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Förord
Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järn-
vägslänkar för godstrafik mellan hamnområdena 
i Göteborg och hela Norden. Hamnbanan är idag 
enkelspårig och har för låg standard för att klara 
framtidens behov av godstransporter. Trafikver-
ket vill med anledning av detta bygga om Hamn-
banan till dubbelspår för att öka kapaciteten på 
banan, förbättra trafiksäkerheten, samt medverka 
till att möjliggöra ytterligare stadsbebyggelse 
inom området.

Etappen Eriksberg - Pölsebo innebär utbyggnad 
av nytt dubbelspår i ny sträckning norr om nuva-
rande spår. Utbyggnaden sträcker sig från Eriks-
berg i öster, genom Bratteråsberget och Krok-
ängsberget till Pölsebo i väster, där den ansluter 
till befintliga spår i höjd med Ivarsbergsmotet. 

Detta gestaltningsprogram har utformats för att 
förmedla en vision och en helhetssyn på hur järn-
vägsanläggningen kommer att se ut i stadsland-
skapet. Arbetet har skett genom en integrerad 
process mellan olika intressenter och teknikom-
råden.  
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Sammanfattning
Bakgrund och analys
Trafikverket föreslår i järnvägsplanen att 
Hamnbanan byggs ut till dubbelspår för 
ökad kapacitet och förbättrad stadsmiljö. 
Utbyggnaden kommer huvudsakligen att 
genomföras i ny sträckning norr om befintlig 
järnväg. Av den nya sträckningen på 1,9 km 
går 1,1 km i tunnel. 

Hamnbanans nuvarande sträckning har be-
tydande påverkan på stadsmiljön och starkt 
barriärskapande effekt. Att järnvägen läggs i 
tunnel ger möjligheter att stärka parkmiljön 
i Krokängsparken och skapa en mer sam-
manhängande stadsmiljö utan järnvägen 
som barriär.

Gestaltningsprocessen
Gestaltningsprogram genomförs i en inte-
grerad process där funktion och arkitektur 
vägs samman till en helhet med bestående 
värden. Trafikverket svarar för åtgärder som 
berör järnvägen medan Göteborgs stad har 
hand om stadsomvandlingen. Gestaltnings-
programmet redovisar bland annat utform-
ning av ingrepp i terrängen med tunnel-
mynning, stödmurar, promenadstråk och 
säkerhetsskydd.

Helhetsgestaltning
Gestaltningsprogrammet har tre övergri-
pande principer för utformning: 
• Anpassa järnvägsanläggningen till 

omgivande terräng och stadslandskap.

• Ta vara på befintliga värden och funktio-
ner som inordnas i blivande miljön.

• Utforma byggnadsverk med stödmurar,   
skärmar och utrustning som anknyter till 
platsens historia.

I väster kommer tunnelmynningen ges en 
stadsmässig utformning som skapar en ny 
entré till Krokängsparken. Platsen präglas 
av en lång epok med fartygsproduktion och 
industriverksamhet. Här föreslås formgiv-
ningen ta fasta på industrikaraktären, med 
grova råa material som betong, sten och stål.

Passagen med betongtunnel genom Kro-
kängsparken medför att fotbollsplanen kom-
mer att behöver anpassas till en ny nivå och 
flyttas något söder ut. Höjdskillnaden till 
omgivande mark behöver tas upp med slän-
ter och stödmurar. Befintligt klubbhus kom-
mer att ersättas med ett nytt norr om fot-
bollsplanen. Tunnelmynningen i öster ges 
en stadsmässig utformning som är 
besläktat med formspråket vid 
den västra tunnel-
mynningen.

Delutformning
Järnvägsanläggningen kommer att omges 
av säkerhetsskydd som föreslås utformas av 
genomsiktliga material med möjlighet till 
ljusgenomsläpp samt att uppleva bakomlig-
gande miljö. Terrängmodellering ska anpas-
sas med mjuka övergångar till omgivande 
mark, stödmurar och trappor som infogas 
med minsta möjliga markintrång.

Fortsatt arbete
Under det fortsatta arbetet bör projektets 
avgränsning och omfattning klargöras. Där-
efter bör fokus ligga på att studera detaljut-
formning. 

Karta. Hamnbanan i Göteborg

Hamnbanan Göteborg
Mer gods på järnväg
Hamnbanan är en av Nordens viktigaste järnvägslänkar. Den möjliggör att man 
kan ta allt större del av varutransporterna på tåg istället för på lastbil. En sådan 
omställning skulle ge stora vinster för både närmiljön och klimatet i stort.
Idag är den 10 km långa banan enkelspårig och Trafikverket utreder därför 
möjligheterna att bygga ut Hamnbanan till dubbelspår.
Nytt dubbelspår skulle ge bättre kapacitet och svara upp mot den 
stadigt ökande efterfrågan av godstransporter på järnväg 
till och från hamnen. 

Hamnbanan viktig för hela Sverige
Göteborgs hamn är Nordens största hamn 
och är utpekad som riksintresse. Den omfat-
tar Skandiahamnen, Älvsborgshamnen och 
Oljehamnen. 60 procent av Sveriges contai-
nertrafik och 25 procent av landets utrikes-
handel går via Göteborgs hamn. 

miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, är 
kombinationen mellan sjöfart och tåg. Tåg-
trafik mellan hamnen och olika orter i Sverige 
gör det möjligt för företag i hela landet att ha 

de godstransporter.
Hamnbanan är idag enkelspårig och har ut-
pekats som en av de viktigaste sträckorna i 
Sveriges järnvägsnät som har kapacitetsbrist. 
För att en större andel av godset ska kunna 
transporteras på järnväg, behövs därför en 
utbyggnad av Hamnbanan till dubbelspår.
Syftet med dubbelspårsutbyggnaden på 
Hamnbanan är att säkerställa framtida gods-
transporter på järnväg till och från Göteborgs 

hamn och övrig industri på västra Hisingen. 
Utbyggnaden ska präglas av rimlighet när 
det gäller såväl kostnader som konsekvenser 
för trafik och miljö. Hamnbanan finns med i 
Trafikverkets investeringplan 2010-2021. 

