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1 Sammanfattning 
Trafiknämnden har, genom Göteborgs stads budget för år 2021 fått i uppdrag att 

utreda möjligheterna till silning av lätt trafik längs Lundbyleden, genom ett mer 

finmaskigt gatunät.  

Uppdraget är formulerat enligt följande: ”Trafiknämnden får i uppdrag att i 

samverkan med Byggnadsnämnden utreda om ökad silning av den lätta trafiken 

genom ett mer finmaskigt gatunät kan vara en möjlig och hållbar framtida 

lösning och alternativ till att koncentrera trafiken på Lundbyleden.”  

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med stadsbyggnadskontoret, i en 

gemensam projektgrupp. Förankring av uppdragets omfattning, avgränsning och 

slutsatser har redovisats för den förvaltningsövergripande gruppen Strategisk 

samverkan, där även fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen ingått. 

Kommunfullmäktigeuppdraget bedöms ligga i linje med skrivningar i exempelvis 

förslag till ny översiktsplan och fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg, i 

vilka det bland annat anges att ”genom att utveckla ett finmaskigt, 

sammanhängande gatunät kan delar av den biltrafik som idag går på lederna 

flyttas till det lokala gatunätet”1  

Möjligheterna, och konsekvenserna av, att sila den lätta trafiken längs 

Lundbyleden har studerats genom analyser av olika silningsprinciper.   

Utifrån trafikanalyserna konstateras att även omfattande utbyggnader av det 

lokala gatunätet får marginell påverkan på Lundbyledens trafikflöden. För att 

åstadkomma en silning av den lätta trafiken krävs kapacitets- och 

framkomlighetsminskande åtgärder på själva leden. Det beror främst på att 

Lundbyleden är så pass kapacitetsstark, och i ett centralt läge ansluter till flera 

större leder i staden, att den kommer att utgöra den snabbaste färdvägen även om 

fler lokala gator än idag finns som alternativ.  

Effekten på val av färdmedel av att sänka Lundbyledens kapacitet och hastighet 

bedöms som försumbar. En del av den trafik som vid en omvandling flyttar från 

Lundbyleden väljer andra leder och destinationer, men merparten av 

Lundbyledens trafikminskning leder till motsvarande ökning som behöver 

hanteras i det lokala gatusystemet på Hisingen. 

I utredningen konstateras vidare att möjligheterna att skapa en mer stadsmässig 

utformning av Lundbyleden, som i högre grad integreras i det lokala vägnätet, är 

begränsad. De främsta skälen är bristande rådighet, Hamnbanans lokalisering, 

den höga andelen tung trafik samt förväntad trafikalstring från exploatering i 

området. 

Då staden inte har rådighet över Lundbyledens utformning behöver Trafikverket 

besluta om en eventuell omdaning. I dagsläget finns inga sådana planer, snarare 

utökas ledens tillgänglighet och kapacitet genom utbyggnad av nytt Kvillemot 

och stängning av den signalreglerade plankorsningen vid Inlandsgatan. Vidare 

 
1 Översiktsplan, granskningshandling 
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medför Hamnbanans lokalisering, längs leden, att planskilda korsningar mellan 

norra älvstranden och Lundby/Brämaregården/Backaplan krävs för att koppla 

områdena till varandra. Den höga andelen tung trafik, cirka 4 000 fordon per 

dygn, innebär en fortsatt barriäreffekt, om inte den tunga trafiken förbjuds eller 

andra restriktioner införs. Slutligen kommer den planerade kraftfulla 

exploateringen i området innebära en stor utmaning då trafikflödena totalt sett i 

området bedöms öka kraftigt.   

Om Lundbyledens trafikflöden silas ut i det lokala gatunätet riskerar 

trafikmängderna på flera idag lågtrafikerade gator att öka påtagligt. Gator som 

riskerar kraftfulla trafikökningar, och i vissa fall flerdubblad trafik är bland annat 

Lundby Hamngata, Myntgatan, Inlandsgatan och Hjalmar Brantingsgatan. De 

negativa effekterna på luft- och ljudmiljö bedöms överstiga de positiva effekter 

som en avlastning av Lundbyleden skulle medföra. Även vid en påtaglig 

trafikminskning på leden skulle miljökvalitetsnormen sannolikt fortsatt 

överskridas, framförallt till följd av de höga lastbilsflödena. Samtidigt skulle 

lokalgator som idag har små, eller inga, luft- och ljudmiljöproblem få en 

betydande försämring. Vidare bedöms trafiksäkerheten påverkas negativt om 

lokalgatornas trafikflöden ökar, eftersom konflikterna med oskyddade trafikanter 

är betydligt fler jämfört med Lundbyleden, som är helt separerad från gång- och 

cykeltrafik.  

Mot bakgrund av risken för trafikökningar på lokalgator, och svårigheten att 

införliva Lundbyleden i det omgivande gatunätet bedömer trafikkontoret att det 

är mer fruktbart att arbeta med barriäröverbryggande åtgärder för i första hand 

fotgängare och cyklister, snarare än silning och omdaning. Barriäröverbryggande 

åtgärder fyller ett syfte även om Lundbyleden på sikt skulle omdanas, då de är 

nödvändiga för att ta sig förbi Hamnbanan. Att möjliggöra fler kopplingar för 

fotgängare och cyklister, och eventuellt lokal biltrafik, skulle bidra till en större 

integration mellan stadsdelar och skapa förutsättningar för fler resor till fots och 

med cykel.   
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2 Uppdraget 
Trafiknämnden har, genom Göteborgs stads budget för år 2021 (beslutad i 

kommunfullmäktige 5 november 2020), fått i uppdrag att utreda möjligheterna 

till silning av lätt trafik längs Lundbyleden, genom ett mer finmaskigt gatunät.  

Uppdraget är formulerat enligt följande: ”Trafiknämnden får i uppdrag att i 

samverkan med Byggnadsnämnden utreda om ökad silning av den lätta trafiken 

genom ett mer finmaskigt gatunät kan vara en möjlig och hållbar framtida 

lösning och alternativ till att koncentrera trafiken på Lundbyleden.”  

I kapitlet om trafiknämnden i budgeten finns en längre beskrivning av uppdraget 

och dess bakgrund: ”Göteborgs stadskärna är på väg att växa över älven. Ett 

arbete med ny översiktsplan och fördjupad översiktsplan över centrala Göteborg 

pågår samtidigt som Trafikverket gör en åtgärdsvalsstudie för Lundbyleden och 

Trafiknämnden arbetar med en trafiknätsplan. Trafiknämnden får inom sitt 

arbete i den fördjupade översiktsplanen för Centrala Göteborg som leds av 

byggnadsnämnden i uppdrag utreda om ökad silning av den lätta trafiken genom 

ett mer finmaskigt gatunät kan vara en möjlig och hållbar framtida lösning och 

alternativ till att koncentrera trafiken på Lundbyleden. Syftet är att se om 

rutnätsplan kan vara ett alternativ i området och på andra platser med liknande 

nuvarande lösningar. Utredningen ska ha en begränsad omfattning och 

begränsas till Lundbyleden, beakta Hamnbanan och göras i samråd med 

byggnadsnämnden som underlag för den fördjupade översiktsplanen för 

Centrala Göteborg.”   
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3 Samverkan, avgränsning och 
metod 

3.1 Samverkan och organisation 
Som angivs i motionen har trafikkontoret samverkat med stadsbyggnadskontoret 

inom uppdraget. Det har skett genom att en gemensam projektgrupp med 

tjänstepersoner från de båda förvaltningarna etablerats. Inom projektgruppen har 

frågor rörande uppdragets utformning och omfattning, analyser av olika 

silningsprinciper samt konsekvenser av utformningsförslag behandlats och 

diskuterats. Förankring av vägval inom utredningen har skett med enhetschefer 

från de båda kontoren, samt med enhetschefer från fastighetskontoret och park- 

och naturförvaltningen, inom gruppen Strategisk samverkan. Slutsatserna som 

presenteras i den här rapporten har emellertid endast förankrats inom 

trafikkontoret, och är således förvaltningens egna.  

Trafiknämnden har under utredningens gång fått information om hur 

trafikkontoret avser ta sig an uppdraget genom en skriftlig information på 

nämndmöte 18 mars 2021. I samband med den skriftliga informationen lämnade 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet följande yttrande till protokollet: 

Trafikkontoret gör bedömningen att skälet till uppdraget om möjligheterna till 

silning av den lätta trafiken har getts är för att minska Lundbyledens barriäreffekt 

(TU sid 1) 

Trafikkontorets förslag till Leverans (sid 3-4) bör därför kompletteras med 

• Beskriva hur en minskning av barriäreffekten kan erhållas med andra 

åtgärder. 

• Redovisa hur stor del av dagens trafik på Lundbyleden som har start- 

och målpunkter som gör att Hisingsleden/Norrleden utgör ett alternativ.  

Leveransen innehåller beskrivning och redovisning av ovan punkter. Möjliga 

barriärövergripande åtgärder beskrivs i kapitel 10.1, och möjligheterna att leda 

om trafiken via Hisingsleden/Norrleden beskrivs i kapitel 7.3, utifrån analyser 

och slutsatser i ÅVS Lundbyleden.   

Utöver samverkan med stadsbyggnadskontoret har samtal även förts med 

tjänstepersoner från fastighetskontoret, miljöförvaltningen samt Trafikverket. 

Dessa organisationer har emellertid inte ingått i utredningens projektgrupp.  

Konsulter för uppdraget har varit Sweco.  

3.2 Avgränsning 
I kommunfullmäktiges budget står beskrivet att utredningen ska ha begränsad 

omfattning, begränsas till Lundbyleden och beakta Hamnbanan.  
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Givet skrivningen om att utredningen ska ha begränsad omfattning har det 

geografiska utredningsområdet begränsats till primärt centrala Hisingen. 

Uppdragets begränsade omfattning har trafikkontoret vidare valt att tolka som att 

det finmaskiga gatunätet som föreskrivs i kommunfullmäktiges budget bör 

förhålla sig till befintlig gatustruktur och byggnader samt befintliga planer och 

program. Primärt har även gatustrukturer som inbegriper mycket omfattande 

kostnader eller som bortser från exempelvis riksintressen utelämnats vid 

genomförda analyser. Rent konkret innebär det att vägnät som omfattar förändrad 

lokalisering eller funktion på E6 eller Tingstadstunneln inte har studerats. Det 

främsta skälet är att sådana åtgärder är så pass kostsamma, och ligger så långt in 

i framtiden, att en utredning som utgår från den typen av infrastrukturlösningar 

inte bedöms vara användbart beslutsunderlag.  

Under utredningens gång konstaterades att en mindre förändring av 

gatustrukturen fick små effekter på silningen av trafiken. Därför har även en mer 

omfattande förändring av gatunätet analyserats, med utgångspunkt i den av 

fastighetskontoret framtagna historiska stadsplaneanalysen2. Analysen av dessa 

omfattande ändringar ska inte ses som förslag på hur en ny gatustruktur skulle 

kunna se ut, utan snarare en illustration av vad som eventuellt skulle krävas för 

att silning av trafik skulle komma till stånd.  

I kommunfullmäktiges budget beskrivs att uppdraget ska studera silning av lätt 

trafik. Lätt trafik har valt att tolkas som personbilstrafik. Lätt trafik skulle även 

kunna innefatta fotgängare och cyklister, men då Lundbyleden inte inrymmer 

dessa resenärsgrupper bedöms de inte omfattas av uppdraget.  

I budgeten anges även att Hamnbanan ska beaktas. Inom ramen för den här 

utredningen antas att Hamnbanans lokalisering är den samma som idag. 

