
Stadsbyggnadskontorets svar på remissfrågorna i ÅVS Lundbyleden 

1. Är framtagna mål för problemlösning och identifierade målkonflikter relevanta? Saknas något 
väsentligt? (Avsnitt 3.3 och 3.4) 

 
I handlingen saknas stadens miljömål och stadens klimatstrategi. Klimatstrategin har samma 
status som de andra styrande dokumenten som tas upp. Klimatfrågan lyser med sin frånvaro i 
handlingen vilket känns lite konstigt utifrån stora trafikleder och koldioxidutsläpp.  
I övrigt är målen relevanta. I kap 10 finns en bra sammanställning av effektmålen som vore 
bra och överskådligt att ta del av redan i kap 3. 
 
Målkonflikt 2 om ökad andel hållbara transporter vs planerad utökad kapacitet för vägtrafik är 
mycket intressant och kärnfrågan. Staden har en viljestyrd planering för att nå miljömålen och 
det framgår inte i handlingen hur föreslagna åtgärder bidrar till att nå nationella klimatmål.  
 

2. Inriktningsalternativ 1 på lång sikt, för- och nackdelar? (Avsnitt 8) 
 
Fördelar: 

Säkerställer transportfunktionen till hamnen när både hamnbanan och Lundbyleden är kvar i 

befintligt läge. Detta innebär inga för staten dyra och omfattande systempåverkande 

omläggningar eller lokaliseringar. Ger möjlighet till snabba och effektiva 

kollektivtrafiklösningar för regional funktion. Möjligheter att redan på kort sikt kunna arbeta 

med separata gång och cykelpassager och överdäckningar för att reducera barriäreffekten. 

Denna inriktning kräver kraftfulla åtgärder med god gestaltning och beslut om investeringar 

för att åstadkomma dessa. 

Att Lundbyleden enbart har en regional funktion blir svårt. Den behöver även kunna användas 

för lokal trafik 

 

Nackdelar: 

Det kommer att krävas kraftiga styrmedel för att flytta över trafikanter från bil till gång, cykel 

och kollektivtrafik när de stora infrastrukturprojekt såsom Marieholmsförbindelsen och 

Leråkersmotet är genomförda, vilka syftar till att utöka kapaciteten på det statliga vägnätet 

och förstärka Lundbyleden som trafikstråk. I inriktning 1 innebär att utöver dessa åtgärder 

också satsa på kapacitets och tillgänglighetsstarka åtgärder på det lokala nätet. 

Dubbeloptimering som riskerar att leda till stora trafikala ytor i staden och ökade 

barriäreffekter. Mycket kostsamt och oklart och har sin grund i målkonflikt 2. 

Passager tvärs Lundbyleden och Hamnbanan blir styrda till exakta lägen och barrärverkan 

består, inte minst pga de skydd man behöver skapa runt leden. Målet om sammanhållen stad 

kan inte uppnås. 

Lundbyleden sätter en definitiv gräns för att skapa en sammanhängande innerstad mellan 

norra älvstranden och resten av Lundby vilket innebär att potentialen för etablering av olika 

typer av verksamheter norr om Lundbyleden blir oförändrad mot idag. Gynnar sannolikt 

etablering av mer bilburen och storskalig handel på Backaplan och minskar möjligheten att 

integrera Kvillestan (Brämaregården) och andra delar av Lundby med resten av innerstaden. 

Ökar behovet av brokoppling och ny Gropegårdslänk mellan Lindholmen och Campus Lundby 

Denna inriktning kräver investeringar för kraftfulla åtgärder med god gestaltning, annars 

riskerar åtgärder med låg ambitionsnivå/uteblivna satsningar på kvalitativa lösningar för 

tunnelförläggning och överdäckning, dvs det blir i princip status quo som idag. 

Risk för ökad trafik på lokalt gatunät och som ger framtida problem inne i nya områden med 

buller, luftkvalitet osv, om man inte lyckas minska mängden trafik enligt hållbarhetsscenariot.  