Hamnbanan utreds i fem etapper
En förstudie för ny Hamnbana gjordes 2006. 
Där studerades ett flertal alternativ som 
sträckte sig över stora delar av Hisingen. Där-
efter, 2008, kom dåvarande Banverket till-
sammans med Göteborgs stad, Västra Göta-
landsregionen och länsstyrelsen överens om 
att endast sådana alternativ som ligger nära 
befintlig sträckning ska studeras vidare. Fram-
tagna trafikanalyser visar hur etapputbygg-
naden av Hamnbanan bör ske.
Hamnbanan elektrifierades 2004 för att få 
bort dieselloken och för att kunna köra fler 
godståg utan lokbyte på Sävenäs. Därmed 
minskade miljöbelastningen och restiden för 
vissa tåg kortades. 

Hamnbanans etapper (se bild ovan):
Ny Marieholmsbro – Etappen sträcker sig 
mellan Olskroken och Kvillebangården och 
innebär en ny järnvägsbro över Göta älv. Ar-
betet med järnvägsplan började hösten 2010. 
Möjlig byggstart är 2014.
Kvillebangården – En studie av bangårdens 
olika möjligheter har genomförts 2010 med 
förslag på utbyggnad i etapper inom befintlig 
bangård.
Kvillebangården – Eriksbergsmotet – Etap-
pen är komplicerad genom att Hamnbanan 
och Lundbyleden skapar en dubbel barriär 
mellan Älvstranden och Kville. Finanisering 
för att bygga finns inte i dagsläget. 
Eriksbergsmotet – Pölsebobangården – Etap-
pen innebär utbyggnad av nytt dubbelspår 
i befintlig sträckning alternativt i ny tunnel-
sträckning strax norr om nuvarande spår. Järn-
vägsutredning pågår 2011 och möjlig bygg-
start är 2014. 
Pölsebobangården – Skandiabangården – 
Etappen innebär utbyggnad till dubbelspår.
Järnvägsplan ska påbörjas när arbetet med 
anslutningen mot Pölsebo har klarlagts. Möj-
lig byggstart är även här 2014.

Mer information om projektet och utredningen finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida för Hamnbanan:  
www.trafikverket.se/hamnbanan

Skandiabangården 

Kville bangård 

Eriksbergsmotet 

Marie-
holmsbron 

Järnvägsplan Eriksberg-
Pölsebo 

Pölsebobangården 

N
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1 Bakgrund
1. BAKGRUND

1.1 Järnvägsplan Eriksberg - Pölsebo
I Järnvägsplanen föreslås Hamnbanan byg-
gas ut till dubbelspår norr om befintlig järn-
väg mellan Eriksbergsmotet och Pölsebo. Ut-
byggnaden innebär att nytt spår i huvudsak 
läggs norr om befintligt spår på en sträcka av 
1,9 km, varav 1,1 km går i berg- och betong-
tunnel genom Bratteråsberget och Krokäng-
sberget. På ömse sidor om tunneln  byggs 
betongtråg respektive stödmurar för att öka 
säkerheten. 
   
1.2 Projektets syfte & mål
Planerad åtgärd syftar till att öka kapacite-
teten på Hamnbanan samt bidra till förbätt-
rad stadsmiljö. Projektet strävar också till att 
integrera Hamnbanan med den nu pågående 
utvecklingen av bostäder och centrumom-
råde som sker på Norra Älvstranden. Målet 
är att skapa en gynnsam stads- och samhälls-
byggnadsutveckling.

1.3  Aktuella områden
Gestaltningsprogrammet omfattar i första 
hand de områden som visas på kartan ovan 
som ”aktuella områden”. Det här är platser 
där ombyggnationens fysiska ingrepp blir 
synliga. Men utformingsfrågorna berör även 
intressen som har ett större influensområde.  
Dessutom har hänsyn tagits till den omvand-
ling av markanvändningen som Göteborgs 
stad genomför på Norra Älvstranden. 

Karta. Hamnbanan mellan Eriksberg och Pölsebo med ny dragning av järnvägen illustrerad.

1.4 Hamnbanan & stadsutveckling 
Ombyggnaden av Hamnbanan är i första hand 
ett järnvägsprojekt. Men det är också en åt-
gärd som ingår i omvandlingen av Norra Älv-
stranden från tidigare industriområden till 
stadsmiljö med bostäder och verksamheter. 

Trafikverket svarar för åtgärder som berör 
järnvägen medan Göteborgs stad har hand 
om stadsomvandlingen. Den fysiska plane-
ringen delas därmed på flera intressenter som 

= Aktuella områden som behandlas i detta gestaltningsprogram. = Betongtunnel
= Område för järnvägsplan Eriksberg-Pölsebo. = Bergtunnel

= Tråg

Fotbollsplanen Krokängsplan

Krokängsparken 

Sannegården

Ny Hamnbana i tunnel
Befintlig Hamnbana som rives

Säterigatan 

Eriksberg
Bräcke

Dys
iks

ga
ta

n 

Västra Eriksbergssgatan 

Nordviksgatan
Celsiusgatan

Pölsebo

Bratteråsberget 

Londongatan 

Göta älvVästra tunnelmynningen 

Fotbollsplanen 

Östra tunnelmynningen

N
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1.5 Gestaltningsprocessen 

1.5.1 Gestaltning inom järnvägsplan
Trafikverkets policy och mål är att se anlägg-
ningarnas egenskaper med en helhetssyn 
och förutom funktion, säkerhet och ekono-
mi även beakta estetik och miljö. Begreppet 
estetik omfattar inte enbart skönhetsvärden 
hos objektet som isolerat föremål, utan även 
människans totala upplevelse av hela anlägg-
ningen. Järnvägens viktiga roll med dess tra-
dition och betydelse för människorna moti-
verar emellanåt starka uttryck i landskapet. 

Detta gestaltningsprogram har utformats ef-
ter ”Banverkets arkitekturpolicy”, ”Banver-
kets kvalitetsprogram för järnvägsutform-
ning”, ”Råd och riktlinjer – vägledning för 

utformning av den fysiska miljön för funk-
tionshindrade” samt ”Gestaltningsprogram 
– en vägledning”. 

Syftet är att ta fram övergripande utform-
ningsprinciper för projektets arkitektur som 
kan utvecklas i bygghandlingen. Målet är att 
gestaltningsprogrammet ska bidra till en av-
vägning mellan estetiska, miljömässiga, tek-
niska och ekonomiska aspekter så att pro-
jektet upplevs som en helhet. I arbetet med 
järnvägsplanen har en barnkonsekvensana-
lys tagits fram som bidragit med informa-
tion. Gestaltningsprogrammet ska ligga till 
grund för detaljutformning, byggande och ska 
ses som ett levande dokument som kan uppda-
teras under projektet. Detta gestaltningspro-
gram är resultatet av gestaltningsprocessen i 
järnvägsplaneskedet. 

