
Om några år kommer järnvägen 
Hamnbanan mellan Eriksberg och Pölsebo 
att byggas ut. Banan kommer att gå i en 
tunnel under Krokängsparken och genom 
Bratteråsberget. Utbyggnaden innebär att 
fler tåg kan trafikera sträckan, vilket blir 
effektivt och miljövänligt. 

Utbyggnaden av Hamnbanan innebär 
även att fotbollsplanen, Krokängsplan, vid 
Säterigatan påverkas och måste byggas 
om. 

Hamnbanans ombyggnation påverkar Rosenhill
Under byggtiden för Hamnbanan och ombyggnadsti-
den för Krokängsplan ersätts Krokängsplan av en ny 
konstgräsplan på Sjöfartsverkets anläggning Rosenhill, 
Seamen´s Center. En stor del av verksamheten som idag 
bedrivs på Krokängsplan kommer då att bedrivas på Ro-
senhill konstgräsplan. Denna tid beräknas till ca 3 år. När 
Hamnbanan sedan är byggd och Krokängsplan återställd 
återgår den verksamheten till Krokängsplan.

Ombyggnationer på Rosenhill
Fotbollsplanen på Rosenhill är idag en vanlig gräsplan. 
Denna och intilliggande grusplan byggs om till en konst-
gräsplan. Tillfälliga bodar ställs upp med omklädnings-
rum och samlingslokal för den verksamhet som idag be-
drivs på Krokängsplan. Verksamheten består till stor del 
av matcher och träningar för fotbollsklubben Eriksbergs 

IF, men andra föreningar kommer också använda planen. 
Detta kommer göras samordnat med den verksamhet 
som idag pågår på Rosenhill, Seamen´s center.

I samband med att konstgräsplanen anläggs kommer en 
ny parkeringsplats anordnas och en mindre justering av 
tillfartsvägen från parkeringarna till Seamen´s center 
görs. Befintlig tennisplan ersätts av ny tennisplan vid 
Seamens´s centers idrottshall. Se planerade förändringar 
på nästa sida.

Planerad byggstart för arbetena vid Rosenhill är somma-
ren 2016. Arbetena beräknas pågå under ca 3-4 månader 
och anläggningen planeras stå klar i hösten 2016. Under 
sommaren 2017 planeras sedan arbetena med Hamnba-
nan börja vid Krokängsplan. Verksamheten beräknas då 
flyttas till Rosenhill.

Samråd
Trafikverket samlar in synpunkter och informerar om 
projektet genom kontinuerlig dialog och samråd med 
sakägare, myndigheter och särskilt berörda. Järnvägs-
planen planeras att ställas ut för granskning våren 2015. 
Då blir det möjligt för fastighetsägare, allmänhet och re-
missinstanser att granska och lämna synpunkter. Mer om 
vad en järnvägsplan är och vad den innehåller finns att 
läsa på Trafikverkets webbsida: www.trafikverket.se.

Informationsbrev februari 2015

Ny konstgräsplan på Rosenhill

TIDPLAN
Planerad byggstart vid Rosenhill: sommaren 2016
Arbetena vid Rosenhill planeras vara klara: hösten 2016
Krokängsplanens verksamheter planeras flyttas till 
Rosenhill: sommaren 2017
Krokängsplanen är ombyggd och verksamhet planeras 
flytta tillbaka:  år 2020

Foto: Befintlig situation på Rosenhill.
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Visualisering av Rosenhill efter ombyggnation. Vy från söder. Till höger i bild syns den omgjorda parkeringen och de nya tillfälliga omklädningsrummen. Fotbolls-
planen kommer att få konstgräs och plats för en elvamannaplan /tre sjumannaplaner. Löparbana och längdhoppsbana syns i rött. Tennisplanen flyttas till en 
plats i anslutning till Rosenhills huvudbyggnader och syns inte på visualiseringen.

Läs mer om projektet på vår webb www.trafikverket.se/hamnbanan