Om trafikplatser reduceras i inriktningen om en led med mer regional karaktär finns en risk 

att trafiken ökar i det lokala gatunätet. Detta behöver beskrivas bättre i handlingen. 

Behov av ”buffertytor” leder till bestående ”oexploaterbar” yta närmast leden. Utöver buller 

och luftproblem, finns risken att man vill bibehålla sträckan Kvillemotet – Brantingsmotet 

som farligt gods led med de riskavstånd det kräver. 



 

Det är svårt att bilda sig en uppfattning av vad inriktningarna innebär, för de skiljer sig stort 

från varandra och det saknas beskrivning av konsekvenserna för de olika inriktningarna. 

Inriktningarna riskerar att uppfattas som motstridiga. 

 

3. Inriktningsalternativ 2 på lång sikt, för och nackdelar? (Avsnitt 8) 
 
Fördelar: 
Stämmer med visionen om ”Nära, Sammanhållen, Robust” stad. Möter det anspråk som 

omvandlingsområdena längs Lundbyleden kommer att ha på ett sammanhängande gatunät, 

där stadens resurser blir tillgängliga för fler, med bättre kopplingar mellan Norra Älvstranden 

och resten av Lundby. Detta ger större möjligheter för etableringar av mer innerstadslik 

handel, restaurangverksamhet och andra verksamheter även norr om Lundbyleden, 

exempelvis i Kvillestan och på Backaplan. Inriktningen stödjer Lundbyledens roll som ryggrad 

i det lokala gatunätet, och möjliggör en ökad rörlighet mellan omkringliggande stadsdelar för 

att skapa bättre förutsättningar för samspel och utbyte mellan stadsdelar som idag ligger 

separerade. Ökar också möjligheten att uppnå ett hållbart resande för staden som helhet, då 

omvandlingsområdena ligger lika centralt som den södra innerstaden och har bäst möjligheter 

att nå stadens attraktiva målpunkter till fots, med cykel och kollektivtrafik.  

 

Om den tunga trafiken angör staden via ringleder och Hamnen via Norrleden respektive 

Söder-/Västerleden finns möjlighet att nå målet om en nära, sammanhållen och attraktiv stad. 

Detta alternativ skapar stora exploaterbara ytor och minskar de trafikala ytorna.  

 

Att omleda tung godstrafik till Norr/Hisingsleden dit farligt gods redan idag är hänvisad, är 

också ett robust sätt att prioritera framkomligheten för näringslivets transporter till hamn, 

industri och framtida logisktikområden på Hisingen på lång sikt. Påverkan på näringslivets 

transporter under byggnation kan också bli mindre då ev åtgärder i ringlederna för att 

förbättra framkomligheten för tung godstrafik kan ske under tiden som Lundbyledens 

funktion består, för att sedan lämna plats åt övrig trafik vid själva Lundbyledens 

ombyggnation. 

 

I Inriktning 2 kan också Lundbyledens placering i snittet Myntgatan/Pumpgatan till 

Eriksbergsmotet, flyttas närmare hamnbanan för att sammanfalla med skyddsavståndet för 

farligt gods och därmed få loss exploaterbar yta mellan Lundbyleden och Herkulesgatan, även 

när hamnbanan ligger kvar. 

 
Om Hamnbanan på sikt kan flyttas så blir denna inriktning ännu mer attraktiv.  
 
 
Nackdelar: 
Inriktning 2 får inte full effekt om inte hamnbanan också flyttas på sikt. Hamnbanan är inte en 

enskild fråga utan även den måste hanteras på lång sikt och innebär att den ”största” barriärer 

i form av skyddsavstånd för farligt gods rakt igenom stadens störa utvecklingsområde behöver 

ses tillsammans med Lundbyleden. 