1. BAKGRUND - GESTALTNINGSPROCESSEN

ansvarar för planerade förändringar. Detta 
gestaltningsprogram tar sin utgångspunkt i 
funktionella och estetiska frågor som avser 
ombyggnationen av Hamnbanan och an-
passningen till den omgivande stadsmiljön. 
En del i detta arbete är att ta hänsyn till såväl 
historiska värden som framtida visioner.

Stor vikt har lagts på att bevara och utveck-
la Krokängsparkens kvaliteter som stads-
delspark och rekreationsvärde som är bety-
delsefull för närboende och skolor. Tidigare 
inventering visar också att Krokängsparken 
hyser biotoper med äldre träd och ett par 
skyddade arter i anslutning till bangårdsom-
rådet i söder. 

Gångstråk och gångbro vid Londongatan Ekar i Krokängsparken
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1.5.2  Gestaltningsprogrammets 
 mål & tillämpning
Gestaltningsprogrammet redovisar en ut-
formning med arkitektoniska kvaliteter och 
karaktärsdrag som är illustrerade så att de 
ska vara hållbara genom arbetsprocessen 
och utgör därmed ett mål att arbeta mot. 

Utgångspunkten för utformning bygger på 
att ny järnväg förläggs i tunnel under Kro-
kängsparken. Åtgärden kommer att medföra 
stora ingrepp vid nya tunnelmynningar och 
på den sträcka där öppen schakt krävs för 
att bygga en betongtunnel. Ingreppen kräver 
stor hänsyn till omgivande miljö, dels för att 
begränsa negativa effekter men också för att 
skapa arkitektoniska uttryck med god kvali-
tet i formgivningen. De estetiska riktlinjerna 
som beskrivs i detta gestaltningsprogram 
kan fungera som ett redskap för att nå en 
omsorgsfull helhetsgestaltning. Åtgärderna 
bör sammantaget leda till att boendemil-
jön utefter Hamnbanan förbättras samt att 
de som vistas kring järnvägen får en positiv 
upplevelse.  

Gestaltningsprogrammet innehåller en ana-
lys av landskapet och stadens förutsättning-
ar, som ligger till grund för de övergripande 
gestaltningsmålen. Hur målen ska konkre-
tiseras redovisas sedan med typutformning 
med planer, sektioner och illustrationer.

1.BAKGRUND - GESTALTNINGSPROCESSEN

Cykelstråk Fotbollsaktiviteter

Boendemiljö i Eriksberg Naturmiljö
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2. ANALYS - STADSBILDSANALYS

2.1 Stadsbildsanalys
Hamnbanans nuvarande sträckning har be-
tydande påverkan på stadsmiljön. Dels utgör 
järnvägen en barriär som delar stadsdelar 
som Bräcke, Lundby, Sannegården, Färje-
näs och Eriksberg åt. Dels medför de tunga 
transporterna en bullerstörning från tågtra-
fiken.

I järnvägsplanen föreslås att ny spårdrag-
ning utformas så att passagen genom Brat-
teråsberget och Krokängsberget sker genom 
en tunnel som i väster övergår i 4m djupa be-
tongtråg. Förändringen innebär bland annat 
att bullerstörningar och barriäreffekter från 
järnvägen reduceras samtidigt som den nya 
lösningen möjliggör utveckling av parken 
och dess kontakter med omgivande stad.

2.1.1 Staden kring Krokängsparken
Krokängsparken ligger bara ett stenkast från 
Färjenäs, den plats där Göteborgs första be-
byggelse uppfördes av holländare år 1604 
och som några år senare brändes ner under 
Kalmarkriget. Det nya Göteborg grunda-
des senare på andra sidan Göta älv och det 
skulle dröja ett par hundra år innan Norra 
Älvstranden började utvecklas till ett indu-
striellt centrum och Sveriges största hamn.
Idag utgör Krokängsparken ett obebyggt 
höjdparti som omges av stadsbebyggelse 
med bostäder, verksamheter, förskola och 
omsorg. Parken har visuell kontakt med 
Göta älv via fartygsdockan i Eriksberg. Vik-

I öster går Bratteråsgatan över järnvägen 
på en bro. Dessutom finns en otillgänglig 
passagemöjlighet uppe på höjden i Bratter-
åsberget där järnvägen går genom berget i 
tunnel. Än längre österut finns Celsiusgatan 
och Nordviksgatan som har var sin bro över 
Hamnbanan.
 
I området finns tre viktiga gång- och cykel-
stråk som förbinder Krokängsparken med 
mötesplatser och målpunkter. Ett stråk följer 
genom den långsmala parken mellan Dysiks-
gatan och Londongatan i Bräcke. Ett annat 
stråk följer parallellt utmed Hamnbanans 
norra sida och mynnar vid den planskilda 
korsningen vid Säterigatan och Västra Eriks-
bergsgatan. Ett tredje stråk passerar genom 
Krokängsparken under järnvägsbron i nord-
sydlig riktning och går mellan Bräckeskolan 
och fotbollsplanen som ligger mitt i parken.

Målpunkterna i stadsdelen, norr om Hamn-
banan, utgörs av Krokängsparken med fot-
bollsplanen, Bräckeskolan, en förskola i 
anslutning till Krokängsparken och Kyrkby-
torget. Målpunkter söder om Hamnbanan är 
Eriksbergtorget där Älvsnabben har en håll-
plats och en aktivitetspark vid Färjenäs. An-
dra stora målpunkter är också Lundbybadet, 
ishallen, shoppingcentret vid Eriksbergs-
motet, skolor och fritidsanläggningar samt 
Rosenhill, se karta sid 12.

tiga landmärken som skapar identitet och 
orienterbarhet i området är bland annat 
byggnadsverk som Bockkranen, Juvelkvar-
nen och Eriksbergshallen, se karta sid 12.  

Nordväst om parken ligger Bräcke, en träd-
gårdsstad med villor, radhus och egnahems-
bebyggelse som växte upp under första hälf-
ten av 1900-talet. Här ligger också Lundby 
nya kyrka med begravningsplats. I nordost 
angränsar parken till Lundby och Sannegår-
den med en stadsstruktur av flerfamiljhus 
från efterkrigstidens bostadsprogram. Söder 
om parken finns Västra Eriksberg  som nu ut-
vecklas till storstadsmiljö med flerfamiljhus 
och verksamheter med kontor, hotell, res-
tauranger med mera.
 
