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Uppdrag från kommunfullmäktige om att 
utreda silning av lätt trafik längs Lundbyleden 
Förslag till beslut 
Trafiknämnden översänder trafikkontorets slutrapport inklusive bilagor på remiss till 
byggnadsnämnden.  

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.  

Kommunfullmäktigeuppdraget bedöms ligga i linje med skrivningar i 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” (Översiktsplan 
granskningshandling).  

Möjligheterna, och konsekvenserna av, att sila den lätta trafiken längs Lundbyleden har 
studerats genom trafikanalyser av utbyggnad av lokalt gatunät samt omdaningar av 
Lundbyleden.  

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 andra 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, andelen resor till fots, med cykel och kollektivtrafik ökar inte om 
Lundbyleden blir mer stadsmässig. En del av den biltrafik som vid en omvandling flyttar 
från Lundbyleden väljer andra trafikleder och målpunkter, men merparten av Lundbyledens 
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trafikminskning innebär en motsvarande ökning som behöver hanteras i det lokala 
gatusystemet.  

I utredningen konstateras vidare att möjligheterna att skapa en mer stadsmässig 
utformning av Lundbyleden, som i högre grad är integrerad i det lokala vägnätet, är 
begränsad. 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. Hamnbanans 
lokalisering, längs leden, medför 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 restriktioner införs. Slutligen kommer den planerade 
kraftfulla exploateringen i området innebära en stor utmaning då områdets totala 
trafikvolym 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 ansenlig trafikminskning på leden skulle miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid och buller sannolikt fortsatt överskridas, bland annat på grund av höga 
lastbilsflöden. 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 utmed dessa 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 passera 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. Därutöver bedöms det vara av vikt att staden arbetar med 
olika typer av trafikstyrande och trafikreglerande åtgärder, bland annat i syfte att hantera 
resandeefterfrågan från planerade bostäder och verksamheter på centrala Hisingen.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikverket är väghållare för Lundbyleden, och har därmed rådighet över ledens 
utformning. Omdaning av leden kräver således att Trafikverket bedömer att en kapacitet- 
och hastighetssänkning av leden ligger i linje med deras uppdrag, och i linje med den 
funktion vägen är tänkt att fylla.  

Trafikverket har tidigare, bland annat i yttrandet över stadens nya översiktsplan, lyft fram 
vikten av att säkerställa nationella vägars funktion, exempelvis vid utformning av 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 3 (10) 
   
   

barriäröverbryggande åtgärder. I åtgärdsvalsstudien för Lundbyleden står det 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.” För närvarande 
stärks tillgängligheten till, och kapaciteten på, Lundbyleden, genom anläggandet av 
Kvillemotet och stängningen av den signalreglerade plankorsningen vid Inlandsgatan. 
Öppnandet av Marieholmstunneln har ytterligare förbättrat tillgängligheten till 
Lundbyleden.  

Mot bakgrund av ovanstående förutsättningar och yttranden är det sannolikt att en 
förändrad utformning av Lundbyleden skulle föregås av att Trafikverket omvärderar 
ledens funktion, och att leden i och med detta ska betraktas som en kommunal gata 
snarare än en statlig. Om Lundbyleden skulle hamna i kommunal regi blir drift- och 
underhållskostnaderna för staden betydande, inte minst med tanke på att även 
Lundbytunneln ingår.  

Utöver investering i Lundbyleden krävs följdinvesteringar i angränsande kommunal 
infrastruktur för att möjliggöra att leden integreras i omkringliggande vägnät. 
Följdinvesteringarna bedöms omfatta bland annat nya anslutningar och ombyggnad av 
befintliga trafikplatser.  

Genomförda trafikanalyser inom uppdraget visar på en överhängande risk för 
trafikökning på lokalgator om silningsprincip tillämpas i området. Det kan medföra behov 
av ytterligare investeringar, exempelvis för att garantera kollektivtrafikens 
framkomlighet, eller för att skapa en säker och trivsam gatumiljö i de områden där 
trafiken kan komma att öka.  

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Lundbyledens höga trafikflöden medför att området längs leden har betydande problem 
med luftföroreningar och buller. Idag överskrids miljökvalitetsnormen för kvävedioxid 
och buller längs stora delar av Lundbyleden. Längs övrigt väg- och gatunät på centrala 
Hisingen är problemen med dålig luft- och ljudmiljö begränsade till de större vägarna, 
exempelvis Hjalmar Brantingsgatan.   

