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Förord 
Behovet av att kapacitetsförstärka Hamnbanan har blivit mycket tydligt 
på senare år genom att den hamnrelaterade järnvägstrafi ken fördubblats 
på kort tid och idag svarar för ca 30 % av godset till och från hamnen. 
Hamnbanan är (om man bortser från Malmbanan) den enskilt viktigaste 
järnvägen för godstransporter i landet med omkring 15 % av allt järn-
vägstransporterat gods. Göteborgs Hamn räknar med en fördubbling av 
volymerna på 10 år och att minst hälften av tillväxten skall gå på järnväg. 
Med 70 % av Sveriges sjötransporterade containergods är Göteborgs 
Hamn helt dominerande i landet.

Banverket har under 2005, i samverkan med Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen m fl  börjat 
utreda hur olika sträckningar för en ny hamnbana skulle kunna ge-
nomföras i framtiden. Arbetet innefattar också åtgärder för att höja 
kapaciteten på kortare sikt i befi ntlig anläggning. Resultatet av arbetet 
är en förstudie där vi nu har framme en förslagshandling. Förstudien är 
det första översiktliga skedet i den lagstadgade planeringsprocessen för 
byggande av järnväg. 

Föreslagna åtgärder syftar till att säkerställa framtida gods-
transporter på järnväg till och från Göteborgs Hamn, raffi naderierna 
och övrig industri på västra Hisingen. En ökad kapacitet bidrar till en 
förbättrad konkurrenskraft för transportalternativen sjöfart–järnväg 
jämfört med sjöfart–väg, vilket ger möjlighet till att vi så småningom kan 
nå viktiga miljöpolitiska mål. 

Dagens hamnbana går genom ett av de viktigaste utbyggnads-
områdena i Västsverige, Norra älvstranden. Kommunen har under 
fl era år tydligt markerat att järnvägens barriäreffekter i området måste 
åtgärdas.  Detta är en strategisk fråga som berör invånarna i göteborgs-
regionen såväl som svensk exportindustri. 

En kärnfråga är hur nödvändig kapacitet på Hamnbanan kan säkras 
samtidigt som staden på Norra älvstranden kan fortsätta att utvecklas på 
ett attraktivt sätt. Vår ambition är att översiktligt visa vad man kan göra 
för åtgärder både på kortare och längre sikt samt vad detta översiktligt 
ger för effekter för trafi kering, påverkan på markanvändning, samhälls-
struktur och miljöintressen samt kostnader.  

Vad har vi då kommit fram till och hur skall vi gå vidare? För att öka 
kapaciteten på Hamnbanan kommer åtgärder och utbyggnad att ske i 
fl era steg och under många år framöver. För de kommande 5–10 åren 
föreslår vi relativt kostnadseffektiva åtgärder i den befi ntliga Hamn-banan 
och som kan genomföras relativt snabbt. De olika utbyggnadsförslagen 
på längre sikt måste hanteras i den lagstadgade planeringsprocessen. 
Nästa steg blir järnvägsutredning och regeringens tillåtlighetsprövning 
innan val av alternativ slutligen kan bestämmas. 

En viktig fråga att diskutera är om kommande järnvägsutredning 
skulle kunna koncentreras till de mer realistiska utbyggnadsförslagen för 
en ny hamnbana och att vi gemensamt efter genomförd remiss av denna 
förslagshandling kan sortera bort de mer omfattande och kostsamma 
alternativen.

Februari 2006
Lotta Brändström
Regionchef
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En gemensam framtidsbild 
På Hisingen ligger industriverksamhet med stor 
betydelse för både regionens och Sveriges näringsliv 
och handel. Här fi nns Nordens största hamn, men 
också viktig olje- och bilindustri. Hamnen expanderar 
och blir allt mer beroende av ett effektivt transportnät 
för att möta konkurrensen från omvärlden. Cirka en 
tredjedel av godset från hamnen går på järnväg. Hamn-
banan är järnvägslänken mellan hamnområdena 
och industrierna på västra Hisingen och Sveriges 
inland, men banan har inte tillräcklig standard och 
kapacitet för framtiden.

På Norra älvstranden där Hamnbanan går idag 
vill Göteborg utveckla en attraktiv stad för att 
bland annat attrahera hög kompetens till fram-
tidens företag. Genom en fortsatt utveckling av 
bebyggelsen här kan staden runt älven bindas 
samman till en intressant enhet. Både expansionen 
av Göteborgs Hamn och utvecklingen av Göteborg 
som verksamhetsområde har stor betydelse för att 
skapa en livskraftig och stark region, men de två 
intressena innebär också en motsättning om hur 
marken på Hisingen ska användas.

