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Svar på remiss - Åtgärdsvalsstudie 
Lundbyleden  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Lundbyleden är idag en av Sveriges viktigaste och mest trafikerade leder. Lundbyleden 

sträcker sig genom en stor del av Älvstadsområdet, ett av stadens prioriterade områden 

för omvandling och förtätning. Den spelar också en stor roll i stadens lokala gatunät.  

Idag har Lundbyleden funktionen av en kapacitetsstark trafikled för såväl människor som 

gods i ett både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. På kort sikt är därmed den 

största utmaningen att skapa förutsättningar för att hantera den ökade transportefterfrågan 

till följd av pågående och planerad stadsutveckling i området. På längre sikt handlar 

utmaningarna framförallt om den målkonflikt som finns mellan den önskvärda 

stadsutvecklingen i området och behovet av regional och nationella transporter på 

Lundbyleden. 

Genom den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket tar fram och där Göteborgs stad deltar, tas 

ett gemensamt och samlat grepp kring den stadsomvandling som sker i området kring 

Lundbyleden och sätter detta i relation till Lundbyledens funktion på kort, medellång och 

lång sikt i samklang med stadsutvecklingen. Det övergripande målet för 

åtgärdsvalsstudien är att möjliggöra en stadsutveckling som skapar en sammanhållen stad 

och samtidigt tryggar en effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Det 

övergripande målet är nedbrutet i flera effektmål för lösningar/åtgärder, vilka tagits fram 

inom ramen för åtgärdsvalsstudien. 

Arbetet är systematiserat med åtgärder i olika tidsperspektiv. Åtgärder på kort sikt (tom 

2030 år) har fokus att hantera trafikförsörjningen till följd av pågående och beslutade 

planer i området. Primärt handlar åtgärderna om att minska barriäreffekten för fotgängare 

och cyklister 

På medellång till lång sikt finns det två inriktningar: 

Stadsbyggnadskontoret 
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• Inriktning 1 - Lundbyleden är främst till för regional och nationell trafik. 

Lundbyleden är ett trafikrum – motortrafikled. Kraftfulla barriärminskande 

åtgärder kommer på sikt att krävas. 

• Inriktning 2 - Lundbyleden som en integrerad del av staden. 

Lundbyleden är ett integrerat rum eller stadsrum (Boulevard) 

Avsikten är inte att behöva välja en av inriktningarna utan att beskriva de funktioner och 

kvaliteter som Lundbyleden behöver ha på sikt och med de för- och nackdelar som båda 

inriktningarna medför. Åtgärdsvalsstudiens roll är inte att avgöra vilken inriktning som 

denna trafikled har för framtiden utan det behöver ske inom ramen för ÖP-arbetet. 

Stadsbyggnadskontoret anser att det är en väl genomarbetad handling som kan ligga till 

grund för en samsyn på stadsutvecklingen och riksintresse kommunikation i anslutning 

till Lundbyleden mellan Göteborgs stad och Trafikverket. Det är ett underlagsarbete till 

stadens pågående översiktsplanearbete. Stadsbyggnadskontoret står bakom åtgärder på 

kort sikt som hanterar barriärminskande åtgärder såsom gång- och cykelförbindelser och 

Gropegårdsförbindelse och stödjer båda inriktningarna på sikt. Stadsbyggnadskontoret 

förordar inriktning 2 på lång sikt utifrån att det bidrar till målbilden om en sammanhållen 

stad och stämmer väl med inriktningen om utvidgad innerstad på båda sidor av älven och 

Vision Älvstaden. Fler synpunkter på remissen se Stadsbyggnadskontorets bedömning 

och bilaga 5. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärder både på kort och lång sikt oavsett inriktning kommer innebära ekonomiska 

konsekvenser för staden. I rapporten är många åtgärder inom det korta perspektivet knutna till 

projekt som pågår. Åtgärder och effekter i det längre perspektivet är svåra att kostnadsbedöma 

med stöd av det underlag som finns framtaget i nuläget. 