Minskade trafikflöden skulle, teoretiskt sett, kunna leda till förbättrad lokalmiljö längs 
Lundbyleden. Förutsättningarna för att påtagligt minska bullerstörningarna och utsläppen 
till luft, och därmed uppfylla miljökvalitetsnormerna, bedöms emellertid som begränsade, 
inte minst på grund av de höga lastbilsflödena. Som exempel kan nämnas att 
miljökvalitetsnormen ofta överskrids även vid Nya Allén/Parkgatan, vid Hagakyrkan, där 
trafikflödena uppgår till cirka 20 000 fordon per dygn, och där andelen tung trafik är 
mycket begränsad.  

Den kraftfulla exploatering som planeras vid bland annat Backaplan, Frihamnen och 
Lindholmen bedöms medföra ytterligare bil- och lastbilstrafik i området, om inte 
effektiva trafikala styrmedel sätts in. 

Det bedöms finnas en överhängande risk att silning av trafiken längs Lundbyleden är 
negativt ur en ekologisk dimension, framförallt sett ur en lokal miljöaspekt. De gator och 
bostadsområden som idag är fredade från höga trafikflöden riskerar att få kraftiga 
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trafikökningar, med negativa konsekvenser för lokal luft- och ljudmiljö som följd. Det 
totala antalet personer som kan komma att utsättas för bullernivåer över gällande 
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms kunna bli större än idag om trafiken silas ut i 
det lokala gatunätet. Att sila ut trafiken i det lokala gatunätet får dessutom konsekvensen 
att bakgrundsnivåerna i tystare miljöer ökar, vilket gör det svårare att skärma av bullret.  

 

Bedömning ur social dimension 
Idag fyller Lundbyleden en funktion för såväl långväga bilresor och godstransporter som 
lokal trafik med start- eller målpunkt på centrala Hisingen. Samtidigt är leden en barriär 
som leder till att stadsdelar isoleras från varandra, och att avstånden för framförallt 
fotgängare och cyklister kan uppfattas som långa.  

Det är möjligt att omdaning av leden och en silning av den lätta trafiken skulle kunna 
vara positiv ur en social dimension, eftersom integrationen av, och tillgängligheten till, 
stadsdelar som idag är separerade, skulle kunna förbättras.  

Det är emellertid långt ifrån säkert att konsekvensen blir den eftersträvansvärda. Enligt 
genomförda trafikanalyser riskerar trafiken på lokalgator att öka kraftigt, vilket skulle 
medföra fler konflikter mellan bilister och oskyddade trafikanter än idag. Ur exempelvis 
ett barnperspektiv är en sådan möjlig utveckling negativ, då det skulle försvåra barns 
möjligheter att röra sig på ett säkert sätt i sitt närområde.  

Vidare skulle högre bullernivåer och försämrad luftkvalitet kunna leda till att 
boendemiljön, samt miljön på exempelvis gårdar och parker försämras. Minskningen av 
trafiken på Lundbyleden skulle visserligen få till följd att luft- och ljudmiljön längs själva 
leden skulle kunna förbättras, men förbättringen bedöms bli begränsad även vid stora 
trafikminskningar. Det bedöms snarare som att det totala antalet människor som skulle bli 
exponerade för höga trafikflöden och dålig luft- och ljudmiljö blir fler än idag.  

Expressbusstrafiken som idag trafikerar leden riskerar att, vid en omdaning, få 
försämrade restider, vilket minskar tillgängligheten mellan Hisingens nordvästra delar 
och centrala Göteborg.  

 

Förhållande till styrande dokument 
Uppdraget bedöms ligga i linje med flera av stadens styrande dokument, däribland förslag 
på ny översiktsplan och fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg, samt trafikstrategi 
för nära storstad 2035. 

I förslag till ny översiktsplan, som varit ute på granskning, anges att ”genom att utveckla 
ett finmaskigt, sammanhängande gatunät kan delar av den biltrafik som idag går på 
lederna flyttas till det lokala gatunätet”. Lundbyleden nämns också specifikt i förslaget 
till ny översiktsplan: ”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 
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försvåra att på sikt möjliggöra Lundbyleden till en integrerad väg i den sammanhållna 
staden.”  