Trafikverket håller för närvarande på att bygga ut Hamnbanan till dubbelspår på 

delar av banan, och det pågår ingen planering för att omlokalisera Hamnbanan. 

Därför förutsätts att Hamnbanan kommer att ligga kvar i befintligt läge under 

överskådlig tid, något som även beskrevs i informationen om uppdragets 

omfattning till trafiknämnden i mars.  

Vidare anges att utredningen ska genomföras inom ramen för den fördjupade 

översiktsplanen för centrala Göteborg. Mot bakgrund av att den fördjupade 

översiktsplanen redan har varit ute på granskning har det inte varit möjligt att 

inkludera slutsatserna från den här utredningen i den fördjupade översiktsplanen. 

Syftet med uppdraget om silning av den lätta trafiken bedöms dock ligga i linje 

med den fördjupade översiktsplanens intentioner om att minska centrala 

trafikleders barriäreffekter. I granskningshandlingen för den fördjupade 

översiktsplanen beskrivs att staden på lång sikt ska verka för att möjliggöra 

integration av Lundbyleden i ett finmaskigt gatunät. Den här utredningen kan 

därför betraktas som en konkretisering av den fördjupade översiktsplanen.  

 
2 Se kapitel 4.5. för utförligare beskrivning av den historiska stadsplaneanalysens innehåll.  
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3.3 Metod 

En utgångspunkt för genomförda analyser har varit att Lundbyleden ges annan 

utformning och funktion än idag. Lundbyleden är för närvarande en 

kapacitetsstark motorväg som skapar förutsättningar för snabba bilresor och 

lastbilstransport på centrala Hisingen. Samtidigt utgör vägens utformning en stor 

barriär. Barriären är både fysisk – det är besvärligt att korsa Lundbyleden för 

fotgängare och cyklister – och effektmässig – de höga trafikflödena och den höga 

hastigheten på leden medför både buller och lokala miljöproblem. Om den lätta 

trafiken ska välja andra gator och vägar än Lundbyleden krävs att ledens 

attraktivitet minskar, alternativt att omgivande gatunät blir mer tillgängligt för 

bilister.  

Inom ramen för uppdraget har trafikanalyser genomförts, för att kunna bedöma 

de trafikala effekterna av ett mer rutnätsliknande gatunät än idag. Ett antal olika 

silningsprinciper har studerats. De analyserade gatustrukturerna ska inte ses som 

färdiga förslag på hur en ny gatuväv skulle kunna se ut, utan ska snarast betraktas 

som möjliga principiella lösningar för hur trafiken skulle kunna silas. Den 

trafikanalysmodell som använts är Sampers, vilket är Trafikverkets verktyg för 

att bedöma övergripande trafikala effekter av bland annat 

infrastrukturförändringar och styrmedel.  

Trafikanalyserna har utgått från två prognosscenarier för år 2040, dels 

Trafikverkets basprognos 3  med kommunens planerade framtida 

markanvändning, dels det så kallade Hållbarhetsscenariot 4 . Trafikverkets 

basprognos innebär att antalet personbilsresor bedöms öka med cirka 28 % i 

Göteborg mellan år 2017 och år 2040, bland annat till följd av befolkningstillväxt 

och ökade inkomster. Hållbarhetsscenariot utgår från trafikkontorets 

Trafikstrategi för en nära storstad, där målsättningen är att andelen hållbara resor 

ska öka. I Hållbarhetsscenariot bedöms personresorna till, från och inom 

Göteborg minska med cirka 15 % mellan år 2014 och år 2040.  

Utöver trafikanalyser har även Space Syntax-analyser genomförts. Space syntax-

analyserna illustrerar så kallad rumslig integration och visar ungefärligen hur väl 

sammanlänkade gatorna är med varandra. Syftet med att komplettera 

trafikanalyserna med Space Syntax-analyser är att trafikanalyser i sig inte visar 

vilken funktion ett silande gatunät fyller för att knyta ihop områden och skapa en 

mer stadsmässig gatuväv för personer som rör sig till fots och med cykel i staden.  

Vidare har även visualiseringar tagits fram inom uppdraget, för att ge en bild av 

hur en mer stadsmässig Lundbyled kan komma att se ut. Visualiseringarna ska 

inte ses som förslag på omdaning, utan som ett av många möjliga exempel på 

ändrar utformning för Lundbyleden.    

 
3 https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-
branschen/2020-06/trafikverket-redovisar-ny-basprognos/ 
4 Alternativa prognosscenarier för StorGöteborg, Trafikverket, dnr 2020/53430 
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4 Översiktsplan, fördjupad 
översiktsplan och strategiska 
inriktningar 
 

Det finns ett antal övergripande strategier och inriktningsdokument som är 

styrande för hur staden och trafikrummen ska utvecklas och utformas. De 

övergripande dokument som bedöms ha störst påverkan på uppdraget är 

översiktsplanen, den fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg, 

Trafikstrategi för en nära storstad och Vision Älvstaden. Vidare finns det 

ytterligare strategiska dokument och kunskapsunderlag som berör stadskvalitet 

generellt och centrala Hisingen och Lundbyleden specifikt, vilka också 

presenteras kortfattat nedan.  

4.1 Översiktsplan – granskningshandling 
Förslag på ny översiktsplan för Göteborg har varit ute på granskning under våren 

2021 och förväntas antas under år 20225 . Enligt översiktsplanens vision ska 

Göteborg vara en ”hållbar stad, öppen för världen”. Bland de utmaningar som 

försvårar möjligheten för Göteborg att vara en hållbar stad nämns bland annat de 

storskaliga trafiklederna och överdimensionerade gatorna som skär genom 

stadens olika delar. Vidare beskrivs att dagens trafiksystem är präglat av 

trafikering till storskaliga industrier och hamnen, spårvagnstrafik i radiella stråk 

och bilsamhällets funktionsseparerade planeringsideal. Tillsammans har de 

möjliggjort snabba transporter men resulterat i en gles stadsstruktur där många 

bor långt från centrum och sin arbetsplats. 

Översiktsplanens inriktning är att Göteborg ska bli en nära, sammanhållen och 

robust stad. Inriktningen konkretiseras i ett antal punkter, där bland annat vikten 

av att koppla samman staden och utveckla ett finmaskigt och sammanhängande 

gatunät lyfts fram. ”På de nationella trafiklederna behöver lokal och regional 

personbilstrafik ge plats för kollektivtrafik och leverans- och servicetrafik som 

måste komma fram i den tätare staden. Genom att utveckla ett finmaskigt, 

sammanhängande gatunät kan delar av den biltrafik som idag går på lederna 

flyttas till det lokala gatunätet”. 

I granskningshandlingens tematiska inriktning avseende trafik beskrivs 

utförligare hur gatunätet är tänkt att utvecklas, och hur barriärer i form av 

trafikleder generellt, och Lundbyleden specifikt ska hanteras.” Barriäreffekter 

uppstår i mötet mellan ett behov för personer att korsa ett trafikflöde och 

infrastrukturens egenskaper gällande utformning och trafikföring. Göteborgs 

stora trafikleder exempelvis Lundbyleden, Oscarsleden och E6, och järnvägar 

skapar både fysiska och mentala barriärer mellan områden och stadsdelar. Att 

skapa sätt att överbrygga olika barriärer utan att kraftigt försämra den regionala 

 
5 https://oversiktsplan.goteborg.se/ 
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och nationella tillgängligheten är en central del i att skapa en sammanhållen 

stad. Här behöver vi använda flera olika åtgärder för att minska 

barriäreffekterna, allt från fler övergångsställen och gång- och cykelbroar till 

större överdäckningar, ekodukter, nedgrävning av stor infrastruktur samt 

omvandling till integrerade gator på utpekade platser. 

[…] 

Lundbyleden har varit föremål för en åtgärdsvalsstudie av Trafikverket och 

Göteborgs Stad har varit involverad i arbetet. Göteborg samlade uppfattning om 

ledens framtid är att på lång sikt, utifrån stadens långsiktiga visioner och mål, 

lämpligast utformas för att vara en integrerad del av staden. Det kräver stora 

åtgärder innan detta kan ske och fram till dess är leden fortsatt viktig utifrån 

regional och nationell funktion. De barriärminskande åtgärder som behöver 

vidtas ska inte försvåra att på sikt möjliggöra Lundbyleden till en integrerad väg 

i den sammanhållna staden.” 

Översiktsplanens inriktning avseende vägtrafiksystemets utformning går således 

i linje med föreliggande uppdrags syfte.   

4.2 Fördjupad översiktsplan för centrala 
Göteborg - granskningshandling 
Den fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg är en konkretisering av 

översiktsplanen och omfattar den befintliga och framtida innerstaden, dels på 

fastlandssidan, dels på centrala Hisingen.  

 

Figur 1: Avgränsning för planområdet centrala Göteborg, fördjupad översiktsplan för centrala 

Göteborg, granskningshandling 

Precis som översiktsplanen har den fördjupade översiktsplanen varit ute på 

granskning.  Inriktningarna i den fördjupade översiktsplanen går även den i linje 
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med kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda silning av den lätta trafiken 

längs Lundbyleden. 

I granskningshandlingen, under planeringsinriktningar, anges bland annat 

följande inriktningar för trafikrum. 

”- Utveckla finmaskigheten i olika trafiknät, koppla samman näten där det finns 

brister i eller mellan kopplingar. 

- Omhänderta och ta hänsyn till korsningsanspråk från stora flöden av människor 

i en växande stadskärna 

[…] 

- Minska barriäreffekterna av trafiklederna Oscarsleden, Lundbyleden och delar 

av E6 och verka för att på lång sikt möjliggöra för att integrera Oscarsleden och 

Lundbyleden i ett finmaskigt gatunät” 

Under avsnittet som berör hantering av barriäreffekter beskrivs vidare ”Att 

minska trafikledernas barriäreffekt handlar dels om att överbrygga dem i 

strategiska lägen, dels om att möjliggöra för att de på sikt ska kunna utgöra en 

integrerad del av gatunätet. En övergripande inriktning för staden är att verka 

för att den tunga genomfartstrafiken ska styras bort från Oscarsleden och 

Lundbyleden och istället gå via Söder- och Västerleden samt via Norr- och 

Hisingsleden. Då kan nya förutsättningar skapas för anpassning av de centrala 

lederna till den växande staden”. 

4.3 Trafikstrategi för nära storstad 
Trafikstrategi för en nära storstad6 syftar till att illustrera stadens viljeinriktning 

avseende transportsystemet och resandet inom Göteborg. Utgångspunkten är att 

stads- och trafikplaneringen ska vara viljestyrd snarare än prognosstyrd. I 

trafikstrategin har tre huvudmål formulerats: 

- Ett tillgängligt regioncentrum 

- Attraktiva stadsmiljöer 

- Nordens logistikcentrum 

Med avstamp i de tre huvudmålen fokuserar strategin på tre områden; resor, 

stadsrum och godstransporter. För området stadsrum anges att strategin är att 

”skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät utan barriärer”. Det 

beskrivs, under strategin, att ”Orienterbarhet, genhet och avsaknad av barriärer 

i gatunätet gör det lättare att ta sig fram, bygger samman staden och sprider 

stadslivet till fler platser. Det finmaskiga och sammanhängande gatunätet gäller 

alla trafikslag, så länge flöden och hastigheter inte skapar nya barriärer”. 

En viktig del av trafikstrategin är målen avseende resandeutveckling med olika 

färdmedel. Trafikstrategins effektmål beskriver att en större andel av resorna till, 

från och inom Göteborg ska ske med hållbara färdmedel. År 2035 ska 35 % av 

 
6 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/32f1301c-7e10-4f6d-a0fa-
ee4f1c2f3f3a/Trafikstrategi_Slutversion_swe_web_140402.pdf?MOD=AJPERES 
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samtliga resor ske till fots eller med cykel och 55 % av de motoriserade resorna 

ska ske med kollektivtrafik.  