Genom förstudien har Banverket, kommunen 
och övriga parter kommit fram till en gemensam 
uppfattning om vilka krav Göteborgs Hamns ut-
veckling ställer på godstransporterna, vad transpor-
terna kräver för infrastruktur och om kommunens 
ambitioner för utvecklingen av Norra älvstranden.

Förutsättningar för utbyggnaden
Olika hänsyn måste tas vid en utbyggnad av 
kapaciteten för godstrafi k på järnväg. Det handlar 
om vilken trafi k och vilka tekniska krav som måste 
klaras, men också om en rimlig hänsyn till om-
givningen. Oavsett vilka åtgärder som kommer 
att krävas kommer olika intressen på både lokal, 
regional och riksnivå att påverkas.

Utifrån projektets förutsättningar och de 
nationella, regionala och lokala målen har mål 
för utbyggnaden formulerats. Dessa kommer att 
följa projektet i det fortsatta arbetet vid värdering 
av olika lösningar och utformning av åtgärder. 

En viktig utgångspunkt i detta arbete är det 
övergripande transportpolitiska målet att säkerställa 
både samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt 
hållbara transportlösningar.

Kapacitetshöjande åtgärder
Efterfrågan på godstransporter på järnväg 
har ökat snabbare än tidigare bedömningar. 
Tillväxtprognoserna för godstransporterna visar 
att det kommer att krävas åtgärder redan inom de 
närmaste åren om inte hamnens utveckling ska be-
gränsas.

I förstudien studeras olika åtgärder för att höja 
kapaciteten för godstransporter på järnväg på både 
kortare och längre sikt. Den s.k. fyrstegsprincipen 
har varit en viktig utgångspunkt i detta arbete.

Olika åtgärder för att förbättra effektiviteten i 
det befi ntliga systemet beskrivs först. I ett längre 
perspektiv krävs en mer omfattande och långsiktig 
utbyggnad. En sådan kommer dock att ta lång tid 
att genomföra. Flera steg i planeringsprocessen 
återstår innan en projektering kan börja. Själva 
utbyggnaden behöver sannolikt ske i etapper och 
kommer också att ta tid. Dessutom kommer en större 
utbyggnad att påverka det omgivande samhället 
både positivt och negativt oavsett hur lösningen ser 
ut. En större utbyggnad kräver därför förberedelse så 
att den bästa sammanvägda lösningen kan väljas.

Fyra principer för en långsiktig utbyggnad har 
studerats: utmed den befi ntliga Hamnbanan, tunnel 
Bräcke–Brämaregården–Marieholm/Nylöse, bergtunnel 
Biskopsgården–Aröd–Marieholm/Nylöse/Lärje och ytläge
Säve–Marieholm/Nylöse/Lärje. Var och en av dessa 
principer kan sedan utformas på fl era sätt. Vidare 
studier får avgöra mest lämplig lokalisering och 
utformning. För varje lösning har en bedömning av 
trafi kkapaciteten och förväntad påverkan på om-
givningen gjorts.

Utvärdering inför nästa steg 
I förstudien har ingen traditionell samhällsekonomisk 
analys gjorts där kostnader och nyttor diskonteras 
över en sextioårsperiod eftersom trafi kprognosen 
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för en så långsiktig analys blir mycket osäker. Istället 
har en bedömning gjorts av nyttan av överfl yttning 
av godstransporter från väg till järnväg och en fort-
satt tillväxt av godstransporterna på Hamnbanan. 
En samhällsekonomisk kalkyl görs i nästa skede.

Kapaciteten för godstrafi ken är i ett första steg inte 
knuten till enkel- eller dubbelspår på Hamnbanan. 
Stora förbättringar kan uppnås genom åtgärder i 
den befi ntliga anläggningen. För att klara behovet 
de närmaste åren behöver kapaciteten förbättras 
successivt genom effektivisering av den befi ntliga 
anläggningen.

Olika lösningar av kapacitetsbehovet ger olika 
påverkan på omgivningen. En alternativ dragning av 
Hamnbanan ger möjlighet att utveckla älvstrands-
området men kan beroende på alternativ ge negativ 
påverkan på andra områden, både på Hisingen och 
på fastlandet. Alternativa dragningar av Hamnbanan 
påverkar också kapaciteten i det övriga järnvägs-

systemet i de alternativ där Hamnbanan läggs 
samman med Bohusbanan eller Norge/Vänerbanan. 
En långsiktigt hållbar lösning för Hamnbanan måste 
därför utformas utifrån en sammanvägning av vilka 
lösningar som är realistiska och hur marken på 
Hisingen ska användas i framtiden. Det är också 
en stor fördel om kapaciteten kan byggas ut i 
etapper. Detta ger en successiv nytta både för 
godskapaciteten och för stadens utveckling.