Lundbyleden och Hamnbanan utgör barriärer i denna delen av staden. Att arbeta bort dessa 

ger värden genom att större exploateringsytor erhålls, dessutom ökar värden genom att staden 

är mer sammanhängande och nära. Hamnbanan och Lundbyleden har även ett stort värde i 

transportförsörjning för gods till hamnen och industrierna. 

Åtgärdsvalsstudien är även en del i processen för att kunna arbeta in objekt till nationell och 

regional plan för infrastruktur och till det arbetet är det viktigt att staden kan ange en tydlig 

vilja. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Lundbyleden som en av stadens mest trafikerade leder påverkar hur vi klarar av att jobba för 

att nå lokala och nationella miljömål om minskade utsläpp och klimatpåverkan och att minska 

trafiken i Göteborgs stad.  

Att samla trafiken till stora leder innebär att färre personer utsätts för höga värden av buller 

och luftföroreningar, alternativt om den lokala trafiken istället leds till ett lokalt gatunät kan 

effekten bli att fler människor utsätts för buller och luftföroreningar fast i lägre omfattning. 

Målsättningen med att få de korta resorna lokalt att ställa om till gång, cykel och 

kollektivtrafik kan minska buller och luftföroreningar i det lokala nätet.   
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Bedömning ur social dimension 
Åtgärdsvalsstudiens analyser lyfter den sociala aspekten och ser på vilket sätt dess 

barriärverkan skapar ojämlika förutsättningar på de olika sidorna av leden. Statistik påvisar en 

socioekonomisk skillnad i området. Rörligheten i gatunätet begränsas av Lundbyleden, och 

motverkar rörelser till fots eller med cykel för att korsa den. Stadsdelar med olika 

socioekonomi separeras härmed och målpunkter såsom skola, förskola och handel ligger på 

olika sidor av trafikleden. Detta förstärker skillnaderna i området och leder bland annat till ett 

ökat lokalt bilåkande, exempelvis när man ska till förskolor eller göra sina matinköp. Att 

korsa leden eller ta sig längs med den är inte särskilt tilltalande för barn och unga, dess 

funktion och utformning stödjer inte en aktiv mobilitet vilket påverkar hälsan negativt. En av 

utmaningarna med Lundbyleden är också hur den upplevs utifrån trygghetsaspekten, i att 

vistas intill den eller att passera längs eller tvärs den. 

Bilagor 
1. Missiv 

2. Remissrapport Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden 

3. Karta med åtgärder på kort sikt 

4. Karta med åtgärder på medellång till lång sikt 

5. SBK svar på remissfrågorna 
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Ärendet  
Det övergripande målet för åtgärdsvalsstudien är att möjliggöra en stadsutveckling som 

skapar en sammanhållen stad och samtidigt tryggar en effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning. Åtgärdsvalsstudien anger lösningar och åtgärder enligt 

fyrstegsprincipen som svarar upp mot flera nedbrutna effektmål, och som tagits fram 

inom ramen för utredningen.  

Åtgärdsvalsstudien för Lundbyleden är på remiss, ställd till stadsledningskontoret, dnr 

0801/20, som skickat vidare frågan till berörda förvaltningar och bolag såsom 

Trafikkontoret, Fastighetskontoret, stadsdelsförvaltningen Lundby, Göteborgs Hamn AB. 

Stadsledningskontoret vill ha tillbaka remissvar från byggnadsnämnden för att 

sammanställa ett gemensamt remissvar från Göteborgs stad. Remisstiden för 

åtgärdsvalsstudien pågår fram till den 30 september 2020, men där Göteborgs stad fått 

förlängd remisstid. I missivet finns ett antal frågeställningar som önskas respons på. 