4.4 Vision Älvstaden 
Vision Älvstaden7 omfattar den centrala älvstaden och beskriver hur staden 

avser att utveckla området på båda sidor älven.  

 

Figur 2: Området centrala Älvstaden, Vision Älvstaden 

I visionen anges strategierna för stadsutvecklingen längs älven. Följande 

strategier har formulerats: 

- Hela staden 

- Möta vattnet 

- Stärka kärnan 

Med strategin ”hela staden” åsyftas ambitionen att bygga samman staden över 

älven, att staden ska helas både fysiskt och socialt. Med detta avses bland annat 

att barriärer ska arbetas bort. I visionen beskrivs att ”Vi ska utforma Älvstaden 

som en sammanhängande innerstad där det är lätt att röra sig till fots. Biltrafiken 

har fortsatt en roll i staden men tillgängligheten och användbarheten för gående 

och cyklister behöver öka. Trafikleder, gator, järnvägsområden, 

parkeringsplatser och avstängda eller outnyttjade ytor ska omgestaltas och 

användas så att de blir en del av den nya innerstaden. Trafikleder kan göras om 

till gator och boulevarder med kollektivtrafik och grönska”.  

För att uppnå ovanstående finns följande åtaganden formulerade:  

 
7 https://stadsutveckling.goteborg.se/siteassets/alla-bilder/vision_alvstaden_sv_web.pdf 
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- ”arbeta bort barriäreffekterna från trafikleder och oanvända/avstängda 

ytor. 

- studera hur Oscarsleden och Mårten Krakowgatan kan omgestaltas samt 

när och hur Lundbyleden och hamnbanan kan läggas i tunnlar” 

4.5 Historisk stadsplaneanalys och Göteborgs 
utvidgade innerstad 
Den historiska stadsplaneanalysen har sin bakgrund i två politiska uppdrag. Det 

ena, från år 2014 var ett uppdrag från fastighetsnämnden till fastighetskontoret 

och stadsbyggnadskontoret att undersöka möjligheten att skapa så kallade ”infill-

projekt” och att komplettera den redan täta staden. Det andra uppdraget, från år 

2015, var ett uppdrag från byggnadsnämnden till stadsbyggnadskontoret att se 

över äldre stadsplaner för att analysera om delar av dem kunde ha relevans även 

för framtida stadsplanering. Dessa två uppdrag slogs sedan ihop till ett, som 

benämns historisk stadsplaneanalys8.  

Inom arbetet med historisk stadsplaneanalys har ett förslag på möjlig framtida 

stadsstruktur tagits fram. Den framtida stadsstrukturen benämns ofta Göteborgs 

utvidgade innerstad, då syftet är att illustrera hur en mer stads- eller 

innerstadsmässig bebyggelse- och gatustruktur skulle kunna se ut. Göteborgs 

utvidgade innerstad tar avstamp i tidigare stadsplaner och konkretiserar dessa 

utifrån dagens bebyggelse inom olika geografiska områden. 

Göteborgs utvidgade innerstad är en långsiktig vision som bland annat förutsätter 

ett kraftigt förändrat gatunät, överdäckningar och flytt av bland annat 

järnvägsinfrastruktur. På centrala Hisingen ser förslaget till utvidgad innerstad ut 

enligt nedan.   

 

Figur 3:. Historisk stadsplaneanalys, utredningsmaterial Lindholmen 

 
8 https://stadsutveckling.goteborg.se/historisk-stadsplaneanalys-i-goteborg/ 
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I utredningsmaterialet för Lindholmen beskrivs att de viktigaste huvudstråken för 

att minska Lundbyledens barriär och läka ihop staden är följande9. 

- Lundbyleden omvandlas till stadsboulevarden Neptungatan i sydligare 

läge 

- Floragatan (söder om dagens öst-västliga Polstjärnegatan) – 

Lindholmsallén – Ringögatan (45 meter bred med 15 meter kanal i 

mitten) 

- Ceresgatan – Lundby Hamngata – Järnmalmsgatan 

- Myntgatan – Pumpgatan – Södra/Norra Hamngatan10 

- Göteborgs ringväg 11  – Therese Svenssons gata – Neptungatan 

(Lundbyleden)12 

- Bangatan (via Lindholmsbron) – Plejadgatan - Polstjärnegatan13 

Ovanstående förutsätter bland annat:  

- Hamnbanan tas bort eller flyttas 

- Minst tre nya älvförbindelser för bil 

- Flytt av Lundbyleden till ett mer sydligt läge 

- Omdaning av Lundbyleden till boulevard med korsningar i plan 

- Nya vägförbindelser och förändrade vägdragningar, varav flera går över 

befintliga eller planerade byggnader samt över vatten14 

- Lindholmsallén grävs upp och blir en kanal 

- Att Lindholmsförbindelsen utformas som bro15, alternativt att en bro för 

biltrafik byggs i samma läge som Lindholmsförbindelsen 

- Flytt av Stena- och kryssningstrafiken på södra sidan älven 

Utöver ovanstående förutsättningar finns ett antal trafikala omständigheter 

utanför själva utredningsområdet som har stor påverkan på möjligheterna att 

genomföra de silningsprinciper som den utvidgade innerstaden eftersträvar. 

Exempel på sådana förutsättningar är bland annat omdaning av 

Oscarsleden/Götaleden till boulevard med korsningar i plan, förändrad dragning 

av Tingstadstunneln och borttagande/rivning av Partihallsförbindelsen inklusive 

Marieholmstunneln.  

4.6 ÅVS Lundbyleden 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Lundbyleden startade våren 2018 och 

avslutades i januari år 2021.  

I åtgärdsvalsstudien konstateras att Lundbyleden är en av Sveriges viktigaste och 

mest trafikerade leder. Utmaningen på kort sikt beskrivs vara att skapa 

 
9 https://stadsutveckling.goteborg.se/siteassets/alla-bilder/historisk-stadsplaneanalys-utr-material-
lindholmen-maj-2017.pdf 
10 Innebär ny älvförbindelse 
11 Avser förlängning av Nya Allén över älven, ungefär vid Järntorget 
12 Se ovan 
13 Innebär ny älvförbindelse, alternativt att Lindholmsförbindelsen utformas som bro.  
14 Tänkta gatusträckningar som förhindras av befintlig eller beslutad bebyggelse är bland annat 
vägkopplingen söder om dagens Lindholmsallén vid Götaverksagatan och föreslagen väg genom 
Backaplan. 
15 Inriktningsbeslut om att Lindholmsförbindelsen ska utformas som en tunnel har fattats i 
trafiknämnden i april år 2021.  
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förutsättningar för att hantera den ökade transportefterfrågan till följd av 

pågående och planerad stadsutveckling. På längre sikt bedöms utmaningarna 

framförallt handla om den målkonflikt som finns mellan önskvärd 

stadsutveckling i området och behovet av transporter längs Lundbyleden.  

Åtgärdsvalsstudien bedömer att fokus på kort sikt, ungefär mellan år 2020 och år 

2030 är att minska ledens barriäreffekt, specifikt avseende fotgängare och 

cyklister. På medellång till lång sikt, år 2030 med utblick mot år 2070, har 

åtgärdsvalsstudien formulerat två inriktningar, inriktning 1 i vilken Lundbyledens 

nuvarande funktion som kapacitetsstark motortrafikled kvarstår och att kraftfulla 

barriärminskande åtgärder kommer till stånd, och inriktning 2 i vilken 

Lundbyleden integreras i staden, och omdanas till boulevard med lokal karaktär.  

Göteborgs stad lämnade, efter beslut i kommunstyrelsen hösten år 2020, ett svar 

på åtgärdsvalsstudiens remissversion. I remissvaret anges att staden anser att 

åtgärdsvalsstudien utgör ett viktigt underlag för stadens fortsatta planering. 

Innehållet i åtgärdsvalsstudien bedöms emellertid inte som tillräckligt för att 

utgöra underlag för bedömning av ledens långsiktiga funktion, bland annat då det 

saknas ekonomisk konsekvensbeskrivning för de åtgärder som diskuteras. Vidare 

omfattar studien inte Hamnbanan, vilken tillsammans med Lundbyleden utgör 

barriär för befintliga och planerade bostäder och verksamheter i området.  

Staden tillstyrker principiellt föreslagna åtgärder på kort sikt (år 2020–2030) och 

utifrån stadens långsiktiga visioner och mål bedöms inriktningsalternativ 2 vara 

det lämpligaste alternativet på lång sikt. För att detta inriktningsalternativ ska 

förverkligas krävs emellertid omfattande åtgärder, bland annat avseende tung 

trafik och Hamnbanans lokalisering. För att utvecklingen av staden ska kunna 

fortgå är det därför lämpligt att staden och Trafikverket arbetar vidare med 

inriktning 1 till dess att förutsättningarna för att förverkliga inriktning 2 är på 

plats.   
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5 Lundbyleden och centrala 
Hisingen idag 
Lundbyleden är den högst trafikerade vägen på centrala Hisingen, med cirka 

35 000 fordon per dygn på stora delar av sträckan, och uppemot 50 000 på delen 

närmast Tingstadstunneln. Andelen tung trafik uppgår till cirka 10 % vilket 

motsvarar ungefär 4 000 fordon per dygn.  

 

Figur 4: Fordonstrafikflöden, antal fordon per dygn på centrala Hisingen (sammanställning av 

mätningar för åren 2014-2016, redovisat per årsmedeldygn). Bild framtagen inom utredningen.  

 

De höga trafikflödena på Lundbyleden får till följd att det finns 

utsläppsproblematik längs leden, framförallt i anslutning till Lundbytunnelns 

mynningar och på båda sidor om Brantingsmotet. Övriga gator med 

luftkvalitetsproblem i området är Hjalmar Brantingsgatan och Gustav 

Dahlénsgatan.   
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Figur 5: Kvävedioxid, årsmedelvärde år 2016, källa: Göteborgs stad miljöförvaltningen 

80 % av resorna på Lundbyleden har start- eller målpunkt på fastlandet. Endast 

cirka 17 % av resorna har både start- och målpunkt på Hisingen. Det innebär att 

trafiknivåerna på Lundbyleden även påverkas av älvförbindelserna som ansluter 

till leden, och deras kapacitet.  

 

Figur 6: Andel av trafik på Lundbyleden som har både start- och målpunkt på Hisingen (17 %), 

som har start- eller målpunkt på fastlandet (80 %) samt andelen som har både start- och målpunkt 

utanför Hisingen (3 %).  

Lundbyleden och Hamnbanans sträckning genom centrala Hisingen utgör en stor 

barriär, och försvårar den rumsliga integrationen mellan olika områden på 

Hisingen, primärt mellan Lindholmen och Eriksberg å ena sidan och 

Brämaregården och Lundby å andra sidan.  

Avsaknaden av rumslig integration återspeglas bland annat i de axialkartor som 

tagits fram i den här utredningen och i tidigare utredningar. Jämfört med centrala 

staden på fastlandssidan är gatunätet fragmentariskt, och områden isolerade från 
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varandra. Framförallt området söder om Lundbyleden har stora brister sett till 

rumslig integration.  

 

Figur 7: Space Syntax, upplevd närhet, radie 3000 meter. Bild framtagen inom uppdraget.  