Om hamnbanan ligger kvar kan de ytor som ligger inom skyddsavstånd inte exploateras. 

Hamnbanan utgör också fortsatt en barriär och åtgärder kommer fortsatt behövas för att ta sig 

under hamnbanan mellan stadsdelarna. Detta innebär att det finns risk att barriärminskande 

åtgärder i det korta perspektivet motverkar en långsiktigt bra lösning. Inriktningen ställer 

därför högre krav på fortsatt arbete på kort sikt för att hitta innovativa åtgärder som upplevs 

som förbättringar de närmaste 20-30 åren och som successivt kan inarbetas i en långsiktig 

förändring med mycket hög måluppfyllelse.  

 
 



4. Är rekommenderade åtgärdsförslag på kort sikt relevanta utifrån framtagna mål för 
problemlösning och identifierade brister, utmaningar och knäckfrågor? Saknas någon åtgärd? 
(Avsnitt 9.2) 
 
 
BA2 – Sociodukten: Framtaget koncept behöver vidareutvecklas, ny kunskap har tillkommit 

som visar att högre bebyggelse krävs hela vägen längs Hamnbanan för att skydda 

bakomliggande bebyggelse från risk.  

BA5 – Bro ingår i Frihamnen DP 2. Placeringen i strukturen gör att den kopplar ihop 

Lindholmsalléns förlängning med Ringögatan dvs en koppling Lindholmen – Frihamnen – 

Ringön.  

BA8 har utgått. Inte aktuell i nuläget eftersom tunneln blir väldigt lång och riskerar 
upplevas/vara otrygg. GFS Hjalmarstråket ligger för närvarande på is och diskussioner pågår 
hur en ombyggnad av stråket ska kunna finansieras. Kopplingen Frihamnen – Backaplan är 
mycket viktig och ÅVS Lundbyleden bör nämna att det inte finns något direkt ”pågående” 
arbete för att lösa denna på ett bra sätt, även om GFS Hjalmarstråket har tagits fram som steg 
1. 
 
BA9 – saknas på kartan. Gestaltning och utformning viktigt för alla barriäröverbryggande 
åtgärder. Oklart vilken typ av utredning/hantering som avses med BA9, något som kan ge 
inriktning för komplexa enskilda uppgifter som ska utföras över lång tid? 
 
BA 20 – finns ingen planerad pågående detaljplan som hanterar denna koppling, hänvisa till 
FÖP centrala Göteborg 
 
GC1 – avser cykelbana ”bro till bro” inom Sverigeförhandlingen? Förtydliga.  

KA1 – Hjalmar Brantingsgatan inom Frihamnen ingår i Frihamnen DP 2. Det pågår inte 

någon GFS längre. Ombyggnad av stråket utgör en stor investering och finansieringen är inte 

klar.  

GC-koppling Frihamnen – Backaplan under Lundbyleden och Hamnbanan saknas. Finns inte 
som eget uppdrag utan ingår i uppdatering av program för Frihamnen och framtida detaljplan 
inom Backaplan. Ingick tidigare i uppdrag gestaltning kopplingar i Frihamnen, och fanns med 
i GFS Hjalmar Brantingsstråket 
 
Det saknas gång och cykelbro mellan Miraallén och Djurgårdsgatan. 
Det saknas även förbättring för gång och cykel under Lundbyleden vid Lindholmsmotet.  
 
Svårt att få en överblick av mängden åtgärder som finns i rapporten. Vem och hur prioriteras 
mellan dessa? En rangordning av vilka åtgärder som ger bäst effekt/nytta till lägst pris hade 
varit intressant eftersom prioritering är ett måste för att gallra i mängden. 
 

