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' Område för ny möjlig bebygqelse

( . När Hamnbanan placeras

- i tunne/ blir det Jättare att röra
sig i området, och du som

boende får bättre tillgänglighet till både
älven och Krokängsparken

TRAFIKVERKFT

tunneln och stadsbyggnadskon-

toret för bebyggelsen i området.
Under våren sker samråd för
järnvägsplanen med berörda
sakägare.

Det har anordnats informa-
tionsträffar i Lundby och den

l8 mars presenteras iärnvägs-
planen i Älvrummet. Sista dag

att lämna synpunkter om tärn-
vägsplanen i detta skede är 24
mars. Hösten 2014 sker utställ-
ning av järnvägsplanen.

PÅ STADSBYGGNADSKoNToRET

arbetas det för fullt med wå de-

taljplaner för området. En för
järnvägstunneln under Krok-
ängsparken och en för tunnel
och bebyggelse i östra delen av

området.
Genom att lägga iärnvägen

i tunnel binds Lundby kyrkby
samman med ornrådet vid

Juvelkvarnen och Älvstranden
och de boende på båda sidor
om Hamnbanan får bättre till-
gänglighet till älven respektive
I(rokängsparken.

För området från Säterigatan

i norr ti1l Östra Eriksbergsgatan
i söder planeras en samnan-
hängande bebyggelse med cirka
-50 bostäder. håde hyresrätter
och bostadsrätter, verksam-
heter, en förskola och parker.
Detaljplanen för bebyggelsen
går ut på samråd före somma-
ren och utställning är planerad
till hösten 2014.

Bygg.rarr för järnvägen är
20 l8 och inflyrtning i bo:tä
derna beräknas til[ 2021.

BIRGITTA LAGERTOF

-e L iå s nr{,r' www.trofi kverket.se/ho m n bo no n

-& Liis rrr{,r' under Plon- och byggproiekl pö www.goteborg.se

Homnbonon itunnel
binder sommon stoden

@ ERIKSBERG Nu ploneros iörn-
vögstunneln för Homnbonon
under Kroköngsporken och för
ny bebyggelse som binder som-
mon området. Under året finns
flero möiligheter ott tq del ov
oöetet.

Hamnbanan, järnvägslänken

till och från Göteborgs hamn,
ska byggas ut och kommer då

att gå på dubbelspår i en tun-
nel under Krokängsparken i

Eriksberg. Tack vare detta blir
det möjligt att knyta ihop områ-
det och bygga nya bostäder och

arbetsplatser i ett sammanhäng-
ande område från Särerigatan i

rrorr till Ösrra Eriksbergsgalan

i söder.

ARBEIEI MED ATT planera järnvä-

gen och stadsbebyggelsen pågår
nu parallellt. Trafikverket arbe-

rar med underlag för iärnr ägs-
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