Ytterligare en omständighet som försvårar möjligheten att få till stånd en blandad 

stad på Hisingssidan är att bostadsområden och verksamhetsområden i hög 

utsträckning är separerade från varandra, vilket framgår av bilden nedan.  
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Figur 8: Dagbefolkning/arbetsplatser (vänster bild) respektive nattbefolkning/bostäder (höger 

bild) i centrala Göteborg. Källa: Göteborgs stads trafiknätsplan 

Bortsett från delar av Kvillebäcken saknas nästan helt områden innehållande både 

bostäder och verksamheter. Mest påtagligt är detta söder om Lundbyleden, där 

verksamheterna är lokaliserade på den östra sidan, vid Lindholmen, medan 

bostäderna är placerade i väster, vid Eriksberg och Sannegården.   
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6 Varför silning av trafik? 

6.1 Vad innebär silning av trafik? 
Silning av trafik kan, i strikt mening, ses som att trafikflödena på en tungt 

trafikerad gata fördelas ut på flera gator. Schematiskt kan silningsprincipen 

illustreras enligt bilden nedan, i vilken samma fordonsflöden fördelas ut på gator 

på olika sätt.  

 

Figur 9: Olika principer för att hantera trafikflöden motsvarande 50 000 fordon per dygn. Bild 

framtagen inom uppdraget. 

Enligt samlingsprincipen, vilket är den i huvudsak rådande i Göteborg, 

koncentreras fordonsflödena till en större trafikled. Syftet är att minska de 

negativa effekterna av bil- och lastbilstrafiken genom att trafiken hänvisas till en 

större väg. Det skapar även förutsättningar för att freda lokala gator från tung 

trafik och genomfartstrafik. Att samla trafik medför stora ytterligheter i 

trafikmiljö mellan å ena sidan trafikleder och å andra sidan närliggande 

lågtrafikerade gator. Det kan illustreras med Lundbyleden och angränsande 

Myntgatan som exempel.  

 

Figur 10: Lundbyleden (cirka 40 000 fordon per dygn) och Myntgatan (cirka 5 000 fordon per 

dygn) 

Medan Lundbyleden är hårt trafikerad och inhyser stora godsmängder är 

trafikmiljön vid Myntgatan betydligt lugnare. Myntgatan är hastighetssäkrad 

och möjliggör för gående och cyklister att passera gatan i plan, utan 

trafiksignalreglering.  
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Silningsprincipen innebär att trafikflödena silas ut på en större mängd gator. Det 

minskar den stora negativa barriär som en trafikled medför, samtidigt som risken 

för buller, luftföroreningar och olyckor på lokala gator kan öka. Silning av trafik 

kan framförallt sägas vara rådande i många europeiska städer som genomkorsas 

av boulevarder med höga trafikflöden.  

 

Figur 11: Passeig de Sant Joan, Barcelona, Rapport: Boulevarder och stadsutveckling – en 

kunskapssammanställning.   

Silning av trafiken medför en jämnare fördelning av trafikflödet mellan gator. 

Som exempel skulle en silning av motsvarande trafikflöden som inryms på 

Lundbyleden och Myntgatan (drygt 40 000 fordon) medföra två gatumiljöer 

liknande Övre Husargatan samt Nya Allén/Parkgatan, dock med undantag för 

andelen tung trafik som är betydligt lägre på dessa gator.  

 

Figur 12: Övre Husargatan (cirka 15 000 fordon per dygn) 
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Figur 13: Nya Allén / Parkgatan (cirka 25 000 fordon/dygn) 

6.2 Varför silning av trafik? 
I kommunfullmäktiges budget beskrivs att en silning av den lätta trafiken genom 

ett rutnät kan utgöra ett alternativ till att koncentrera trafiken på Lundbyleden. I 

budgeten är det inte explicit angivet vilket som är det primära syftet med att sila 

den lätta trafiken och skapa en mer rutnätsliknande gatustruktur. Emellertid 

förekommer skrivningarna i samma stycke, i vilket det beskrivs att stadskärnan 

ska växa över älven. Det anges även att utredningen ska ses som en del av den 

fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg. Det antas därför att 

utredningen ska följa intentionerna som anges i den fördjupade översiktsplanen, 

och att ett av de primära skälen för utredningen är att skapa en mer stadsmässig 

gatustruktur på centrala Hisingen.  

Lundbyledens barriäreffekt och dess konsekvenser för stadsutvecklingen på 

centrala Hisingen har beskrivits i en rad tidigare utredningar16. I kombination med 

Hamnbanans lokalisering skär Lundbyleden effektivt av Lindholmen och Norra 

Älvstranden från centrala Lundby och Brämaregården, vilket skapar bristfälliga 

förutsättningar för stadsmässig integration och stadsliv.  

Genom att omvandla Lundbyleden till en stadsmässig huvudgata, och skapa fler 

parallella gator med tvärkopplingar kan ett ökat stadsliv möjliggöras, vilket kan 

lägga grunden för en blandstad. Det kan leda till att förutsättningarna att färdas 

till fots och med cykel skulle kunna öka, och avstånden, som idag kan upplevas 

som långa, skulle kunna minska. Detta kan öka orienterbarheten, exponera 

stadsdelarna för varandra och förbättra tillgängligheten till älvrummet och södra 

älvstranden.  

Lundbyledens höga kapacitet och bristen på ett rumsligt integrerat gatunät bidrar 

till att centrala Hisingen i hög utsträckning består av monofunktionella områden, 

 
16  Exempel på utredningar som behandlar Lundbyledens barriäreffekt är: ”Hantering av 
barriäreffekter, dålig luft och buller alstrat av trafikleder och järnväg i Göteborg, trafikkontoret 
december 2016”, ”Illustration av tänkbara åtgärder för att överbrygga barriärer 
Lundbyleden/Hamnbanan, Oscarsleden och E6/E20, trafikkontoret november 2019”, ”Trafiknätsplan, 
underlagsrapport barriärer, trafikkontoret februari 2020”, ÅVS Lundbyleden, Trafikverket januari 
2021”.  
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bland annat i form av stora verksamhetsområden vid Lindholmen, Backaplan och 

Volvo Lundby, och bostadsområden utan verksamheter, framförallt på den västra 

delen av Norra Älvstranden. Genom ett mer rumsligt integrerat gatunät kan 

förutsättningar att få till stånd en blandstad där stadsområden har ett blandat 

innehåll av verksamheter och bostäder skapas.   

Silning av lätt trafik är i sig inte tillräckligt för att skapa en mer dynamisk och 

levande stad på centrala Hisingen, men kan vara ett av flera verktyg. Utöver 

silning krävs även en högre bebyggelsetäthet än idag, och en attraktiv 

kollektivtrafik som kan försörja befintliga och framtida stadsdelar.   

Förutsättningarna för att omdana Lundbyleden bedöms vara som störst på 

sträckan mellan Brantingsmotet och Eriksbergsmotet, eftersom det är den sträcka 

med lägst trafikflöden och med befintlig eller planerad stadsmässig bebyggelse 

på båda sidor av leden. Sträckan är även utpekad i översiktsplanens 

granskningshandling som en sträcka för barriärminskande åtgärder. Om 

trafikflöden på Lundbyledens sänks ökar möjligheten att minska vägens 

utbredning, sänka hastigheten och tillåta för gående och cyklister att passera leden 

i plan. Det kan leda till att luftmiljön förbättras, att bullernivåerna sänks och att 

marken närmast leden kan exploateras i högre utsträckning än idag.  

Det är inte givet att ovan beskrivna syften kommer att uppfyllas genom att den 

lätta trafiken silas i ett mer rutnätsliknande system. Ökade biltrafikflöden på 

lokala gator kan medföra att luftmiljön och bullret på dessa gator ökar, samtidigt 

som förutsättningarna för kollektivtrafik försämras. Därutöver finns ett antal 

omständigheter som påverkar bland annat barriäreffekten, såsom Hamnbanan och 

den tunga trafiken.  
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7 Förutsättningar för silning 
Det finns ett antal förutsättningar som påverkar både möjligheten att få till stånd 

ett silande gatunät, och möjligheten att minska Lundbyledens barriäreffekt. Dessa 

förutsättningar beskrivs under respektive rubrik nedan.  

7.1 Rådighet 

Göteborgs stad har inte rådighet över varken Lundbyledens utformning eller 

Hamnbanans lokalisering. Det innebär att även om staden har ambitioner att 

integrera Lundbyleden i det omkringliggande gatunätet är det i slutändan upp till 

Trafikverket att besluta om en sådan omdaning. Med tanke på Lundbyledens höga 

trafikflöde och höga andel tung trafik är det sannolikt att Trafikverket under 

överskådlig tid ser att det är av vikt att bevara Lundbyledens regionala och 

nationella funktion. För närvarande utökas Lundbyledens tillgänglighet och 

kapacitet genom utbyggnad av nytt Kvillemot och stängning av den 

signalreglerade plankorsningen vid Inlandsgatan. Även Marieholmstunnelns 

öppnande medför att Lundbyledens nuvarande funktion stärks.  

 I ÅVS Lundbyleden beskrivs att Trafikverket på kort sikt ämnar arbeta med 

barriäröverbryggande åtgärder, snarare än omdaning. Åtgärdsvalsstudien tar inte 

ställning till om Lundbyleden på sikt bör inordnas i det lokala gatunätet, men i 

studien står beskrivet att: ”Trafikverket och Göteborgs Stad anser att om en 

förändrad funktion av Lundbyleden ska vara möjlig måste ett fullgott alternativ 

till Lundbyleden och dess funktion för framför allt genomgående godstransporter 

vara säkerställt på annan plats.” 

I yttrandet över Göteborgs stad kommande översiktsplan betonar Trafikverket 

vikten av att utformningen av barriärminskande åtgärder inte får påverka 

nationella vägars funktion, och riksintressen för kommunikationer.  

7.2 Hamnbanan 
Hamnbanan är lokaliserad i direkt anslutning till Lundbyleden, och delar av 

Hamnbanan, mellan Eriksberg och Pölsebo, byggs för närvarande ut till 

dubbelspår. Trafikverket anger även i sitt remissvar till översiktsplanen att 

möjligheten att bygga ut till dubbelspår på resterande sträckor behöver säkras.  

Hamnbanans sträckning medför att möjligheterna att skapa ett silande gatunät 

eller rutnät längs Lundbyleden begränsas, eftersom Hamnbanan behöver passeras 

planskilt. Vidare innebär Hamnbanans lokalisering att förutsättningarna för att 

öka exploateringen nära leden minskar, även om Lundbyleden skulle omdanas 

och få en mer stadsmässig utformning än idag.  

I översiktsplanen finns ett reservat för förändrad dragning av Hamnbanan på lång 

sikt. Några utredningar om att ändra Hamnbanans dragning pågår emellertid inte. 
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7.3 Tung trafik 

Knappt tio procent av Lundbyledens trafikflöde består av tung trafik, vilket 

motsvarar cirka 4 000 fordon per dygn. En mycket stor del av transporterna har 

start- och målpunkt i hamnen, vilket illustreras av bilden nedan. Om 

lastbilstrafiken inte leds om, eller tvingas välja andra vägar, kommer trafiken att 

utgöra en barriär även om leden byggs om till stadsgata.  

 

Figur 14: Start- och målpunkter för tung trafik som passerar markerad (blå) länk. Av de 4 000 

fordon som trafikerar Lundbytunneln har 2 800 start- eller målpunkt hamnen. Källa: ÅVS 

Lundbyleden. 