2.1.2 Kommunikationsstråk och 
mötesplatser
Huvudstråken i området är Västra Eriks-
bergsgatan, Dysiksgatan och Säterigatan, se 
illustrationskartor sidorna 14 och 15. Längs 
Hamnbanan finns sex planskilda korsning-
ar som förbinder staden norr och söder om 
järnvägen. 

I sydväst går Västra Eriksbergsgatan över 
Hamnbanan och ansluter bland annat till  
Dysiksgatan. Strax väster om Krokängspar-
ken finns en gång- och cykelbro som passerar 
över järnvägen och öster om Krokängspar-
ken passerar Säterigatan under järnvägen. 

2 Analys
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2.2  Befintliga funktioner & platsfoton 

2. ANALYS - BEFINTLIGA FUNKTIONER & PLATSFOTON
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Vy från Göta Älv, Styrfarten, vy från Göta Älv Eriksbergsdockan från Västra Eriksbergsgatan Londongatan Pilegårdsgatan, vy från Säterigatan Vy från Oslogatan

Eriksbergsdockan Park vid Propellergången Västra Eriksbergsgatan, gång- och cykelbro Fotbollsplan, vy från Krokängsparken Bratteråsgatan

Eriksberg färgeläge, vy från Göta Älv Manövergången, vy från Västra Eriksbergsgatan Jyllandsgatan Bratteråsgatan Fotbollsplan och klubbhus, vy från Säterigatan

Korsning Valskvarnsgatan / Säterigatan Aktivitetspark vid Pölsebogatan Londongatan, vy från Krokängsparken Befintlig järnvägstunnel, vy från Bratteråsgatan Oslogatan

Bratteråsberget vid Valskvarnsgatan Skola, vy från Västra Eriksbergsgatan Krokängsparken Befintlig järnväg, vy från Bratteråsgatan Förskola i Krokängsparken

2. ANALYS - BEFINTLIGA FUNKTIONER & PLATSFOTON
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2.3  Kommunikation 

Göta Älv

Göta Älv

2. ANALYS - KOMMUNIKATION
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Park

Aktivitetspark

Konferens, 
hotell, 
restaurang,
café &
älvsnabben

Göta Älv

2. ANALYS -  HUVUDSTRÅK & MÖTESPLATSER
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2. ANALYS - STADSMILJÖER & FÖRBINDELSER

2.5  Stadsmiljöer & förbindelser

Småstadsmiljö

Storstadsmiljö

Natur- & Parkområde

Större förbindelse

Mindre förbindelse

Områden som påverkas av ombyggnad

Befintlig järnväg enkelspårig ovan mark

Befintlig järnväg enkelspårig i tunnel

Ombyggd järnväg dubbelspår ovan mark

Ombyggd järnväg dubbelspår i tunnel
Efter ombyggnad 

Före ombyggnad

0 200m100

0 200m100

N

N

Krokängsparken 

Småstadsmiljö 

Storstadsmiljö 

Storstadsmiljö 

Storstadsmiljö 

Storstadsmiljö Småstadsmiljö 

Naturområde 

Naturområde 

park 

Göta Älv 

Krokängsparken 
Småstadsmiljö 

Storstadsmiljö 

Storstadsmiljö 

Storstadsmiljö 

Storstadsmiljö Småstadsmiljö 

Naturområde 

Naturområde 

Park 

Park 
Naturområde 

Göta Älv 

Naturområde 

park 

Naturpark 

Naturpark 

Stadspark 



                   
  Gestaltningsprogram Hamnbanan delen Eriksberg-Pölsebo                                     17

 Inventeringar har utförts inom 
området både vad det gäller växter 
och djur. I Krokängsparken finns 
flera stora ekar, en oxelallé, mur-
gröna och idegranar. Här lever även 
olika insekter, varav vissa är skyd-
dade. I parken jagar fladdermössen 
föda. Parkens funktioner kommer 
till största delen inte att påverkas av 
tunnelbyggnationen men några av 
träden kommer att behöva tas bort. 
Vilka områden som påverkas be-
skrivs utförligare i miljökonsekvens-
beskrivningen.

2.6  Växter & djur

2. ANALYS - VÄXTER OCH DJUR

Krokängsparken 

Fotbollsplan 

bef. bergtunnel 
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Område med stora ekar
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Lindallé

Område med potential för 
fladdermöss0 100m50

N

Naturmiljön kring Krokängsparken och Bratteråsberget

Murgröna Oxelallé Kalvnos Rovstekel bivarg Krokängsparken Taggmätare
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3 Helhetsgestaltning

Situationsplan över Krokängsparken och Bratteråsberget

Såsom tidigare beskrivits under kapitel 1.5.2 
ska åtgärderna som ombyggnationen av 
Hamnbanan medför sammantaget leda till 
följande: 

• Boendemiljön utefter Hamnbanan för-
bättras.

• Järnvägsmiljön utformas så att de som 
vistas kring järnvägen får en positiv upp-
levelse. 

Utifrån dessa mål samt utförda analyser har 
tre gestaltningsprinciper tagits fram:

Konstruktionen kring de både tunnelmyn-
ningarna föreslås ha en liknande utformning 
för att dels markera en relation mellan myn-
ningarna, dels för att de har liknande förut-
sättningar då de båda ligger exponerat och 
ska integreras i stadsmiljön. 

De tre platserna som behandlas i detta ge-
staltningsprogram har alla sina specifika 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. 
På följande sidor beskrivs utformningen för 
vardera plats, Västra tunnelmynningen, fot-
bollsplanen samt Östra tunnelmynningen.

• Anpassa järnvägsanläggningen till omgi-
vande terräng och stadslandskap.

• Ta vara på befintliga värden och funktio-
ner  som inordnas i blivande miljön.

• Utforma byggnadsverk med stödmurar,       
skärmar och utrustning som anknyter till  
platsens historia. 

Den arkitektoniska utformningen tar fasta 
på att knyta an miljön till den tidigare far-
tygsindustrins historia. Miljön utformas 
med en robust och grov karaktär med in-
slag av varmförzinkat stål, betong, sten med 
mera. 