 

Beskrivning av ärendet 
Lundbyleden är idag en av Sveriges viktigaste och mest trafikerade leder, Den ingår i det 

nationella stamvägnätet och är utpekad som riksintresse för kommunikationer. Leden 

sträcker sig från Ringömotet i öster till Bräckemotet i väster över en cirka sex kilometer 

lång sträcka. Leden länkar samman många andra viktiga vägar i öster och väster och den 

kopplar an mot stora målpunkter såsom Göteborgs hamn, industrier på Västra Hisingen 

och Öckerö kommun. Stor andel av trafiken har dock start- och/eller målpunkt inom 

stadsdelen Lundby, vilket pekar på att den också spelar en mycket viktig roll i stadens 

lokala gatunät. Farligt gods är bara tillåtet på sträckan mellan Tingstadsmotet till Hjalmar 

Brantingsmotet i övrigt är det hänvisat till ringlederna runt staden. 

Lundbyleden sträcker sig genom en stor del av Älvstadsområdet, ett av stadens 

prioriterade områden för omvandling och förtätning. Vision Älvstaden som antogs 2012, 

pekar på vikten att bygga samman staden över älven, skapa en stad med stor variation av 

verksamheter, rekreation och bostäder. 

I arbetet med Göteborgs nya översiktsplan (ÖP) och fördjupning av översiktsplanen för 

centrala Göteborg (FÖP) ingår strategierna att skapa en sammanhållen stad, en nära stad 

och robust stad. För centrala Göteborg är målbilden att skapa en utvidgad och 

sammanhållen innerstad norr om älven. 

Idag har Lundbyleden funktionen av en kapacitetsstark trafikled för såväl människor som 

gods i ett både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. På kort sikt är därmed den 

största utmaningen att skapa förutsättningar för att hantera den ökade transportefterfrågan 

till följd av pågående och planerad stadsutveckling i området. På längre sikt handlar 

utmaningarna framförallt om den målkonflikt som finns mellan den önskvärda 

stadsutvecklingen i området och behovet av transporter som sker längs Lundbyleden. 

Genom den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket tar fram och där Göteborgs stad deltar i, 

tas ett gemensamt och samlat grepp kring den stadsomvandling som sker i området kring 

Lundbyleden och sätter detta i relation till Lundbyledens funktion på kort, medellång och 

lång sikt i samklang med stadsutvecklingen. Det övergripande målet för 

åtgärdsvalsstudien är att Möjliggöra en stadsutveckling som skapar en sammanhållen stad 
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och samtidigt tryggar en effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Det 

övergripande målet är även nedbrutet i flera effektmål för lösningar/åtgärder, vilka tagits 

fram inom ramen för åtgärdsvalsstudien. 

Åtgärdsvalsstudien innehåller alla de steg som Trafikverkets arbetsmetodik föreskriver. 

Genomgång av mål och syfte, brister, åtgärder och måluppfyllelse mm. Enligt 

fyrstegsprincipen. 

Åtgärdsvalsstudie för Lundbyleden har ett övergripande syfte att svara på frågorna: 

Hur uppnås en sammanhållen stad med en hållbar och effektiv transportförsörjning på 

kort och lång sikt och hur säkerställs transittrafiken till hamnen och industriområden på 

västra Hisingen? 

Vilken funktion ska Lundbyleden ha i en sammanhållen stad? 

 

Inriktningarna 1 och 2 är till viss del dragna till sin spets i respektive inriktning för att 

visa på det åtskiljande som det gör med funktionen av Lundbyleden på lång sikt. Syftet 

med dessa inriktningar är inte nödvändigtvis att den fortsatta planeringen behöver välja 

en av dessa inriktningar utan att de snarare ligger till grund för att belysa vilka typer av 

åtgärder som skulle krävas för att erhålla önskvärda funktioner och kvaliteter. 