Inom ÅVS Lundbyleden konstaterades att även vid kraftig uppgradering av 

Norrleden kommer avlastningen av Lundbyleden bli begränsad. Den måttfulla 

avlastningen beror dels på att alternativa resvägar medför betydligt längre 

restider, dels på att en stor andel, ungefär hälften, av den tunga trafiken har start 

eller målpunkt längs Lundbyleden. Trafikverket illustrerade i ÅVS Lundbyleden 

restider längs olika alternativa vägar för olika start- och målpunkter.  
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Figur 15: Restider till större målpunkter i olika rutter för trafik med start i Härryda. Restid via 

Lundbyleden (LL), Götaleden/Oscarsleden (GOL) samt Söder-Västerleden (SVL) under låg- 

repektive högtrafik. Källa: ÅVS Lundbyleden 

Ovan redovisas restider från Härryda via Lundbyleden, Götaleden/Oscarsleden 

samt Söder-Västerleden för olika målpunkter på Hisingen. Lundbyleden erbjuder 

den snabbaste vägen till samtliga målpunkter, och liknande resultat återfås även 

för andra startpunkter, vilket illustreras av nedanstående tabell som redovisar 

differens i restid på alternativa vägar, jämfört med restiden via Lundbyleden.  

 

Figur 16: Differens i restid på alternativa vägar jämfört med restiden via Lundbyleden. Restid via 

Söder/Västerleden (SVL), Götaleden/Oscarsleden (GOL) samt Hisingsleden/Norrleden (HNL). 

Källa: ÅVS Lundbyleden 

Bortsett från vissa målpunkter, framförallt Volvo Cars, är Lundbyleden ett 

betydligt mer attraktivt alternativ än Hisingsleden/Norrleden.  

Det innebär sannolikt att någon typ av förbud eller restriktioner krävs för att 

lastbilstrafiken ska välja andra färdvägar.  

7.4 Biltrafikflöden och trafiktillväxt 
Trafikflödet på Lundbyleden uppgår till mellan cirka 30 000 och 50 000 fordon 

per dygn. Högst trafikflöde finns på den östra delen av sträckan, öster om 
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Brantingsmotet och närmast Tingstadstunnelns norra mynning. Lägst trafikflöde 

har sträckan mellan Brantingsmotet och Bräckemotet.  

Trafiknivåerna på Lundbyleden har ökat med cirka 10 000 fordon per dygn de 

senaste tjugo åren. I området finns omfattande planer på förtätning i form av både 

nya bostäder och verksamheter. Den historiska och prognosticerade ökningen av 

dag- respektive nattbefolkning för centrala Hisingen (sysselsatta respektive 

boende) framgår av diagrammet nedan.  

 

Figur 17: Historisk respektive prognosticerad ökning av dagbefolkning (sysselsatta) och 

nattbefolkning (boende) på centrala Hisingen, källa: ÅVS Lundbyleden 

Den planerade exploateringen och förtätningen, i kombination med bland annat 

ökad befolkning i Göteborgsregionen som helhet medför att Trafikverket 

prognosticerar att biltrafikflödet på Lundbyleden bedöms öka med cirka 1 % per 

år fram till år 2040. Det skulle innebära att trafikflödet, med 

exploateringsplanerna inkluderade, mellan Lindholmsmotet och Brantingsmotet 

skulle uppgå till närmare 70 000 fordon per dygn, att jämföra med cirka 50 000 

fordon idag.  

Enligt det så kallade Hållbarhetsscenariot, som utgår från målsättningarna i 

stadens trafikstrategi, skulle flödet, trots exploateringen, hamna på ungefärligen 

dagens nivå.  Hållbarhetsscenariot utgår emellertid från att kraftiga, ej beslutade, 

styrmedel, finns på plats. Tidigare framtagna trafikanalyser 17  omfattande 

exploateringen i Backaplan, Frihamnen och på Lindholmen konstaterar att det 

 
17 Trafikanalys Norra Älvstaden – Backaplan, Frihamnen och Lindholmen, WSP på uppdrag av 

Göteborgs stad trafikkontoret, 2020-06-30 
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finns en påtaglig risk för ökade trafikflöden i området, även om kraftiga 

styrmedel i enlighet med hållbarhetsscenariot skulle finnas på plats.  

Det finns således en stor utmaning i att dels hantera dagens trafikflöden, dels möta 

det resandebehov som uppstår till följd av den planerade exploateringen i 

området. Om nya boende och verksamma har ett färdmedelsval som liknar dagens 

ökar risken för att silning av den lätta trafiken medför omfattande trafikökningar 

på lokala gator.   

7.5 Älvförbindelser och riksintresse för sjöfart 
Antalet fasta centrala älvförbindelser för bil mellan Hisingen och fastlandet är 

totalt fyra, Älvsborgsbron, Hisingsbron, Tingstadstunneln och 

Marieholmstunneln. Tingstadstunneln och Marieholmstunneln är i hög 

utsträckning att betrakta som två parallella förbindelser som i stort fyller samma 

funktion. Antalet älvförbindelser och deras placering medför att en stor del av 

trafikflödena mellan fastlandet och Hisingen kanaliseras till några få punkter, i 

väst Bräckemotet och i öst Ringömotet och Brantingsmotet.  

Möjligheten att sila trafiken och skapa en mer rutnätsliknande struktur på centrala 

Hisingen begränsas således delvis av älvens barriär och avsaknaden av 

älvförbindelser. Att få till stånd nya älvförbindelser är besvärligt, framförallt om 

älvförbindelserna ska utformas som stadsmässiga gator och inte i form av tunnlar. 

Det beror främst på riksintresset för sjöfart, något som tidigare har stoppat 

byggnationen av en ny gång- och cykelbro över älven. Stadens 

planeringsinriktning har dessutom historiskt sett varit att minska biltrafiken i 

centrala Göteborg, och en ny central älvförbindelse för bil skulle kunna ses som 

ett avsteg från den inriktningen.  

7.6 Planer och program 
Det finns ett antal fastlagda förutsättningar som den här utredningen har behövt 

förhålla sig till, framförallt i analysen av möjliga nya tillkommande vägar. Det 

rör framförallt planerade och beslutade planer, program och åtgärder inom 

området.  

Åtgärderna som bedöms ha störst påverkan på möjligheten att skapa ett silande 

gatunät är följande.  

- Marieholmstunneln 

- Hisingsbron 

- Ny förbindelse mellan Eriksberg och Lundby, samt stängning av 

plankorsningen mellan Inlandsgatan och Lundbyleden 

- Stängning av Brunnsbomotet 

- Kvillemotet samt Kvilleleden 

- Planprogram och detaljplaner i Backaplan 

- Spårväg i Lindholmsallén 

- Planprogram Frihamnen 
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Av ovan angivna åtgärder är det några som bedöms påverka möjligheterna till 

silning av lätt trafik längs Lundbyleden i högre utsträckning än andra. Den 

kapacitetshöjning som görs på östra delen Lundbyleden vid Kvillemotet samt vid 

plankorsningen av Inlandsgatan (som byggs om till en planskild väg), bedöms 

medföra ökad framkomlighet på Lundbyleden, vilket kan innebära ökade 

trafikflöden. Samtidigt innebär den planskilda överfarten att bilar, cyklister och 

fotgängare har möjlighet att på ett smidigare sätt korsa leden. Vidare medför 

öppnandet av Marieholmstunneln att möjligheten för biltrafik att korsa älven 

förbättras, vilket även detta kan medföra ökade trafikflöden på leden.  

7.7 Genomförbarhet och kostnad 

Att bygga ut ett silande gatunät enligt en rutnätsstruktur är förenat med stora 

investeringskostnader. Planskilda passager av Hamnbanan bedöms som särskilt 

kostsamma, inte minst då säkerhetsavstånd till bland annat ledningar behöver 

beaktas. Utöver Hamnbanan begränsas möjligheten att få till stånd ett rutnät av 

andra omständigheter, bland annat Hjalmar Brantingsgatan, där den avbrutna 

genomförbarhetsstudien har visat att det är mycket kostsamt, och problematiskt, 

att skapa en tvärsgående länk mellan Backaplan och Brämaregården. Vidare är 

Ramberget ett viktigt park- och friluftsområde som samtidigt utgör en barriär och 

begränsar förutsättningarna för ett rutnät.  

Det är högst sannolikt att en omdaning av Lundbyleden och omfattande 

utbyggnad av ett lokalt gatunät inte fullt ut kan finansieras av ökade 

exploateringsintäkter, utan kräver att investeringsmedel tas i anspråk.   

En annan viktig aspekt, som även är kopplad till rådigheten, rör den eventuellt 

tillkommande driftskostnaden om Lundbyleden ska integreras i övrigt gatunät. 

Det är sannolikt att en omdaning av Lundbyleden, i vilken den tunga trafiken 

förbjuds eller leds om, kommer att medföra att Trafikverket inte längre ser att 

leden fyller ett nationellt eller regionalt behov, och bedömer att vägen kan tas 

över av kommunen. Ett sådant scenario skulle medföra mycket omfattande 

tillkommande driftkostnader för kommunen, inte minst när det gäller drift och 

underhåll av Lundbytunneln, vilken kräver att lagen om tunnelsäkerhet behöver 

beaktas.  
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8 Möjliga sätt att sila den lätta 
trafiken på Lundbyleden 
Inom ramen för det här uppdraget har flera olika silningsprinciper studerats: 

- Omdaning av Lundbyleden 

- Nya, silande stråk 

- Ny älvförbindelse för bil 

- Rutnätsstruktur 

De presenterade vägnäten ska betraktas just som principiella strukturer, snarare 

än förslag på ett möjligt gatunät. Syftet med att redovisa principerna är att ge en 

illustration av hur olika framtida nät skulle kunna se ut, och vilka trafikala 

effekter olika nätstrukturer medför.  

En mer omfattande beskrivning av trafikanalyserna och resultaten från dessa 

finns i bilaga 1.  

8.1 Omdaning av Lundbyleden 
Utifrån genomförda trafikanalyser konstateras att en grundläggande förutsättning 

för att silning ska komma till stånd är att Lundbyleden får en annan, mer 

stadsmässig utformning än idag. Att bibehålla dagens utformning av 

Lundbyleden kommer innebära att vägen, även framgent, är den snabbaste, mest 

kapacitetsstarka och mest attraktiva vägen på centrala Hisingen, även om nya, 

silande stråk kommer till stånd.  

Ett flertal analyser av förändrad utformning av Lundbyleden har genomförts. Den 

sträcka som bedömts vara mest aktuell för omdaning är Brantingsmotet – 

Eriksbergsmotet.  

 

Figur 18: Studerad omdaningssträcka av Lundbyleden 
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Att sträckan valts ut som omdaningssträcka beror framförallt på att det är den del 

av Lundbyleden som bedöms som möjlig att förändra under överskådlig tid. Öster 

om Brantingsmote finns för närvarande beslut om att bygga ut Lundbyleden 

inklusive Kvillemotet och väster om Eriksbergsmotet finns Lundbytunneln. I 

granskningshandlingen för översiktsplanen är dessutom sträckan mellan 

Brantingsmotet och Eriksbergsmotet utpekad som föremål för barriärminskande 

åtgärder, övriga delsträckor av Lundbyleden är det inte.  

I ett första steg antogs att hastigheten på Lundbyleden, på den berörda sträckan, 

sänks från 70 km/h till 50 km/h. Utifrån dessa analyser konstaterades att 

ytterligare hastighets- och kapacitetssänkningar krävs för att trafikflödesnivåer 

motsvarande bedömd maxkapacitet för en stadsboulevard (cirka 25 000 fordon 

per dygn) skulle uppnås. Hastighet och kapacitet justerades därefter ned 

ytterligare vilket genererade trafikflöden på liknande nivåer som Nya 

Allén/Parkgatan. 

 

Figur 19: Exempel på framtida stadsboulevard, källa: ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard.  