Liknande skrivelser finns i den fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg, som 
också den varit ute på granskning. Under avsnittet som berör barriäreffekter beskrivs: ”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”. 

Även om uppdragets övergripande inriktning, att minska leders barriäreffekt och på sikt 
integrera lederna i staden, går i linje med skrivelser i ny översiktsplan och fördjupad 
översiktsplan bedöms konsekvenserna av en sådan ambition stå i motsättning till andra 
kommunala mål. I Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 finns bland 
annat målsättningar om andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse som inte ska ha 
utsläppshalter över en viss nivå. I programmet anges även mål om att minimera andelen 
bostäder där höga bullernivåer överskrids. Silning av lätt trafik bedöms försvåra 
möjligheterna att nå målsättningarna beträffande såväl luftkvalitet som bullernivåer.  

 

 

 

Bilagor 
1. Slutrapport – Silning av lätt trafik längs Lundbyleden, svar på 

kommunfullmäktigeuppdrag 

2. Tekniskt PM Trafikanalys av åtgärder för silning av trafik längs 
Lundbyleden 

3.  PM Space Syntax-analys Lundbyleden 

4.  PM Exempelmiljöer – bildexempel från svenska gatumiljöer utifrån 
trafikbelastning 
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Ärendet  
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden beslutar remittera det samlade materialet 
(slutrapport inklusive bilagor) till byggnadsnämnden. Ärendet bedöms av 
stadsbyggnadskontoret kunna behandlas på byggnadsnämndens första möte för år 2022.  

I kommunfullmäktiges budget anges att uppdraget ska ske i samverkan med 
byggnadsnämnden. Utredningen har genomförts i samverkan med 
stadsbyggnadskontoret, och avsikten med remissen är att byggnadsnämnden ska ges 
möjlighet att komma med synpunkter på utredningens analyser och slutsatser.  

Efter genomförd remiss kommer trafikkontoret att återkomma med en handling för beslut 
i trafiknämnden i början av år 2022, därefter sker återrapportering av uppdraget till 
kommunfullmäktige.  

 

Beskrivning av ärendet 
Uppdraget 
Trafiknämnden har, genom Göteborgs stads budget för år 2021 (beslutad i 
kommunfullmäktige 5 november 2020), fått i uppdrag att utreda möjligheterna 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.” 

Trafiknämnden har under utredningens gång fått information om hur trafikkontoret avser 
ta sig an uppdraget, genom en skriftlig information på nämndmötet 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. 
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• Redovisa hur stor del av dagens trafik på Lundbyleden som har start- och 
målpunkter som gör att Hisingsleden/Norrleden utgör ett alternativ.  

Slutrapporten innehåller beskrivning och redovisning av ovan punkter.  

 

Förhållande till fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg 
I beskrivningen av uppdraget anges att utredningen ska genomföras inom ramen för den 
fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg. Då 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. Föreliggande utredning 
kan därför betraktas som en konkretisering av den fördjupade översiktsplanen. 

 

Bedömt syfte med uppdraget 
I kommunfullmäktiges budget beskrivs inte uttryckligen vilket som är målet med att sila 
den lätta trafiken längs Lundbyleden genom ett mer finmaskigt gatunät. I budgeten anges 
emellertid att utredningen ska utgöra underlag för den fördjupade översiktsplanen för 
centrala Göteborg, och uppdraget kan sägas gå i linje med skrivningar i den fördjupade 
översiktsplanen. I kapitlet om inriktningar för trafikrum beskrivs bland annat att följande: 
”utveckla finmaskigheten i olika trafiknät, koppla samman näten där det finns brister i 
eller mellan kopplingar.”. Vidare anges: ”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” 

Trafikkontorets tolkning är därför att uppdraget syftar till att undersöka förutsättningarna 
för att skapa en mer stadsmässig gatustruktur på centrala Hisingen, där Lundbyledens 
barriäreffekt minskar och leden i högre utsträckning kan integreras i övrigt lokalt vägnät.  