Enkelspåret över älven kommer i framtiden att 
vara en begränsande faktor för järnvägstrafi ken på 
Hisingen. Detta kan lösas på olika sätt. Här fi nns ett 
viktigt vägval som påverkar hur en mer långsiktig 
lösning för godstrafi ken kan se ut. 

Under arbetet har samråd hållits med både 
referensgrupper och berörd allmänhet. De syn-
punkter som kommit in är ett viktigt underlag för 
beslut om inriktningen av det fortsatta arbetet.





Visioner

1 Nordens största hamn

2 En attraktiv stad för tillväxt i  
 regionen

3 En gemensam framtidsbild

På Hisingen ligger viktig industriverksamhet 
med stor betydelse för både regionens och 
Sveriges näringsliv och handel. Här fi nns 
Nordens största hamn men också viktig olje- 
och bilindustri. Hamnbanan är järnvägslänken 
mellan hamnområdena och industrierna på 
västra Hisingen och Sveriges inland. Cirka en 
tredjedel av godset från hamnen går på järn-
väg. Hamnen expanderar och behöver ett 
effektivare transportnät för att möta 
konkurrensen från omvärlden. Hamnbanan 
har idag för låg standard och klarar inte fram-
tidens trafi kbehov. Kapaciteten behöver därför 
förbättras.

Samtidigt behöver staden utvecklas på ett 
attraktivt sätt kring älven för att bland 
annat attrahera hög kompetens till framtidens 
företag. Genom att utveckla bebyggelsen på 
Norra älvstranden kan stadsbebyggelsen på 
Södra och Norra älvstranden bindas samman.

Både Göteborgs Hamns expansion och ut-
vecklingen av Göteborg som stad har stor 
betydelse för att skapa en livskraftig och stark 
region, men de två intressena där järnvägen 
är en betydelsefull faktor innebär också en 
motsättning om hur marken på Hisingen ska 
användas.



Fig 1.1.1 Hamnbanans nuvarande sträckning
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1 Nordens största hamn

Fig 1.1.2 Containerhantering i Skandiahamnen. Foto: GHAB.

godspendlar avlastas också trafi ken på vägarna 
vilket minskar belastningen på miljön. Hamnens 
målsättning är att godsandelen på järnväg ska öka.

Världshandeln utvecklas mot en ökande 
globalisering. En omfördelning av tillverkning sker 
till låglöneländer vilket leder till ökade transporter. 
Många rustar för att ta emot framtidens ökande 
volymer och konkurrensen hårdnar därför mellan 
Europas stora hamnar. Sverige har ett handikapp 
med sitt läge i utkanten av Europa och det tvingar 
oss att vässa de logistiska lösningarna. För att möta 
omvärldens krav behöver inte bara själva hamn-
verksamheten utvecklas. Hela kedjan mellan in-
landets industrier och konsumentmarknader och 
Göteborgs Hamn måste effektiviseras. Satsningar på 
väg- och järnvägstransporter måste hänga samman. 
En framgångsrik svensk transporthantering kommer 
i allt större utsträckning vara beroende av vår 
förmåga till samverkan mellan olika aktörer.

Tidigare har investeringar gjorts för att göra far-
lederna in till Göteborgs Hamn säkrare och mer 
tillgängliga för större container- och tankfar-
tyg. Nu behövs effektivare landförbindelser till 
godsmottagare i industritäta områden inåt landet. 
Genom att öka hamnens upptagningsområde ökar 
lönsamheten i gjorda investeringar och kostnaderna 
kan hållas nere. Detta gynnar inte bara det lokala 
näringslivet i Göteborg och Västsverige utan hela 
Sverige och Norden. För att möta transportbehovet 
måste, trots nyligen gjorda förbättringar och med 
tanke på kraven på ett miljövänligare samhälle, 
kapaciteten på Hamnbanan säkerställas. Men på 
Norra älvstranden, där Hamnbanan går idag, fi nns 
konkurrerande intressen.

Näringslivet i Sverige och Skandinavien är 
starkt internationellt orienterat och dess 
konkurrenskraft beroende av ett väl fung-
erande och effektivt transportsystem. Invånare 
i Göteborg, Sverige och i Skandinavien arbetar i 
industrier vilkas produkter exporteras ut i 
världen. Dagligen äter vi mat och använder 
kläder och andra varor som kommit till Sverige 
via Göteborgs Hamn. En fjärdedel av den 
svenska utrikeshandeln går idag via Göteborgs 
Hamn liksom 70 procent av allt sjöburet contai-
nergods och cirka en tredjedel av Skandinaviens 
import och export samt 50 % av den svenska 
oljeimporten. Mängden varor som skeppas via 
Göteborgs Hamn förväntas fördubblas inom 
10–20 år. Det ökade transportbehovet innebär 
en ökad belastning på Hisingens väg- och järn-
vägsnät.