8.2 Silande stråk 
Effekter av fler lokala silande stråk på Hisingen, såväl i öst-västlig som nord-

sydlig riktning har studerats. Det primära syftet är att öppna upp nya möjliga 

körbara vägar, för att kunna bedöma om mindre vägnätsåtgärder kan leda till 

förändrade vägval för att därmed sila den lätta trafiken.    

Förändringarna av vägnätet är följande: 

- Koppling mellan Herkulesgatan och Kvillebäcksvägen för att skapa ett 

genomgående stråk mellan Backaplan och Brämaregården. 
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- Gropegårdslänken, för att möjliggöra en bättre koppling mellan 

Lindholmen och Gropegårdsgatan/Volvo Lundby 

- Skapa en körbar koppling mellan Herkulesgatan och Åbogårdsgatan för 

att skapa ett genomgående parallellt stråk till Lundbyleden 

- Gör bussgatan på Ceresgatan körbar för biltrafik för att skapa ett genare 

parallellt stråk till Lundbyleden 

 

Figur 20: Analyserade silande stråk på centrala Hisingen.  

Att öppna upp nya väglänkar lokalt kring Lundbyleden ger endast en ytterst 

marginell påverkan på ledens trafikflöden.  

8.3 Ny älvförbindelse för bil 
En av de främsta anledningarna till Lundbyledens höga trafikflöden är, utöver 

dess hastighet och kapacitet, att flera högtrafikerade vägar ansluter till leden, och 

att den därmed blir den genaste och snabbaste vägen för trafik till och från 

fastlandet. Älvsborgsbron, Hisingsbron, Tingstadstunneln och 

Marieholmstunneln förbinds direkt till leden, vilket medför att biltrafik i hög 

utsträckning kanaliseras dit. En möjlig lösning för att avlasta Lundbyleden och 

tillskapa kortare resvägar mellan centrala Hisingen och centrala Göteborg skulle 

därför kunna vara att anlägga en ny älvförbindelse för bil. Inom ramen för den 

här utredningen har inga fördjupade studier  gjorts av var en sådan älvförbindelse 

skulle kunna vara lokaliserad. Istället har en schematisk placering mellan 

Järntorget och Lindholmen antagits, en koppling som bland annat pekats ut i den 

historiska stadsplaneanalysen.  
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Figur 21: Nya älvförbindelse och lokala silande stråk på centrala Hisingen. 

Den nya älvförbindelsen har analyserats tillsammans med lokala silande stråk 

enligt figur 20.  

Att tillskapa en ny älvförbindelse för bil bedöms få högst begränsad påverkan på 

Lundbyledens trafikflöden.  

8.4 Rutnätsstruktur 
Den mest ambitiösa beskrivningen av ett möjligt rutnät för att sila trafiken längs 

Lundbyleden finns presenterad i den historiska stadsplaneanalysen och 

Göteborgs utvidgade innerstad (se kapitel 4.5).  

Visionen om en utvidgad innerstad bygger i hög utsträckning på att befintliga, 

försvårande, omständigheter i form av exempelvis infrastruktur (Hamnbanan och 

trafikleder) och riksintresse inte beaktats, bland annat genom att infrastruktur 

omdanas alternativt får annan sträckning, och att riksintresset för sjöfart tas bort.  

Mot bakgrund av skrivningen i kommunfullmäktiges budget om att utredningen 

om silning av lätt trafik längs Lundbyleden ska ha begränsad omfattning kan 

analys av ett nät i enlighet med den utvidgade innerstaden sägas ligga utanför 

uppdragets ram. Tidigare genomförda analyser visade emellertid att effekten av 

fler parallella och tvärgående stråk hade försumbar silande effekt, och mot 

bakgrund av detta bedömdes det som intressant att studera effekten av ett rutnät 

i enlighet med den utvidgade innerstaden, även om möjligheten till genomförande 

av den är högst begränsad.  
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Grovt skulle den utvidgade innerstaden, översatt till dagens vägnät, se ut ungefär 

enligt nedan, vilket är det vägnäts som studerats i genomförda trafikanalyser.  

 

Figur 22: Gatunät på centrala Hisingen enligt historisk stadsplaneanalys/utvidgad innerstad, 

implementerad i modellverktyget Sampers.  

De stora skillnaderna i vägnätets utformning, jämfört med idag, är att antalet 

älvförbindelser ökar kraftigt, totalt fem nya centrala bilvägar över älven bedöms 

tillkomma enligt det skisserade vägnätet i den utvidgade innerstaden.  

I den utvidgade innerstaden har även antaganden gjorts om förändrad dragning 

och omdaning av exempelvis Tingstadstunneln och Oscarsleden/Götaleden. 

Detta har inte beaktats inom ramen för den här utredningen, då det bedöms ligga 

utanför uppdragets omfattning.  

Även ett omfattande rutnät, med flera nya älvförbindelser för bil, skulle medföra 

små effekter på trafikflödena på Lundbyleden.  
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9 Effekter och konsekvenser av 
att sila trafiken på 
Lundbyleden 
 

Nedan beskrivs de övergripande trafikala, stads- och miljömässiga effekterna av 

att sila den lätta trafiken på Lundbyleden. Bedömningarna tar till stor del sin 

utgångspunkt i genomförda trafikanalyser. Därutöver har kompletterande Space 

Syntax-analyser och visualiseringar genomförts. Dessa redovisas nedan, samt i 

bilagor till rapporten.  

9.1 Trafikala effekter 
Utifrån trafikanalyserna kan konstateras att en omdaning av Lundbyleden är en 

grundläggande förutsättning för att biltrafiken ska minska. Det beror till stor del 

på att Lundbyleden endast i liten utsträckning nyttjas av lokal trafik på Hisingen.  

En stor del av trafiken har start- eller målpunkt på fastlandet, och för dessa 

trafikanter är Lundbyleden i många fall den snabbaste förbindelsen, på grund av 

dess koppling med övrigt trafikledsnät.  

Det är teoretiskt möjligt att minska trafikflödet på Lundbyleden ner till en nivå 

motsvarande en stadsboulevard, det vill säga cirka 25 000 fordon per dygn. Det 

motsvarar de trafikflöden som finns på bland annat Hornsgatan och Sveavägen i 

Stockholm.  

 

Figur 23: Hornsgatan, Stockholm, ÅMVD cirka 25 000 fordon 

Flöden på över 25 000 fordon bedöms som svårförenliga med en tät och attraktiv 

stadsmiljö. För att nå eftersträvansvärda trafikflöden, för att åstadkomma en mer 

stadsmässig gatumiljö, krävs omfattande kapacitets- och hastighetssänkningar på 

leden, med hastigheter motsvarande cirka 40 km/h.  

Idag är trafikflödena på centrala Hisingen i hög utsträckning koncentrerade till 

Lundbyleden, och i viss mån till Hjalmar Brantingsgatan. Gator som Myntgatan, 
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Herkulesgatan och Inlandsgatan, vilka fungerar som lokala tvärkopplingar har 

betydligt lägre trafikflöden.  

 

Figur 24: Nulägesflöden per dygn enligt trafikmodell 

En omdaning av leden medför att trafiken på de lokala gatorna ökar. Storleken på 

trafikökningen är i hög utsträckning beroende av vilket prognosscenario som tas 

i beaktande, vilket illustreras av de två bilderna nedan. Den övre bilden utgår från 

Trafikverkets basprognos, medan den nedre utgår från det så kallade 

Hållbarhetsscenariot, i vilket kraftiga trafikala styrmedel sätts in för att 

trafikstrategins effektmål ska nås.  

 

Figur 25: Modellerade trafikflöden på huvudgatorna på centrala Hisingen, vid omdaning av 

Lundbyleden och trafikutveckling enligt Trafikverkets basprognos.  
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Figur 26: Modellerade trafikflöden på huvudgatorna på centrala Hisingen, vid omdaning av 

Lundbyleden och trafikutveckling enligt hållbarhetsscenariot.   

 

Enligt Trafikverkets basprognos bedöms trafiken öka med cirka 1 % per år, 

därutöver tillkommer trafikalstring från den kraftiga exploatering som planeras i 

bland annat Frihamnen och Backaplan. I detta scenario riskerar trafiken på de 

lokala gatorna att, i värsta fall, flerdubblas. Gator som framförallt kan komma att 

drabbas av kraftigt ökade trafikflöden är Hjalmar Brantingsgatan, Lundby 

Hamngata, Myntgatan, Lindholmsallén och Inlandsgatan. På Lundby Hamngata 

är trafikflödet idag cirka 3 000 fordon per dygn, men omdaning av Lundbyleden 

i kombination med exploatering i Frihamnen kan medföra flöden uppemot 17 000 

fordon. Motsvarande trafikökning riskerar även att uppstå på Inlandsgatan. 

Lindholmsallén är en gata som riskerar stor trafikökning, oavsett om trafiken silas 

eller ej, till följd av den tillkommande bebyggelsen som är planerad.  

Givet en framtida trafikutveckling motsvarande effektmålen i trafikstrategin blir 

trafikökningen på lokalgator mer modest. Scenariot bygger emellertid på att 

betydande, ej beslutade, trafikala styrmedel finns på plats, bland annat fördubblad 

trängselskatt, kraftigt höjda parkeringsavgifter och minskat bilinnehav.  

Trafikflödesnivåer får stor påverkan på hur staden, och gatumiljöer upplevs. 

Nedan bild över olika gator i Göteborg kan ge en illustration av vilken trafikmiljö 

som kan förväntas vid olika trafikflöden.  
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Figur 27: Exempel på gator och vägar i relation till trafikbelastning 

Myntgatan är ett exempel på gata som idag har förhållandevis låga trafikflöden, 

vilket får till följd att problemen med luft- och buller är ganska ringa. De låga 

flödena innebär också att fotgängare och cyklister har möjlighet att färdas längs, 

och korsa, gatan på ett trafiksäkert sätt. Myntgatan är en av de gator som riskerar 

att få en kraftig trafikökning, om Lundbyleden skulle omdanas, enligt vissa 

analyserade scenarier kan trafikflödet uppgå till över 10 000 fordon, vilket på ett 

betydande sätt skulle påverka upplevelsen av trafikmiljön, och leda till negativa 

konsekvenser ur ett trafiksäkerhets- och barnperspektiv.  

Utifrån analyserna kan dras slutsatsen att förändrad vägnätsstruktur får begränsad 

effekt på trafikflödena på Lundbyleden, utöver den effekt som en omdaning av 

själva leden medför. I silningsprincipen som utgår från Göteborgs utvidgade 

innerstad blir emellertid konsekvensen att vissa lokala gator, såsom Myntgatan, 

får en mer central funktion, och ökade flöden. Flödesökningen är dock främst en 

konsekvens av omfördelning mellan lokala gator. För att minska Lundbyledens 

barriäreffekt krävs därför åtgärder på själva leden, och sannolikt även på de 

högtrafikerade leder som ansluter till Lundbyleden. 

Vidare är det av vikt att konstatera att även vid en omdaning av Lundbyleden 

kommer den tunga trafiken att utgöra en barriär, vilket minskar möjligheterna att 

integrera leden i den omkringliggande gatustrukturen. På de gator som 

exemplifieras ovan finns inte motsvarande höga andel tunga fordon med släp som 

på Lundbyleden.  
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9.2 Stadsmässiga effekter 

Det främsta skälet till att sila den lätta trafiken och skapa en mer rutnätsliknande 

gatustruktur på centrala Hisingen är de stadsmässiga effekter som skulle kunna 

uppstå, vilket beskrivs i kapitel 6.2. och lyfts fram i granskningshandlingen för 

den fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg.  