3.1 Västra tunnelmynningen 3.2 Fotbollsplanen 
3.3 Östra tunnelmynningen

Krokängsparken 

Bratteråsberget Västra Eriksbergsgatan 

Säterigatan 

N
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Krokängsparken med storvuxna träd.

Förslag 2
Vid ombyggnationen av Hamnbanan föreslås 
en utformning som tar hänsyn till platsens 
historia, befintliga miljöer och kommande 
stadsutveckling. Utfrån detta ges Västra tun-
nelmynningen en utformning med nya kom-
munikationsstråk och vistelseytor.
Befintliga funktioner och kommunikations-
stråk anpassas till den nya utformningen. 

Förslag 3
Förslag tre är en utveckling av förslag två. 
Området ovanpå tunneln utvecklas av olika 

3.1  Västra tunnelmynningen 
I väster mellan bron vid Västra Eriksbergs-
gatan och den nya tunnelmynningen vid 
Krokängsparken kommer järnvägen att lig-
ga i samma läge men något djupare. Befintlig 
järnväg söder om Krokängsparken kommer 
att tas bort och befintlig gång- och cykelbro 
kommer att flyttas cirka 100 meter västerut. 

Närheten till bebyggelsen i Bräcke kommer 
att kräva en säker avskärmning utmed järn-
vägen. Vid ombyggnationen ges en möjlighet 
att skapa en ny entré till Krokängsparken 
från Västra Eriksbergsgatan vid den nya tun-
nelmynningen. 

3.1.1 Analys av olika förslag
Under det inledande gestaltningsarbetet har 
olika förslag studerats med hänsyn till pla-
nerade åtgärder och Krokängsparkens roll. 
Förslagen bygger på att fånga upp befintliga 
och tillkommande värden som integreras i 
utformningen. En central fråga är hur fysiska 
ingrepp av den nya järnvägen ska utformas 
utan att begränsa fortsatt stadsutveckling. 

Gemensamt för alla förslag är att befintlig 
järnväg helt eller delvis kan avvecklas och 
att eventuell mark med föroreningar ska åt-
gärdas. Nedan beskrivs tidigare förslag som 
studerats inom ramen för järnvägsplan. 

Förslag 1
Minimala åtgärder vid ombyggnationen av 
Hamnbanan. Återställning med enkla slän-
ter och stödmurar. 

3. HELHETSGESTALTNING - VÄSTRA TUNNELMYNNINGEN

intressenter till en aktivitetspark med olika 
funktioner. Den arkitektoniska formgivning-
en tar fasta på industrins karaktär och histo-
ria med dyrare materialval såsom cortenstål 
med mera.

Valt förslag (förslag 2)
Utifrån ett samordnat gestaltningsarbete be-
slutades förslag två genomföras med möjlig-
het att utvecklas till förslag tre. Planerade 
åtgärder kan genomföraras i samarbete mel-
lan Trafikverket, Göteborgs stad och andra 
intressenter. 
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3. HELHETSGESTALTNING- VÄSTRA TUNNELMYNNINGEN

3.1.3 Gestaltning
Formerna går från strama vinklar i väster vid 
tunnelmynningen för att successivt mjukas 
upp och ansluta till Krokängsparkens mjuka 
organiska fomer. Olika vinklar, lutningar och 
material bryter ner höjdskillnaderna till en 
mindre skala för närboende och förbigående.

Tunnelmynningarnas utformning med per-
forerade cortenytor ger en historisk åter-
koppling till platsens industri. Växtligheten 
genom plåten där möjligt förenar materialet 
med Krokängsparken. Befintligt gångstråk 
som följer utmed norra sidan av nuvarande 
järnväg ligger kvar. 

Den nya entrén till Krokängsparken från 
väster utformas med tillgänglighetsanpass-
ning både från Londongatan och från Västra 
Eriksbergsgatan. Området utformas så att 
stadigvarande uppehälle inte uppmuntras 
för människor närmst tunnelmynningen. 
Ytorna föreslås få en stadsmässig parkkarak-
tär som exponeras mot Norra Älvstranden. 

En mötesplats anordnas öster om tunnel-
mynningen, utanför järnvägens säkerhets-
område.

Västra tunnelmynningen med den nya parkentrén från Västra Eriksbergsgatan, vy från söder.

V1. Entrén till Krokängsparken från Londongatan med västra tunnelmynningen, vy från nordväst.
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3. HELHETSGESTALTNING - VÄSTRA TUNNELMYNNINGEN
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3. HELHETSGESTALTNING- VÄSTRA TUNNELMYNNINGEN
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Krokängsparken

A
A

B
B

Industrikaraktär
Karaktären på det nya entréområdet föreslås spegla 
platsens historia med fartygsindustri från 1900-talets 
varvsepok. Formgivningen tar fasta på grova råa ma-
terial som betong, sten och stål. Vid en omdaning av 
området enligt ovan beskrivna förslag tre kan indu-
strikaraktären vidareutvecklas.

Materialpalett
Stödmurar utformas med betong som kan ges grafisk 
ytbehandling. Ytorna kring tunnelmynningen består 
av cortenstål som på vissa ytor är perforerad. Vid 
trappan mot Västra Eriksbergsgatan reser sig en gabi-
onmur över tunneln och fungerar som en visuell länk 
för passage över tunneln. 

Vegetationen ska anpassas till Krokängsparkens ka-
raktär och de trädslag och buskar som finns i området 
såsom ek, oxel och björk. Murar kompletteras med 
klängväxter som murgröna och vildvin och gräsytor 
mot parken ges vildängskaraktär. 

SEKTION A-A. Ny Hamnbana med dubbelspår i tunnel och ny parkentré vid den västra tunnelmynningen.
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tunnel

hållplats körbana refug körbana GC stråk

gångbana &
cykelramp

gångbana &
cykelramp

gångbana &
cykelramp

gångbana &
cykelramp

KROKÄNGSPARKEN ÖSTER OM LONDONGATAN HAMNBANAN MED DUBBELSPÅR I TUNNEL VÄSTRA ERIKSBERGSGATAN

Västra tunnelmynningen från Västra Eriksbergsgatan, vy från söder. Sektioner markerade.
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3. HELHETSGESTALTNING - VÄSTRA TUNNELMYNNINGEN

Genomsiktlig skärm med skraffering Vegetationsytor
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ELEVATION B-B. Ny Hamnbana i betongtråg utanför västra tunnelmynningen vid Pölsebo.
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KROKÄNGSPARKEN VID LONDONGATAN HAMNBANAN MED DUBBELSPÅR I ÖPPET TRÅG VÄSTRA ERIKBERGSGATAN

Räcken i varmförzinkat 
plattstål

12
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Gång- och cykelytor ges ett ytskikt av betong 
kring tunnelmynningen. Vid anslutning till be-
fintliga gångstråk används grus och asfalt. 