5. Är identifierade åtgärder som är möjliga på medellång/lång sikt, utifrån inriktningsalternativ 1 
respektive 2, relevanta utifrån framtagna mål för problemlösning och identifierade brister, 
utmaningar och knäckfrågor? (Avsnitt 
9.3) 
 
En övergripande synpunkt kring åtgärder som saknas, är en generell hastighetssänkning som 
åtgärd – vilket leder till bättre ljudmiljö. Stadsbyggnadskontoret föreslår detta som en lämplig 
åtgärd. Detta kan vara aktuellt för fler av de statliga lederna som går genom centrala Göteborg. 
Saknar även åtgärder som handlar om klimat. 
 
De flesta av åtgärdsförslagen är relevanta. Men när det står att en åtgärd stödjer både 
inriktning 1 och 2 innebär det ändå lite olika sätt att lösa åtgärden på. När rapporten skriver 
att ”Göteborg stad studerar olika alternativ” så måste väl den som studerar dessa utgå från vad 
Lundbyleden ska användas till i framtiden? 
 
BA10 – Ok 



BA11 – Viktig koppling som även stärker andra kopplingar, däribland åtgärd BA2 

(sociodukten) och koppling Frihamnen – Backaplan. Ökar graden av uppkoppling mot stadens 

gatunät.  

BA18 – Denna del av Frihamnen byggs ut på längre sikt. Bedömningen kan dock ändras 

beroende på utveckling kring den nya spårvägshållplatsen vid Pumpgatan. Eventuellt kan 

kvarteren närmast Hamnbanan komma tidigare och då behöver även möjligheten till koppling 

studeras.  

BA21 – Kopplingen ligger långt fram i tiden av flera orsaker. Viktigt att inte bygga bort 

möjligheten.  

BA22 – Ok 

BA23 B och C – Behöver studeras mer i detalj för att man ska kunna ta ställning till om 

åtgärden är effektiv och om resultatet blir attraktivt. Hur finansieras den?  

KA16 och 17 – Ekonomiska effekter på den exploatering som planeras?  

 
6. Rådighet – Om Er organisation har fått ansvar för åtgärder, är det rätt eller är något felaktigt 

angivet? (Avsnitt 9) 
 
Inga synpunkter 
 

7. Rimligheten i slutsatserna. (Avsnitt 11) 
 

Inriktningarna anger inte förutsättningar för att minska biltrafiken och det är viktigt att alla 

parter måste arbeta med ett ”arbetssätt” i alla projekt för att nå målet om att minska trafiken 

Sänkt hastighet först och främst samt minska trafiken som behöver använda Lundbyleden. De 

som absolut måste åka denna väg behöver anpassa sig till stadens villkor. Alternativa vägval 

finns. 

 

Ytterligare synpunkter på rapporten: 

Kap 4.4 så är naturmiljöer lite svagt beskrivna sett till utredningsområdet. Det handlar mest om skog 

och jämför natur med kulturmiljö exempelvis. Det borde även beskrivas om viktiga vattendrag såsom 

Kvillebäcken och Göta älv. 

I kap 4:6 det är lite slarvigt uttryckt kring vägtrafikens påverkan genom att dels säga att vägtrafiken 

nationellt står en för stor del av utsläppen av luftföroreningar. Fast här i Göteborg, på en lokal nivå, 

är vägtrafiken den klart största och kanske egentligen enda lokala källan som orsakar problem. I 

rapporten beskriver man bara årsmedelvärdet men det finns normer även för timme och dygn och 

det är de som är svåra att klara i staden. Det korrekta hade varit att skriva att man i staden har 

problem med för höga nivåer av luftföroreningar, framförallt kvävedioxid, och att problemet är som 

allra störst längs större trafikleder som Lundbyleden. 

Saknar även en beskrivning av ledens påverkan på vatten. Den största förorenaren av dagvatten i 

staden är infrastrukturen och ju större och mer trafikerad, desto mer föroreningar.  

 

Redaktionellt så hade det underlättat om det fanns viss vägledning vid sidnumreringarna i rapporten 

med kapitelnummer för att lättare kunna hitta mellan hänvisningar. 