De möjliga stadsmässiga effekterna kan i grova drag sammanfattas enligt nedan: 

- Ökad rumslig integration mellan stadsdelar 

- Fler stadsmässiga stråk 

- Fler lokala målpunkter och därmed förbättrade förutsättningar för resor 

till fots och med cykel  

- Minskad barriäreffekt 

- Förbättrade förutsättningar för ökad exploatering och stadsmässig 

bebyggelse 

Som beskrivits i kapitlen ovan är de möjliga stadsmässiga effekterna beroende av 

förutsättningar som i många fall ligger utanför stadens direkta rådighet. Det rör 

exempelvis Hamnbanans lokalisering och den tunga trafikens ruttval.  

Inom ramen för den här utredningen har möjligheterna till minskad barriäreffekt 

och ökad rumslig integration studerats, dels genom visualisering av möjlig 

gatumiljö vid omdaning av Lundbyleden till stadsmässig gata, dels genom så 

kallade Space Syntax-analyser. 

9.2.1 Stadsmässig effekt av omdaning av Lundbyleden 

Genom att sila trafiken längs Lundbyleden skapas förutsättningar för att omdana 

vägen till en mer stadsmässig gata. En stadsmässig utformning är vidare en 

förutsättning för att silning av trafik ska ske. En mer stadsmässig Lundbyled kan 

medföra minskad barriäreffekt och eventuellt öka möjligheten till stadsmässig 

bebyggelse längs leden.  

För att studera, och exemplifiera, effekten av en omdanad Lundbyled har 

visualiseringar genomförts inom uppdraget. Utgångspunkten för visualiseringen 

har varit de genomförda trafikanalyserna, vilka visat att Lundbyledens 

trafikflöden kan minska till cirka 25 000 fordon, givet att så väl omdaning som 

kraftiga trafikstyrande åtgärder kommer till stånd.  

Även vid trafikflöden motsvarande cirka 25 000 fordon per dygn kommer 

Lundbyleden även framöver behöva inrymma två körfält i varje riktning, dock 

förbättras förutsättningarna för att skapa korsningar i plan och därmed knyta 

befintliga stadsgator till leden. Den sträcka som inom projektet bedömts som 

särskilt intressant att visualisera är den del av Lundbyleden som är lokaliserad 

vid Brämaregården, enligt nedan.   
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Figur 28: Del av Lundbyleden som antas omdanas till en mer stadsmässig gata, bild från ÅVS 

Lundbyleden 

De potentiella positiva effekterna av att omdana ovan del av Lundbyleden 

bedöms som särskilt stora, då befintlig kvartersbebyggelse innehållande service 

och verksamheter finns lokaliserad precis i anslutning till leden, och då 

omfattande stadsutveckling är planerad i Frihamnen, på andra sidan leden. En 

minskad barriärverkan skulle därmed kunna medföra en positiv stadsutveckling i 

området som helhet.  

I det berörda vägavsnittet planeras för spårväg med stadsbanestandard, och en 

detaljplan är under utarbetande. Visualiseringen behöver således, förutom 

Lundbyleden och Hamnbanan, även ta hänsyn till spårväg och lokalgator söder 

om leden, vilket får konsekvensen att gatusektionen blir ungefärligen följande. 

 

Figur 29: Gatusektion vid Brämaregården/Frihamnen som visualiseringsexempel baserats på 

Resultatet av visualiseringen redovisas i bilden nedan. Det antas att en ny 

plankorsning mellan Hisingsgatan och Lundbyleden kan skapas, att befintligt 

bullerplank mellan leden och bebyggelsen kan tas bort och att en ny cykelbana 

kan skapas mellan Lundbyleden och kvartersbebyggelsen. För att möjliggöra en 

gång- och cykelkoppling mellan Brämaregården och den planerade bebyggelsen 

vid Frihamnen krävs en planskild över- eller undergång, eftersom Hamnbanan 

inte kan passeras i plan.  
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Figur 30: Visualisering av omdanad Lundbyled, inklusive ny gång- och cykelbro, exempelskiss 

framtagen inom uppdraget.  

Visualiseringen illustrerar att även vid en omdaning av Lundbyleden kommer 

barriärerna i området att vara betydande. Gående och cyklister kommer att 

behöva passera så väl Hamnbanan som den planerade stadsbanan för att ta sig 

mellan Brämaregården och Frihamnen. De positiva effekterna av att omdana 

Lundbyleden är att kvarteren norr om leden tillgängliggörs i högre utsträckning 

än idag, vilket kan skapa förutsättningar för ökat stadsliv. Dessutom kan miljön 

längs leden bli mer trivsam att röra sig, och vistas i.   

Även om visualiseringen endast ska ses som ett exempel på hur en omdaning kan 

komma att se ut är förutsättningarna i mångt och mycket likartade längs hela 

Lundbyleden, då Hamnbanan är lokaliserad i direkt, eller nära anslutning, till 

leden längs hela vägens sträckning.  

9.2.2 Rumslig och stadsmässig integration 

Som illustrerats tidigare i rapporten18 är den rumsliga integrationen på centrala 

Hisingen låg, och det finns brister i kopplingar till angränsade stadsdelar. 

Framförallt norra Älvstranden, söder om Lundbyleden, är i många och mycket en 

isolerad stadsdel.  

De delar av centrala Hisingen där gatunätet är högst integrerat är området vid 

Vågmästareplatsen och Wieselgrensplatsen samt gatorna runt Eketrägatan. Att 

knyta samman dessa områden med bebyggelsen söder om Lundbyleden, vid 

älvstranden, kan skapa förutsättningar för ökat stadsliv.  

 
18 Se figur 7 
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I den här utredningen har dels ett antal barriäröverbryggande åtgärder, i syfte att 

skapa ett mer integrerat gatunät, dels effekten av att integrera Lundbyleden i 

omkringliggande gatunät studerats.  

Analys av den rumsliga integrationen har skett genom så kallade Space Syntax-

analyser, vilka finns utförligare beskrivna i bilaga 2. Den rumsliga integrationen 

bedöms vara ett användbart mått för att beskriva gatunätets sammanhållning. Det 

finns exempelvis en hög korrelation mellan hög rumslig integration och höga 

gångflöden. En välintegrerad gatustruktur tycks skapa goda förutsättningar för att 

röra sig till fots19.  

Utifrån analysresultaten kan konstateras att integration av Lundbyleden 20  i 

omkringliggande vägnät får marginell betydelse för den rumsliga integrationen 

på centrala Hisingen. Däremot bedöms ett antal nya länkar tvärs leden bidra till 

ett mer sammanhållet gatunät.  

Möjliga barriäröverbryggande åtgärder och deras effekt på den rumsliga 

integrationen beskrivs utförligare i kapitel 10.  

9.3 Miljömässiga effekter 
Trafikanalyserna visar att det finns en överhängande risk att silning av den lätta 

trafiken kan medföra ökad trafik på lokala gator. Risken är särskilt stor om inte 

biltrafikminskande styrmedel och åtgärder införs. Vidare finns en utmaning i att 

hantera den resandeefterfrågan som planerad exploatering i Backaplan, 

Frihamnen och på Lindholmen genererar.  

Den övergripande slutsatsen är att de negativa miljömässiga konsekvenserna av 

att sila trafiken på Lundbyleden är betydligt större än de positiva, både ur 

luftkvalitets- och bullerhänseende.  Lokalmiljön längs Lundbyleden är idag 

problematisk, till följd av både höga trafikflöden och den stora mängden tung 

trafik. Även om en betydande andel av den lätta trafiken skulle försvinna, och 

fördelas ut i det lokala gatunätet, är risken för fortsatt överskridande av 

miljökvalitetsnormen längs leden betydande. Det krävs mycket omfattande 

trafikminskningar, inkluderande minskad tung trafik, för att någon påtaglig 

förbättring av luftkvaliteten och ljudmiljön ska kunna skönjas. Som exempel kan 

nämnas att miljökvalitetsnormen överskrids även vid Nya Allén/Parkgatan, vid 

Hagakyrkan, där trafikflödet uppgår till cirka 20 000 fordon och den tunga 

trafikens omfattning är begränsad.  

Det lokala gatunätet på centrala Hisingen är i hög utsträckning fredat från höga 

trafikflöden, och såväl luft- som ljudmiljön för boende är förhållandevis god. Det 

är till stor del en följd av att trafiken i så pass hög utsträckning är koncentrerad 

till Lundbyleden. 

 
19 Se bilaga 2 
20 Sträckan Brantingsmotet – Eriksbergsmotet i enlighet med kapitel 8.1.  
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Figur 31: Trafikflöden på Lundbyleden samt nära angränsande Myntgatan 

Vid en trafikökning riskeras en försämring av luft- och ljudmiljön. Med tanke på 

den befintliga täta bebyggelsen i området finns en påtaglig risk att fler personer 

än idag skulle exponeras för höga ljudnivåer och försämrad lokal luftkvalitet om 

silning skulle komma till stånd.   

I Göteborgs stads miljö- och klimatprogram för åren 2021–2030 anges ett antal 

delmål kopplade till luft- och ljudmiljö, bland annat andel sammanhängande 

stadsbebyggelse som inte ska utsättas för höga halter av kvävedioxider och 

partiklar och andel bostäder som inte ska utsättas för höga bullernivåer21.  En 

omfördelning av trafik från Lundbyleden till närliggande lokala gator riskerar att 

medföra att staden kommer än längre från delmålen.  

Vidare riskerar trafikökning längs lokalgatorna att försvåra planerad 

stadsutveckling eftersom större hänsyn till buller- och luftkvalitet skulle behöva 

tas vid exempelvis ny bostadsbebyggelse. En silning av trafiken kan vidare leda 

till att bakgrundsnivåerna blir högre i tystare miljöer, vilket gör det svårare att 

skärma av bullret.   

De trafikanalyser som tagits fram illustrerar även att en omfattande omdaning av 

Lundbyleden skulle medföra ökad trafik på bland annat Götaleden. 

Luftkvalitetsproblemen längs Götaleden och vid Götatunnelns mynning försvårar 

redan idag planerad stadsutveckling vid bland annat Nordstan, och problemen 

riskerar att bli än mer svåröverstigliga om trafikvolymerna ökar.   

  

 
21 Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030, s. 28–29.  
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10 Andra möjliga åtgärder för att 
minska Lundbyledens 
barriäreffekt 
 

Som konstateras i kapitel 7 finns det ett antal omständigheter som försvårar 

möjligheterna att få till stånd ett silande gatunät, en mer stadsmässig gatustruktur 

och en omdaning av Lundbyleden. Särskilt betydelsefulla faktorer är rådigheten 

över Lundbyledens utformning, Hamnbanans sträckning samt den betydande 

andelen tung trafik. Mot bakgrund av dessa förhållanden kan det finnas skäl att 

se över möjligheterna att minska Lundbyledens barriäreffekt genom andra 

åtgärder, exempelvis genom barriäröverbryggande åtgärder eller genom att med 

styrmedel försöka minska biltrafikens tillväxt.  