Utrustning i form av skyddsstaket, räcken och 
handledare tillverkas i varmförzinkat stål med-
an stödkanter och inklädnader kan utföras med 
cortenstål. Längs med trappan från Londonga-
tan finns ett räcke av cortenstål.

Säkerhetsskärmar kring tunnelmynningar ut-
förs av genomsiktligt material. I ett senare 
skede kan Göteborgs stad placera ut sittmöbler 
med till exempel robust karaktär av grovt virke 
som har synliga stålbeslag och infästningar. 

Området omgärdas av gräsytor. De körytor som 
sällan trafikeras med fordon kan med fördel an-
läggas med gräsarmering, både med tanke på 
dagvattenhantering och för att förstärka upple-
velsen av en grön park. 

10

10

06
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3. HELHETSGESTALTNING - FOTBOLLSPLAN

Befintlig fotbollsplan och klubbhus vid Säterigatan

Fotbollsplanen i Krokängsparken, vy från väster med nytt klubbhus norr om planen, till vänster i bild.

Fotbollsplanen i Krokängsparken, vy från söder med Säterigatan till höger i bild.

3.2  Fotbollsplanen
Passagen med betongtunnel genom Krokängsparken 
kommer att ta mark i anspråk och marknivåer kommer 
att behöva ändras. Bland annat innebär tunnelpassagen 
att fotbollsplanen kommer att behöva flyttas något sö-
derut och anpassas till en ny nivå där höjdskillnaden till 
omgivande mark behöver tas upp med slänter och stöd-
murar. 

Befintligt klubbhus kommer att ersättas med ett nytt 
norr om fotbollsplanen. Särskilda detaljstudier omkring 
fotbollsplanen behöver genomföras för att säkerställa 
områdets framtida utseende.
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3. HELHETSGESTALTNING - FOTBOLLSPLAN

Gabionmur med svetsat nät

Huvudentré till klubbhus och fotbollsplan 
sker norrifrån via Säterigatan. Parkering för 
cykel och bil anläggs vid planens norra ände.  
Vid det nya klubbhuset ordnas en mötesplats 
med utsikt mot fotbollsplanen. 

Befintlig gång- och cykelväg runt fotbollsplan 
kommer justeras något, men stråket kommer 
att vara kvar. En del storvuxna träd, såsom 
ekar, kommer att behöva tas bort och kvar-
stående träd och närliggande vegetation ska 
skyddas under byggtiden. Träd med stort be-
varandevärde kan också behöva ytterligare 
skyddsåtgärder under en övergångstid för att 
säkerställa en fortsatt god utveckling. 

Materialpalett
Den nya fotbollsplanen utrustas med 
konstgräs. Planen omgärdas med räcke och 
belysning. Nivåskillnaden med omgivande 
terräng tas upp med slänter och stödmurar av 
betong eller gabion. Räcke och stängsel sätts 
där det är höga höjdskillnader.

Fotbollsplanen i Krokängsparken, vy från Söder med fotbollsplanens stödmurar av gabioner mot Säterigatan.

Fotbollsplanen i Krokängsparken, vy från nordost med ny klubbhus vid planens norra sida.

bild 7 alt 2
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3. HELHETSGESTALTNING - ÖSTRA TUNNELMYNNINGEN

Östra tunnelmynningen, vy från öster. 

Säterigatan

Ö
stra Eriksbergsgatan

Celsiusgatan

3.3  Östra tunnelmynningen
I öster hamnar tunnelmynningen strax norr 
om befintlig bergtunnel vid Bratteråsber-
get. Väster om ny tunnelmyning planeras ny 
framtida bostadsbebyggelse. Tunnelmyn-
ningens utformning är besläktad med västra 
tunnelmynningen, med bland annat kilfor-
made ytor av cortenstål som återkopplar till 
platsens historia och staden. Cortenytan är 
perforerad för att ge karaktär till ytan. De 
kilformade cortenytorna minskar höjdskill-
naden visuellt.
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3. HELHETSGESTALTNING - ÖSTRA TUNNELMYNNINGEN

bergets läge och hållfasthet kommer exakt 
utbredning av bergskärning tas fram i ett se-
nare skede. 

Den norra slänten ska ges ett bearbetat ut-
tryck för att passa in i den planerade stads-
mässiga miljön och samtidigt återkoppla till 
platsens industrihistoria. Slänten kläs för-
slagsvis med sedum för att skapa en grön 
slänt med låg skötselintensitet. Uppe på det 
norra släntkrönet sträcker sig en rak gabion-
mur som är en stark stadsmässig form som 

Östra tunnelmynningen, vy från sydost. Sektioner se sid 28.

C

C

ger en tydlig inramning. Området närmst 
tunnelmynningen ska inte bjuda in till vis-
telse och därför sätts där svårgenomtränglig 
vegetation.

Utformningen av miljön mellan Östra Eriks-
bergsgatan och järnvägen är viktig för upp-
levelsen av tunnelmynningen. Inom detta 
gestaltningsprogram som utförs på uppdrag 
av Trafikverket föreslås en grön och diskret 
utformning närmst järnvägen. Gestaltning-
en av områdena runt omkring ligger hos 
Göteborgs stad.

D

D

Säterigatan

Bensinmack 

Östra Eriks-

bergsgatan

Banområdet stängslas in med genomsiktliga 
skärmar, varav de på släntkrönet står på en 
låg gabionmur.  

Järnvägen ligger nedsänkt innan den går in 
i tunneln. Nivåskillnaden mellan räls och 
omgivande mark är stor i norr. Berget lig-
ger ytligt i slänten och bergskärning kan 
bli aktuellt. Exponerat berg skulle vara ka-
raktärsskapande och minska höjden på ga-
bionmuren som annars tar upp en del av 
höjdskillnaden. På grund av osäkerhet kring 

Pumpstation

Insats-/
utrymningsväg

N
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3. HELHETSGESTALTNING - ÖSTRA TUNNELMYNNINGEN

Corten

SEKTION C-C. Ny Hamnbana nedsänkt vid östra tunnelmynningen.