Syftet med en integration av Lundbyleden, och omdaning av leden till en stadsmässig 
huvudgata med fler lokala kopplingar bedöms vara att skapa förutsättningar för utvecklat 
stadsliv och en blandstad. Möjligheterna att gå och cykla kan öka, dels eftersom 
avstånden, som idag kan upplevas som långa, kan minska, dels då antalet lokala 
målpunkter kan öka. Genom att minska Lundbyledens barriäreffekt och skapa fler lokala 
kopplingar kan integrationen mellan stadsdelar, som idag är isolerade från varandra, öka.  

 

Förutsättningar för silning av lätt trafik 
Förutsättningarna för att få till stånd ett silande vägnät och en integrerad Lundbyled 
bedöms vara begränsade, av flera skäl. Staden har inte rådighet över Lundbyleden, som är 
en statlig led. Det innebär att Trafikverket behöver fatta beslut om omdaning samt 
kapacitet- och hastighetssänkning. Planerade och genomförda infrastrukturåtgärder på, 
och i anslutning till leden syftar snarare till att öka tillgängligheten till, och 
framkomligheten på, leden. Marieholmstunnelns öppnande medför att ytterligare en 
kapacitetsstark bilkoppling över älven ansluter till leden, och de beslutade projekten 
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Kvillemotet samt borttagandet av plankorsningen vid Inlandsgatan bedöms öka 
framkomligheten på leden. 

Hamnbanans lokalisering längs leden är ytterligare en förutsättning som försvårar 
möjligheten att få till stånd gena kopplingar och en mer rutnätsliknande struktur på 
centrala Hisingen. Även om Lundbyleden omdanas kommer Hamnbanan att behöva 
passeras planskilt, och säkerhetsavstånden till järnvägen medför att 
exploateringsmöjligheterna blir begränsade.  

Ytterligare förutsättningar som försvårar möjligheterna att integrera Lundbyleden är de 
stora flödena av tung trafik. Ungefär 4 000 lastbilar trafikerar Lundbyleden varje dag, och 
de kommer, oavsett den lätta trafikens utveckling, även fortsättningsvis att utgöra en stor 
barriär. Möjligheterna att genom utbyggd infrastruktur leda om den tunga trafiken 
bedöms vara begränsad. Tidigare analyser inom bland annat ÅVS Lundbyleden har visat 
att även vid kraftig utbyggnad av Norrleden blir avlastningen av Lundbyleden begränsad.  

Slutligen medför trafikalstringen från den omfattande exploatering som är planerad på 
Backaplan, Frihamnen och Lindholmen att biltrafikflödena på centrala Hisingen kommer 
att öka påtagligt, om inte trafikala styrmedel införs. Det lokala gatunätet behöver därmed, 
även utan silning, kunna hantera högre trafiknivåer än idag, och utrymmet för ytterligare 
trafikökningar är begränsat om miljökrav ska kunna hållas.    

 

Möjliga silningsprinciper 
Ett antal möjliga silningsprinciper har studerats inom ramen för uppdraget: 

- Omdaning av Lundbyleden 
- Nya silande stråk, parallellt och tvärs leden 
- Nya älvförbindelser för bil 
- Rutnätsstruktur 

Med omdaning av Lundbyleden avses att leden får en lägre hastighet och kapacitet än 
idag. Tidigt i utredningen konstaterades att en omdaning av leden är en förutsättning för 
att trafiken ska välja andra vägar, då Lundbyleden i dagsläget utgör ett så pass 
kapacitetsstarkt och attraktivt alternativ. Att addera lokala länkar, eller nya 
älvförbindelser för bil bedöms få marginell påverkan på trafikflödet på leden. Även 
genomgripande förändring av det lokala vägnätet, i enlighet med den så kallade historiska 
stadsplaneanalysen, bedöms påverka flödet på leden i liten utsträckning.  