Som Nordens största hamn utgör Göteborgs Hamn 
ett centrum för transporter för hela norra Europa 
och har därför stor betydelse för Göteborg som stad 
såväl som för regionen och landet i övrigt. Göte-
borgsregionen är genom denna knutpunkt en viktig 
tillväxtmotor med stor betydelse för Sveriges tillväxt 
och välfärd.

Cirka en tredjedel av godset till och från Göteborgs 
Hamn går idag på järnväg. Godset transporteras i allt 
större grad genom regelbunden trafi k med s.k. gods-
pendlar mellan Göteborgs Hamn och viktiga städer 
och industriområden i inlandet. Genom denna 
tågtrafi k får Göteborgs Hamn tillgång till ett stort 
upptagningsområde och kommer närmare både 
konsumentmarknaderna och industrin. Med 
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Norra älvstranden är ett av de viktigaste ut-
vecklingsområdena i Västsverige. Här växer en 
modern, konkurrenskraftig stad fram genom 
omvandlingen från industri- till kunskapsstad. 

Boende, arbete, handel, utbildning, forskning, 
kultur och rekreation blandas. Här skapas mötes-
platser för människor nära vattnet med tillgång till 
kultur, handel, vård, skolor och bra kollektivtrafi k. 
Flera av världens ledande teknikföretag har etablerat 
sig och antalet arbetsplatser ökar.

Chalmers tekniska högskola, IT-universitetet och 
Göteborgs universitet bidrar till en högteknologisk 
profi l som attraherar. Idag fi nns 3.000 högskole-
platser, inom fem år kan de växa till 5.000. Genom 
satsningen på Lindholmen Science Park skapas 
ett attraktivt klimat för korsbefruktning mellan 

2 En attraktiv stad för tillväxt i regionen
högskola, forskning och näringsliv. I blandningen 
uppstår ett nytt entreprenörskap vilket kan generera 
framtidens idéer, nya produkter, applikationer och 
kanske nya företag. Norra älvstranden är därför en 
viktig del i det framtida Göteborg.

Genom att bygga ut stadskärnan på de södra och 
norra älvstränderna kan en livskraftig och attraktiv 
stad kring vattnet skapas på sikt. Norra älvstranden 
är i detta sammanhang ett viktigt tillväxtområde 
med betydelse inte bara för Göteborg, utan även 
för Västsverige. Trafi ken längs älvstranden, både 
på Hamnbanan och delar av Lundbyleden är dock 
ett problem genom den barriär som skapas till-
sammans med buller och säkerhetsrisker. Det be-
gränsar kommunens möjligheter att använda detta 
centrala markområde.

Figur 2.1.1 Göta älv från Norra älvstranden
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Göteborgsregionen och indirekt Västsveriges 
framtid är beroende av att Göteborg kan utveckla 
en attraktiv stadskärna. Utvecklingen av Södra 
och Norra älvstranden är en viktig del i detta 
och en framtida hamnbana får om möjligt inte 
begränsa stadens utvecklingsmöjligheter. Göte-
borg är också beroende av effektiva transporter 
både inom regionen och med världen. Båda 
faktorerna gör alltså anspråk på hur marken på 
Hisingen ska användas. Båda är viktiga för att 
skapa en stark och konkurrenskraftig västsvensk 
region, men hur ska vi nå den?

Banverket har ansvar för att den spårbundna 
godstrafi ken kan utvecklas och samtidigt möta 
samhällets krav på samhällsekonomiskt effektiva 
och långsiktigt hållbara transporter. En utbyggnad 

3 En gemensam framtidsbild
av kapaciteten på Hamnbanan i Göteborg måste 
ske för att klara framtidens krav på godstransporter 
på järnväg. Om inte behovet på både kortare och 
längre sikt kan mötas riskerar Göteborgs Hamns 
konkurrenskraft att försämras. Samtidigt måste 
Hamnbanan utformas så att staden kan utvecklas 
på ett för göteborgarna attraktivt sätt, också med 
hänsyn till de miljökrav som vårt moderna samhälle 
ställer.

En utbyggnad av Hamnbanan måste alltså ske, 
men med rimliga konsekvenser för både trafi k, 
omgivning och markanvändning. Nyttan av att ut-
veckla älvstränderna måste också stå i proportion till 
kostnaderna. Olika lösningar på kapacitetsbehovet 
ger olika påverkan på infrastruktur och stadsbild 
och viktiga avvägningar måste göras. Det är vad 
denna förstudie handlar om.

Figur 3.1.1 Folkliv på Eriksberg i Norra älvstranden. Foto: Norra Älvstranden Utveckling AB.
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