ÖSTRA ERIKSBERGSGATAN HAMNBANAN MED DUBBELSPÅR GRÖNOMRÅDE

SEKTION D-D. Ny Hamnbana nedsänkt vid östra tunnelmynningen, med hög slänt.

GRÖNOMRÅDE

ÖSTRA ERIKSBERGSGATAN HAMNBANAN MED DUBBELSPÅR PARKERING PARKERING

slänt med sedum

Gabionmur med 

genomsiktlig skärm

Gabionmur med 

genomsiktlig skärm

Genomsiktlig skärm

Staket

Staket

grönyta

slänt med sedum

Gräs

Genomsiktlig skärm

Bergskärning
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3. HELHETSGESTALTNING - ÖSTRA TUNNELMYNNINGEN

Östra tunnelmynningen, vy från sydost.

Materialpalett
Tunnelmynningen utförs med en ram av be-
tong som omges av ytor av corten. Nivåskill-
naden till omgivande mark kommer att tas 
upp med en kombination av slänter, kil av cor-
tenstål, stödmurar och bergskärning. Stödmu-
rarna föreslås utföras i betong och gabioner. 

Säkerhetsskärmar utförs genomsiktliga med 
frostat raster som placeras på stödmurens 
krön. Slänten i norr föreslås anläggas med se-
dummatta kring bergskärning. Exakt utform-
ning av slänten får utredas i ett senare skede. 

Miljön vid tunnelmynningen föreslås plante-
ras med vegetation av buskar och lägre fält-
skikt, som inte bjuder in till uppehälle och lek. 

03

01

06

05

02

Säterigatan
06

Bensinmack 

04

05

01

Gabionmur

06

03

SEKTION C-C. Ny Hamnbana nedsänkt vid östra tunnelmynningen.

SEKTION D-D. Ny Hamnbana nedsänkt vid östra tunnelmynningen, med hög slänt.

01
Cortenstål

Vegetation
03

Gräsarmering

Genomsiktlig skärm Genomsiktlig skärm på gabionmur
0605

02

04

08

Bergskärning

Sedum

07

N

Exempel på skraffering på skärm

08

07

05/06
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4.1 Insats- & utrymningsvägar
Utrymningsvägar från järnvägstunnel ska 
vara tydligt annonserade och fria från hin-
der. Platser kring utrymning ska vara väl 
belysta och markbeläggning ska ansluta till 
omgivande vägar, gång och cykelstråk. 

Utformning av grindar ska anpassas till om-
givande räcken och skyddsskärmar. 

Utrymningsvägar från järnvägstunnel.

4 Delutformning

Utrymningsväg vid östra tunnelmynningen Utrymningsväg vid västra tunnelmynningen

Insats- /utrymmningsväg

N

Insats- /utrymmningsväg

Insats- /utrymmningsväg

Krokängsparken

Bratterås-
berget
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Insatsbyggnad. Vy av nordvästra fasaderna. Insatsbyggnad. Vy av sydvästra fasaderna.

Referensbilder på falsad plåt

Befintligt Situation. Vy mot öster över Krokängsplan, Säterigatan och kontorsbyggnad.

4. DELUTFORMNING - INSATSBYGGNAD VID BRATTERÅSBERGET

Utrymningsväg vid västra tunnelmynningen

Säterigatan

Säterigatan
Infart till befintlig kontorsbyggnad

Säterigatan

Plats  för ny insatsbyggnad4.2 Insatsbyggnad vid Bratteråsberget
Byggnad till insatsschakt ska ha en diskret och enhet-
ligt utformning. 

Skalan på byggnaden hålls nere med sadeltak och en 
takutbyggnad för hisstopp. Byggnaden är grå med plåt  
på både fasad och tak. Materialet är underhållsfritt och 
tål klotterrengöring. Dörrar utförs i stål likt fasad. 

Fasadmaterial och specifik kulör utreds i senare skede.

Kontorsbyggnad
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4. DELUTFORMNING - SÄKERHET , SKYDDSSKÄRMAR & STÄNGSEL

Västra tunnelmynningen från Londongatan, vy från väster. Säkerskärmar omgärdar spårområdet.

Exempel på skraffering på skärm

Östra tunnelmynningen. Vy från sydost. Säkerskärmar omgärdar spårområdet.

4.3 Säkerhet, skyddsskärmar & 
stängsel
Järnvägsanläggningen ska uppfylla gällande 
säkerhetskrav som bestäms av Trafikver-
kets normer och regelverk såsom TDOK 
2014:0272 Personskydd mot järnväg.

Stängsel, skyddsräcken och servicegrindar 
ska ha enhetlig utformning och utföras av 
varmförzinkat stål. Placeringen av stängsel 
och skyddsräcken ska underordnas funktio-
nella krav men också terrängens och 

vegetationens förutsättningar. Anslutningar 
till anläggningskonstruktioner ska uppfylla 
konstruktionskrav och ges en utforming som 
harmonierar mellan olika byggdelar. 

Järnvägsanläggningen kommer att omges av 
säkerhetsskärmar som ansluts till stödmurar 
och betongkonstruktioner. Nivåskillnader 
till omgivande terräng tas upp av betong-
konstruktioner och gabionmurar. 

Genomsiktlig skärm med 
skraffering

Skärm på gabionmur
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04

4. DELUTFORMNING - RÄCKEN

Västra tunnelmynningen. Vy från Västra Eriksbergsgatan

4.4 Räcken
Stålkonstruktioner som räcken föreslås utföras i 
varmförzinkat stål och handledare i rostfritt stål. Ka-
raktären ska vara robust och enkel med ett uttryck 
av industrikaraktär. Utformningen ska uppfylla ge-
nerella funktionskrav som bestäms av Trafikverkets 
normer och regelverk såsom TDOK 2014:0272 Per-
sonskydd mot järnväg samt Göteborgs stads Tekniska 
handbok.  

Handledare på räcken som monteras i trappornas 
plansteg och på sidomurar. Där fallrisk råder ska 
räckena ha en fyllning med stolpar av plattstål. Räck-
ets överliggare utförs av plattstål lika dess ståndare 
av plattstål. Trappräcket norr om västra tunnelmyn-
ningen utförs av cortenstål för att ge en kontinuitet  av 
material. Handledare är runda av rostfritt stål.