Åtgärdsvalsstudien är ett underlag till arbetet med Göteborgs nya översiktsplan och 

Fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg, där stadens gemensamma svar 

behöver synas i ställningstaganden. 
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Stadsbyggnadskontorets övergripande bedömning 

Stadsbyggnadskontoret har tagit del av handlingen och anser att det är ett väl 

genomarbetat förslag som kan ligga till grund för en samsyn på stadsutvecklingen och 

riksintresse kommunikation i anslutning till Lundbyleden mellan Göteborgs stad och 

Trafikverket. I arbetet med detta remissvar har både strategiska avdelningen och 

planavdelningen på stadsbyggnadskontoret medverkat. 

Vision Älvstaden och dess strategier med att Hela Göteborg och bygga samman staden, 

Möta vattnet och Stärka Göteborg som regional kärna är grundläggande för arbetet med 

FÖP centrala Göteborg och responsen från samrådet visade även på ett stöd för att 

innerstaden ska växa på båda sidor om älven.  

Åtgärdsvalsstudiens avgränsning med ett stort område som använder Lundbyleden är bra 

och att det även sträcker sig till älven och förslag på kopplingar över älven har betydelse 

för hur staden kan göras mer sammanhängande, både för personresor med cykel, gång 

eller kollektivtrafik. 

Under remisstiden har förvaltningarna Trafikkontoret, Fastighetskontoret och 

Stadsbyggnadskontoret haft en dialog i syfte att samordna staden kring de delar som 

berörda förvaltningar är överens om gällande Lundbyleden. Åtgärdsvalstudien som är på 

remiss anses vara är bra. Åtgärder på den korta sikten som hanterar barriärminskande 

åtgärder såsom GC-förbindelser eller Gropegårdsförbindelse och stödjer båda 

inriktningarna på sikt är förvaltningarna överens om. Läge och utformning behöver dock 

studeras vidare. Förvaltningarna är även överens om att det är viktigt att minska lokal 

trafik på Lundbyleden och att verka för att överflyttning sker till gång, cykel och 

kollektivtrafik. Förvaltningarna är också överens om att det på längre sikt är önskvärt att 

stora flöden av gods kan ledas runt staden, utifrån målbilden om ”en attraktiv innerstad 

med begränsad genomfartstrafik”.  

Stadsbyggnadskontoret saknar stadens miljömål och stadens klimatstrategi som befintliga 

mål i sammanhanget, under rubrik 3.2. 

Oavsett inriktning så är den största utmaningen med Göteborgs övergripande trafiksystem 

att minska mängden trafik eftersom den går rakt igenom regionens och stadens kärna – 

detta kräver politiska beslut och ett flertal styrmedel om Göteborgs stad ska nå 

Trafikstrategins mål och Hållbarhetsscenariot i Åtgärdsvalsstudien Lundbyleden. I 

remisshandlingen är detta beskrivet som en av målkonflikterna med ökad andel hållbara 

transporter dvs minskad mängd resor med bil och planerad utökad kapacitet för vägtrafik 

i många pågående byggprojekt i staden. 

Den andra målkonflikten som nämns i handlingen är just effektiva transporter till hamnen 

och industrierna på Västra Hisingen och målsättningen om en nära, sammanhållen och 

attraktiv stad (robust). Detta är den främsta frågan för staden. Hamnen och industrierna på 

Västra Hisingen är viktiga funktioner för Göteborgs stad, regionen och nationellt, där 

frågan handlar om hur transporterna leds till hamnen. I öst-västlig riktning finns det flera 

alternativa vägar för godset att trafikera till Göteborgs hamn och industrierna på Västra 

Hisingen. Analyserna i åtgärdsvalstudiearbetet visar på att den största delen av godset 

som transporteras landvägen går via E20 eller riksväg 40. Dagens trafik i kombination 

med framtida flöden, utifrån de åtgärder som genomförs just nu, förstärker Lundbyledens 
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funktion som det mest effektiva vägvalet för nationella och regionala godstransporter. 

Rapporten talar om att 55 % av lastbilsförarna till eller från hamnen väljer Lundbyleden. 

