förändrar också förutsättningarna för skyfall kraftigt i och med nya planskilda korsningar 
med Bohusbanan. Även nyligen startade detaljplaneprojekt i Brunnsbo kommer förändra 
omkringliggande höjder. Det framgår inte i plan- och miljöbeskrivningen om 
järnvägsplanen tar hänsyn till förändrade höjdsättningar i anslutande projekt och områden 
samt dess påverkan på skyfall. 
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Påverkan under byggtid 
Göteborgs Stad saknar en beskrivning av hur lokal trafik ska hanteras under byggtiden. 
Den tillfälliga nyttjanderätten för projektet om 60 månader sträcker sig ut över 
Backavägen som är en viktig länk för kollektivtrafik, cykel, fotgängare och bilister. 
Projektet behöver säkra god framkomlighet under byggtiden i enlighet med 
överenskomna principer inom KomFram. Backavägen används under projekttiden redan 
för omledning av både stombussar och pendelcykelstråk vars tidigare dragningar stängs 
av Trafikverkets arbeten med Tingstadstunnelns renovering samt Lundbyleden (stängning 
av Brunnsbomotet respektive stängning av GC-bro över Lundbyleden). Det är därför 
kritiskt att mycket god framkomlighet kan garanteras för cykel och kollektivtrafik under 
hela byggtiden. 

Markanspråk – Tillfällig nyttjanderätt 
Göteborgs Stads projekt GFS Bytespunkt Brunnsbo ska vara färdigställt samtidigt som 
Station Brunnsbo tas i drift. Med anledning av detta kommer projektet i konflikt med 
delar av och tiden för den tillfälliga nyttjanderätten. Därav kommer tidsinskränkningar i 
den tillfälliga nyttjanderätten krävas för att möjliggöra utbyggnaden av Bytespunkt 
Brunnsbo. Projektet GFS Bytespunkt Brunnsbo är idag inte en del av det gemensamma 
projektet mellan Trafikverket och staden. Staden kommer därav att föreslå att GFS 
Bytespunkt Brunnsbo blir en del av det gemensamma projektet. 

Delsträckan Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen, inom Sverigeförhandlingsobjektet 
Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné, planeras vara klar för trafikering år 2029. För att 
möjliggöra trafikering år 2029 ställer staden krav på att spårområdet ska vara uppbyggt 
enligt Normalsektion, sektion förberedd för spårväg med betongöverbyggnad samt vara 
tillgängligt för staden att påbörja spårentreprenad vid årsskiftet 2027/2028. Detta behöver 
beaktas för de delar av nyttjanderätten som överlappar mellan GFS Bytespunkt Brunnsbo 
och Station Brunnsbo. En överenskommelse bör nås kring nyttjanderätt av marken vid 
Backavägen. 

Detaljerade synpunkter 
Vad gäller område betecknat med bestämmelsen T1 i plankartan önskas precisering av 
den sträcka som berör Lillhagsvägen så att det inte blir en konflikt med tidplanen för 
utbyggnad av spårväg/citybusstråk längs sträckan. 

Figur 26 och figur 27 under kapitel 5.2. Val av utformning visar trappor till plattformar. 
Dessa saknar skena eller liknande för att ha möjlighet att leda upp cyklar och barnvagnar. 
Trappor till plattformar bör utformas med möjlighet att leda upp cyklar och barnvagnar. 

Plankartor och illustrationskartor är inte uppdaterade med ny fastighetsgräns BACKA 
866:704 i enlighet med den antagna detaljplanen Detaljplan för trafikändamål vid 
Brunnsbo torg och utbredning av trafikförslag från GFS Bytespunkt Brunnsbo. 
Fastighetsgränsen för BACKA 866:704 bör uppdateras i plankartor och 
illustrationskartor. 

Informationen under kapitlet 4.3.2. Angränsande stadsutvecklingsprojekt är inte 
uppdaterad och bör kompletteras med ytterligare projekt i staden. Under (1) Göteborgs 
Stad – Stadsutveckling Backaplan bör det också framgå att planprogram för Backaplan 
godkändes av Göteborgs Stads byggnadsnämnd 2019-04-23.  
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Figur 9 samt text bör uppdateras med att Backaplan – detaljplan 3 för bostäder, lokaler 
med mera pågår och att planens samråd planeras till sommaren 2022. Figuren samt text 
bör även uppdateras med den nya detaljplanen Detaljplan för bostäder och förskola i 
Brunnsbo. Se kommunens planarbete genom stadens hemsida om Plan- och byggprojekt 
för mer information.  

 

Avslutningsvis ser Göteborgs Stad fram emot att fortsatt arbete sker i nära samverkan 
med Trafikverket. 

 

För Göteborgs Kommunstyrelse 
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