Räckesdetalj

Västra Eriksbergsgatan

11
00

-1
20

0

max 
100mm

N

Varmförzinkat räckeVarmförzinkat räcke

Räcke av cortenstål
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4. DELUTFORMNING - TRAPPOR & RAMPER

Halkskydd

Betongtrappa med 
sittdel

4.5 Trappor & ramper
Vid västra tunnelmynningen där det skapas en ny 
entré mot Krokängsparken föreslås trappor och 
ramper av betong och granit som anpassas för till-
gänglighetskrav. Kanter som är utsatta för bland 
annat snöskottning föreslås vara av granit. 

Vid fotbollsplanen kommer miljön att omarbetas 
med nya nivåer och samband som kräver trappor 
och ramper. Gångväg med ramp ner till planen an-
läggs mellan Säterigatan och fotbollsplanen. I väs-
terslänten mot Krokängsparken föreslås en sittyta 
som trappar sig upp till parken.

Betongtrappa

Entré till Krokängsparken vid västra tunnelmynningen mot Västra Eriksbergsgatan, vy från sydväst .

Sittyta med trappor vid fotbollsplan

Kantsten av granit
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4. DELUTFORMNING -  BELYSNING

Befintlig belysning på 
Londongatan

Befintlig belysning på 
Krokängsparken

Belysning i trappor och ramper

Belysning i trappor och ramperDekorativ belysningDekorativ belysning

4.6 Belysning
Belysningsanläggningar kring västra tunnelynning-
en och fotbollsplanen underordnas Krokängspar-
kens system. Gatu- och väg-armaturer anpassas till 
gatumiljöns övriga belysning med stolpar, armatu-
rer och ljuskällor. 

Parkarmaturer och infälld effektbelysning vid trap-
por, murar med mera ska ha en enhetlig karaktär 
som harmonierar med Krokängsparken som helhet. 
Ljusvärden och färgtemperaturer ska vara enhetligt 
utformade. 

Belysning ska utföras så att Göteborgs stads vision 
om trygga utomhusmiljöer kan tillgodoses. 
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Stödmur av betong  
med klätterväxt

Markbeläggning av betong för gångytor

Stödmur av gabion. Ytor med perforerad cortenstål där 
växtlighet kan växa genom.

Gräsarmering vid tillfällig 
plats för fordon.

Olika vinklar, lutningar och material bryter ner 
höjdskillnaderna till en mindre skala.

4.7 Landskapsutformning: 
växter, mark & stödmur
Terrängmodellering ska anpassas med mjuka 
övergångar till omgivande mark. Stödmurar och 
trappor infogas med minsta möjliga markintrång. 
Vegetation med träd buskar och fältskikt mot 
Krokängsparken ska ha inslag av de växter som 
förekommer i parken, såsom ek, björk och hassel. 
Mot Västra Eriksbergsgatan och den södra entrén 
ska mark och växter ha ett tydligt anslag av 
stadsmässigt ordnad park som successivt övergår 
till naturmark. 

Hårdgjorda gångytor utförs av markbetongplattor 
och stödmurar av betong och gabioner kläs med 
klängväxter. Angöringsytor för fordon utförs med 
gräsarmeringssten och sekundära gångstråk kan 
utföras med gångstenar i betong som fälls in i gräs-
ytor. Slänter med växtlighet

4. DELUTFORMNING - LANDSKAPSUTFORMNING

Kantstöd av cortenstål håller formen 
på planteringar

Betong med slät yta
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4. DELUTFORMNING - KONST

4.8  Detaljutformning
Anläggningen kring Hamnbanan kommer 
att innehålla storskaliga byggnadsverk och 
funktionella delar med estetiska detaljer. Ge-
staltningsprocessen tar hänsyn till helheten 
där estetiska kvaliteter har sin utgångspunkt 
i detaljer, material, form och färg. Det kan till 
exempel ta uttryck i bearbetade skyddsskär-
mar, stödmurar, trappor, informationsskyl-
tar och belysning med mera. Formgivningen 
förutsätter samspel mellan olika intressen-
ter, inte minst för att synliggöra framtida un-
derhållskostnader och driftansvar. 

Konst
I offentliga rum kan konst ha många syften 
där tidsanda och värderingar speglas. Tidi-
gare begrepp som estetiskt tilltalande konst-
verk har ersatts av miljökonst som tar hela 
platser i anspråk. Nu präglas också den of-
fentliga konsten av fria aktörer med så kallad 
gatukonst, där graffiti, schabloner och ron-
dellhundar är exempel. Men gränsen mellan 
konst, dekoration och formgivning håller på 
att raderas ut. Idag kan även funktionella 
ting samordnas och integreras med konst-
närliga grepp i miljön som bidrar till att höja 
status och attraktionskraft. 

Konst ska vara en integrerad del av anlägg-
ningen och utföras i nära samarbete mellan 
konstnär, arkitekt och förvaltningsorganisa-
tionen. 

b

Exempel på skyltningExempel på skyltning Exempel på konstnärlig utsmyckning

Fasad mot söder, vy från Västra Eriksbergsgatan

Exempel på konstnärlig ytbehandling av betong

Västra Eriksbergsgatan

Konstnärlig ytbehandling av mur

N
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Befintlig gångväg i Krokängsparken

Gestaltningsprogrammet ska ses som ett 
levande dokument som utvecklas och kom-
pletteras under arbetets gång. En viktig del 
i detta arbete utgörs av en diskussion och 
samverkan mellan olika intressenter både 
för byggnation och drift.  

Under fortsatt arbete bör projektets avgräns-
ning och omfattning klargöras. Därefter bör 
fokus ligga på att studera detaljutformning, 
som dels handlar om att se över specifika 
delar för utformning som rör hela Hamn-

banans gestaltning, dels detaljer som endast 
berör aktuell sträcka. 

Följande fokusområden ska utvecklas i det 
fortsatta arbetet:   

• Hänsyn till befintlig miljö i Krokängs-
parken.

• Stadsmässig utformning av ny park- 
entré vid västra tunnelmynningen. 

• Varsam anpassning av området kring  
fotbollsplanen.

• Anpassning av grönområde kring Östra       
Tunnelmynningen. 

• Detaljutformning av byggnadsverk, 
stödmurar, trappor och ramper.

• Utrustning och belysning.
• Markytskikt och vegetation.

5 Fortsatt arbete
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