10.1 Barriäröverbryggande åtgärder 
Flera tidigare studier har skissat på möjliga lösningar för att minska 

Lundbyledens barriäreffekt. År 2018 tog trafikkontoret fram utredningen 

”Illustration av tänkbara åtgärder för att överbrygga barriärer Lundbyleden / 

Hamnbanan, Oskarsleden och E6/E20”, inom vilken möjliga 

barriäröverbryggande åtgärder längs Lundbyleden visualiserades. Bland 

visualiseringarna fanns dels en möjlig överdäckning längs Polstjärnegatan, vilket 

skulle kunna utgöra den planerade Gropegårdslänken, dels möjliga gång- och 

cykelbroar över Lundbyleden.  
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Figur 32: Illustration av möjlig överdäckning av Lundbyleden och Hamnbanan i form av en ny 

stadsgata mellan Polstjärnegatan och Inlandsgatan. Illustration av tänkbara åtgärder för att 

överbrygga barriärer Lundbyleden / Hamnbanan, Oskarsleden och E6/E20 

 

Figur 33: Illustration av möjliga gång- och cykelbroar som binder samman Frihamnen med 

Kvillestaden och Ramberget. Illustration av tänkbara åtgärder för att överbrygga barriärer 

Lundbyleden / Hamnbanan, Oskarsleden och E6/E20 
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Även inom ÅVS Lundbyleden studerades möjliga barriäröverbryggande 

åtgärder. Bland de barriäröverbryggande åtgärder på kort sikt som 

åtgärdsvalsstudien rekommenderar att man går vidare med finns bland annat 

Gropegårdslänken, GC-bro mellan Lindholmen och Ramberget, förlängning av 

GC-bro vid Brunnsbo mot Ringön, samt sociodukt mellan Frihamnen och 

Brämaregården, illustrerad nedan. På medellång och lång sikt, från år 2031 och 

framåt rekommenderar ÅVS:en exempelvis bredare bro eller överdäckning längs 

Gropegårdslänken.  

 

Figur 34: Illustration av sociodukt mellan Frihamnen och Brämaregården, ÅVS Lundbyleden 

Effekten av de barriäröverbryggande stråk som pekats ut i ÅVS Lundbyleden har 

inom aktuell utredning studerats genom så kallade Space Syntax analyser. Utöver 

överbryggande åtgärder tvärs Lundbyleden har även antagits att en ny gång- och 

cykelbro över Göta Älv finns på plats, då inriktningsbeslut om en sådan har fattats 

i kommunfullmäktige. Nedan redovisas de stråk som analyserats. Stråken har inte 

analyserats var och en för sig, utan som ett gemensamt åtgärdspaket.  
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Figur 35: Analyserade barriäröverbryggande/kopplande stråk 

Den rumsliga integrationen har studerats för gång- respektive cykelavstånd (800 

respektive 3000 meter). Analyserna kan grovt ses som beskrivning av hur många 

andra gator eller stadsrum som nås för fotgängare samt cyklister. Effekten av de 

nya kopplingarna blir som störst för cykelavstånd, vilket redovisas nedan. I bilaga 

2 redovisas även effekt på gångavstånd. Även nuläget illustreras nedan, för att 

effekten av kopplingarna ska åskådliggöras tydligare.   

 

Figur 36: Space Syntax-analys över gatunätets rumsliga integration, nuläge, 3000 meter 

(cykelavstånd) 
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Figur 37: Space Syntax-analys över gatunätets rumsliga integration med fler kopplingar tvärs 

Lundbyleden samt ny gång- och cykelbro, 3000 meter (cykelavstånd). Inringade områden bedöms 

få förbättrad rumslig integration jämfört med idag.  

De delar på centrala Hisingen där den rumsliga integrationen förbättras är 

inringade. Både den så kallade Gropegårdslänken, mellan Gropegårdsgatan och 

Polstjärnegatan och den planerade gång- och cykelbron bidrar till en förbättring, 

jämfört med idag. Övriga länkar får begränsad betydelse, vilket i hög utsträckning 

beror på att gatunätet söder om Lundbyleden är så pass fragmenterat och isolerat 

att enskilda länkar får liten positiv påverkan.  

10.2 Trafikreducerande och trafikstyrande 
åtgärder 
Trafikanalyserna illustrerar att en hastighetssänkning och omdaning av 

Lundbyledens utformning kan leda till reducerad biltrafik på leden, något som 

kan minska ledens barriäreffekt. Samtidigt finns en risk att en kapacitetssänkt 

Lundbyled leder till trafikökningar på lokala gator, med försämrad luftmiljö och 

trafiksäkerhet som följd.  

Det kan därför finnas skäl att studera om det är möjligt att minska de befintliga 

biltrafikvolymerna i området och möjliggöra för nytillkomna boende och 

verksamma att resa på ett mer hållbart sätt. Åtgärder för att minska biltrafiken på 

centrala Hisingen ligger utanför den här utredningens uppdrag, men det bedöms 
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ändå vara av intresse att redovisa vilka åtgärder som, i andra utredningar, har 

identifierats som de mest effektiva för att reducera biltrafiken.  

I stadens trafikstrategi finns två effektmål för resor, att minst 35 procent av 

resorna i Göteborg ska ske till fots eller med cykel år 2035 och att minst 55 

procent av de motoriserade resorna i Göteborg sker med kollektivtrafik år 2035.  

Trafikstrategins effektmål bekräftas av Göteborgs Stads budget för år 2021. I 

budgetens övergripande verksamhetsmål anges att biltrafikens färdmedelsandel 

ska minska från 41 % år 2021 till 34 % år 2030, samtidigt som andelen resor till 

fots, med cykel och med kollektivtrafik ska öka. Färdmedelsandelsmålen går i 

linje med effektmålen i trafikstrategin.  

 

Figur 38: Resandefördelning år 2011 och effektmål för resor år 2035 enligt Trafikstrategi för 

nära storstad 

Ett försök till konkretisering av trafikstrategins effektmål har gjorts inom arbetet 

med det så kallade Hållbarhetsscenariot, där styrmedel och åtgärder för att nå 

effektmålen har modellerats. I utredningen konstateras att det är av stor vikt att 

arbeta med åtgärder som minskar bilinnehavet, det vill säga behovet och 

incitamenten för att äga en bil. Därutöver bedöms följande åtgärder ha störst 

påverkan på biltrafikflödena:  

- Höjd trängselskatt 

- Höjda parkeringsavgifter 

- Sänkt bashastighet på både kommunala gator och centrala trafikleder 

Inom miljöförvaltningens uppdrag att utreda effektiva åtgärder för att minska 

utsläppen av kväveoxider har, utöver modellerade åtgärder i hållbarhetsscenariot, 

även styrmedel för minskad tung trafik studerats. I uppdraget konstateras att det 

sannolikt krävs någon form av förbud eller restriktioner, exempelvis utökade 

miljözoner, för att minska mängden lastbilstrafik inom olika geografiska 

områden.  

 

 

  



 

Silning av lätt trafik längs Lundbyleden 51 (54) 

Redovisning av kommunfullmäktigeuppdrag  

Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2021-10-19 

11 Slutsatser 
Lundbyleden och Hamnbanans skär rakt genom centrala Hisingen och skapar 

såväl en fysisk som effektmässig barriär. Stadsdelar norr respektive söder om 

leden blir otillgängliga för varandra, samtidigt som de höga trafikflödena och den 

höga andelen tung trafik medför att miljön längs leden är otrevlig att vistas i. 

Genom att minska Lundbyledens barriäreffekt möjliggörs för en mer 

sammanhängande stadsstruktur på centrala Hisingen. En omdaning och 

integration av leden till en mer stadsmässig gata skapar även förutsättningar för 

en trivsammare miljö och kan, om gaturummets utbredning minskar och buller- 

och luftkvaliteten förbättras, möjliggöra exploatering längs leden.  

Att arbeta för att integrera Lundbyleden i den omkringliggande gatustrukturen 

går dessutom i linje med skrivningarna i översiktsplanens och den fördjupade 

översiktsplanens granskningshandlingar.  

För att kunna integrera Lundbyleden i det omkringliggande vägnätet krävs att 

trafikvolymerna på leden minskar jämfört med idag. Detta är en utmaning, inte 

minst då det finns omfattande exploateringsplaner på centrala Hisingen, bland 

annat i Backaplan, Frihamnen och på Lindholmen. Exploateringen medför att 

områdets totala trafikvolym bedöms öka kraftigt.   

Att tillskapa nya väglänkar bedöms i sig inte bidra till att biltrafiken silas i det 

lokala gatunätet, för att silning ska ske krävs åtgärder på själva Lundbyleden. 

Vidare är förutsättningarna för att åstadkomma ett silande gatunät och en mer 

integrerad gatustruktur på centrala Hisingen begränsade, och risken för negativa 

konsekvenser överhängande.  

Det finns ett antal faktorer som kraftigt minskar möjligheten att minska 

Lundbyledens barriäreffekt och skapa en stadsmässig gatuväv. Av de 

begränsande faktorerna kan Hamnbanans lokalisering lyftas fram som särskilt 

betydande. Hamnbanan ligger, på stora delar av sträckan, i nära eller direkt 

anslutning till Lundbyleden. Hamnbanan försvårar möjligheterna för gator att 

ansluta till Lundbyleden i plan, och förhindrar dessutom stadsmässig bebyggelse 

nära leden. Även de stora volymerna av tung trafik är en försvårande 

omständighet som kraftigt minskar möjligheterna att integrera leden i staden.  

Vidare behöver risken för att en mindre kapacitetsstark och mer stadsmässig 

utformning av Lundbyleden kan medföra negativa effekter på det lokala gatunätet 

lyftas. I de analyser som gjorts där Lundbyleden omdanas till en trafikmiljö som 

liknar Nya Allén/Parkgatan ökar trafiken kraftigt på de lokala gatorna, om inte 

trafikstyrande åtgärder sätts in. Det är en konsekvens både av omdaningen av 

leden och av den planerade exploateringen i området. Gator som bland annat 

Myntgatan och Lundby Hamngata skulle riskera att få flerdubblade flöden 

jämfört med idag något som skulle riskera att öka dessa gators barriäreffekt, 

samtidigt som luftkvaliteten och trafiksäkerheten försämras.  

Mot bakgrund av ovanstående risker och försvårande förutsättningar bedöms en 

silning av trafiken på Lundbyleden, och en mer stadsmässig integration av gatan 

vara något som sker först på längre sikt. Frågor avseende bland annat den tunga 
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trafiken, Hamnbanans lokalisering och styrande åtgärder för att minska 

biltrafikalstringen av pågående och planerad exploatering kommer att behöva 

hanteras innan dess att en omdaning av Lundbyleden kan aktualiseras.  

Trafikkontoret bedömer därför att det, under överskådlig tid, är mer fruktbart att 

arbeta med dels åtgärder som ökar antalet kopplingar över och under leden, 

framförallt för fotgängare och cyklister, dels trafikstyrande och trafikreglerande 

åtgärder i syfte att öka resandet med hållbara färdmedel. Att enbart minska 

Lundbyledens kapacitet och hastighet och tillföra nya lokala gator bedöms ha 

marginell påverkan på val av färdmedel. Om inte de mycket kraftiga åtgärderna 

för biltrafikminskning som skisseras i hållbarhetsscenariot införs riskerar 

negativa effekter för boende och resenärer längs lokala gator uppstå. Det bedöms 

även vara av vikt att se över vilka styrmedel som kan användas för att minska den 

tunga trafiken på leden, då det är en grundläggande faktor för att på sikt göra 

Lundbyleden mer stadsmässig.  

Trafikkontorets bedömning ligger således i linje med kommunstyrelsens svar på 

remissen för ÅVS Lundbyleden, i vilket det beskrivs att staden bör arbeta med 

kraftfulla barriäröverbryggande åtgärder innan förutsättningarna för en 

integrering av Lundbyleden i omkringliggande vägnät finns på plats.  

I kommunfullmäktiges budget anges att syftet med uppdraget är att se om en 

rutnätsplan kan vara ett alternativ i området och på andra platser med liknande 

nuvarande lösningar. Utifrån analyserna i den här utredningen konstaterar 

trafikkontoret att förutsättningarna för att sila trafiken och skapa en rutnätsplan i 

det här området är begränsade, och att de negativa konsekvenserna kan bli stora.  
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