 

Konsekvenser vid genomförande av silning av lätt trafik 
För att minska Lundbyledens trafik, och sila den lätta trafiken genom ett mer finmaskigt 
gatunät krävs att Lundbyleden omdanas till en mer stadsmässig gata, med betydligt lägre 
hastighet och kapacitet än idag. Konsekvensen av en sådan omdaning är att befintliga, 
och eventuella framtida, lokalgator behöver inhysa betydligt högre fordonsflöden än idag. 
Effekten blir framförallt betydande i en framtid då planerad exploatering i Backaplan, 
Frihamnen och på Lindholmen finns på plats. På flera lokala gator riskerar trafikflödena 
att flerdubblas jämfört med idag. 
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Ökade trafikflöden på lokalgator bedöms bland annat leda till försämrad luft- och 
ljudmiljö och försämrad trafiksäkerhet. Framkomligheten för kollektivtrafiken i viktiga, 
lokala kollektivtrafikstråk kan komma att minska. Även vid ansenliga trafikminskningar 
på Lundbyleden är risken för fortsatt överskridande av miljökvalitetsnormen betydande, 
samtidigt som gator och bostadsområden som idag har ringa problem med dålig luft och 
buller riskerar att få en påtaglig försämring.  

Ur ett stadsbyggnadsmässigt perspektiv skulle en mer stadsmässig utformning av 
Lundbyleden kunna möjliggöra att miljön längs leden blir mer trivsam att vistas i, och att 
stadsdelar på ett bättre sätt än idag integreras. Förutsättningarna för att åstadkomma detta 
bedöms dock som begränsade, inte minst mot bakgrund av Hamnbanans lokalisering och 
den höga andelen tung trafik.  

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att motionens intention ligger i linje med skrivningar i förslag till 
översiktsplan och fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg. Det bedöms finnas goda 
skäl att minska Lundbyledens barriäreffekt, och därmed skapa förutsättningar för ökad 
integration mellan stadsdelar, fler lokala målpunkter och fler resor till fots och med cykel. 

Utifrån de trafikanalyser som genomförts inom uppdraget kan dock konstateras att risken 
för negativa effekter av att sila trafiken är betydande. Om Lundbyleden skulle omdanas 
för att inrymma färre fordon än idag skulle lokalgatorna behöva inhysa betydligt större 
trafikmängder. Gator som bland annat Myntgatan, Inlandsgatan och Lundby Hamngata 
skulle riskera att få flerdubblade flöden jämfört med idag.  

Den negativa konsekvensen av ökade trafikflöden på lokala gator bedöms bli betydande, 
utifrån såväl ett miljömässigt perspektiv som utifrån ett socialt perspektiv. Även vid 
omfattande trafikminskningar på Lundbyleden bedöms risken för fortsatt överskridande 
av miljökvalitetsnormen på, och nära leden, som överhängande. Samtidigt kan luft- och 
ljudmiljön på gator som idag har ringa problem bli kraftigt försämrad. Även 
trafiksäkerheten bedöms påverkas negativt av ökade fordonsflöden på lokala gator, 
eftersom konfliktpunkterna med oskyddade trafikanter här är betydligt fler än längs 
Lundbyleden. Möjligheten för barn att uppehålla sig vid lokala gator kan komma att 
minska. Effekten kan bli att åtgärder behöver vidtas för att dels säkerställa en trafiksäker 
och trivsam miljö, dels för att minska bullerutbredningen. Även åtgärder för att garantera 
kollektivtrafikens framkomlighet kan behöva genomföras.  

Vidare bedömer förvaltningen att det finns ett antal förutsättningar som försvårar 
möjligheterna att nå uppdragets, och den fördjupade översiktsplanens, intentioner. 
Hamnbanans lokalisering innebär att planskildheter krävs för att knyta ihop områden på 
båda sidor Lundbyleden, även vid omdaning av själva leden. Övriga försvårande 
omständigheter är bland annat den höga andelen tung trafik och det faktum att 
trafikkontoret saknar rådighet över Lundbyledens utformning.  

Trafikkontoret bedömer 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. Trafikkontoret bedömer att syftet med uppdraget bland annat är att 
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öka integrationen mellan stadsdelar som idag är isolerade från varandra, vilket i sin tur 
kan lägga grunden för ett ökat stadsliv. Ett möjligt sätt att skapa förutsättningar för ökat 
flöde av människor, och minska ledens barriäreffekt, är att anlägga gena och attraktiva 
gång- och cykelstråk, och eventuellt lokalgator, över Lundbyleden och Hamnbanan. 
Trafikstyrande och trafikreglerande åtgärder bedöms vidare vara att vikt för att bland 
annat hantera resandeefterfrågan från de bostäder och verksamheter som planeras på 
centrala Hisingen.  

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.  
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