Att vägvisa trafiken till Norrleden, Götaleden som till stor del redan är planskild eller 

Söder/Väster leden ger i det stora sammanhanget relativt små tidsskillnader för gods och 

är helt rimligt att kunna genomföra, för att minska Lundbyledens barriärverkan. I arbetet 

med ny översiktsplan föreslås, gällande Norr-/Hisingsleden, att prioritera tung trafik och 

farligt gods i högre grad. Detta är ett sätt att prioritera godstrafiken och samtidigt skapa 

en attraktiv innerstadsmiljö runt Lundbyleden. Den planerade nya trafikplatsen vid 

Hisingsleden - Björlandavägen är ett bra exempel på hur man kan åstadkomma en 

trafikplats som tar mindre yta i anspråk, men som fortsatt kan upprätthålla funktionen av 

trafikplatsen. 

Södra Hisingens läge i centrala Göteborg är unikt och med de historiska näringarna med 

varvsindustri och hamnområden har Lundbyleden tidigare fyllt sin funktion som starkt 

transportsamband. I och med transformeringen från verksamhetsområden till 

blandstadsområden träder en ny omgivning fram kring leden och ställer helt andra krav på 

funktion av detta trafikala stråk, både för andra trafikantgrupper men även behovet av att 

kunna röra sig längs och tvärs dagens barriär. 

Att åtgärdsvalsstudien bara hanterar Lundbyleden och endast tar med Hamnbanan i fråga 

om att minska barriäreffekten av trafikled och järnväg tillsammans gör att utredningen 

haltar. För målsättningen som staden har gällande sammanhållen stad så är Hamnbanan 

inte en enskild fråga utan även den måste hanteras på lång sikt och den innebär den 

”största” barriären i form av skyddsavstånd för farligt gods rakt igenom stadens största 

utvecklings-/omvandlingsområde.  Detta är en brist för hela utredningen och påtalades 

från stadens håll redan i inledningen av arbetet. Översiktsplanen kommer hålla fast vid 

utredningsområde för en annan sträckning av Hamnbanan över Hisingen utifrån att på 

lång sikt blir det ohållbart med järnväg och farligt gods rakt igenom Älvstadens 

utvecklingsområden. 

I inriktning 1 går man miste om att kunna skapa en sammanhängande stad och sätter en 

definitiv gräns mellan norra älvstranden och resten av Lundby. Intill leden kommer det 

fortsatt att finnas ett behov av buffertytor och oexploaterbar yta i ett väldigt centralt läge i 

Göteborg. Åtgärder för att minska den negativa effekten av barriären genom exempelvis 

broar, ger möjligheter att korsa leden men de blir styrda till ett fåtal lägen och ger även 

intrång i omgivningen med ramper, samt att barriärverkan kvarstår i och med andra 

skyddsåtgärder som behövs för buller och trafiksäkerhetsåtgärder längs leden. Kontoret 

gör bedömningen att en sammanhängande stad endast blir möjlig om Lundbyleden enligt 

Inriktning 1 och Hamnbanan förläggs under mark längs hela sträckan. 

Stadsbyggnadskontoret motsätter sig skrivningen att vi är överens om att under kap 11.4 

gemensamma prioriterade åtgärder på medellång och lång sikt att Hamnbanan och 

Lundbyleden i genomgående tunnel längs sträckan avfärdas på grund av kostnad i 

relation till nytta. Stadsbyggnadskontoret vill hävda att det inte har gjorts någon reell 

kostnad/nyttoanalys kring den här frågan och inte heller utretts om det finns nytta av 

banan och dess anläggningar på längre sikt för ett annat ändamål såsom 

persontransporter. Stadsbyggnadskontoret delar uppfattningen att det kommer vara 

väldigt kostsamt men vill framhålla vikten av att fler värden behöver beaktas i valet av 

framtida inriktning för Lundbyleden och Hamnbanan i syfte att uppnå målsättningen med 

effektiva transporter till hamnen och industrierna och en sammanhängande innerstad.  
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Inriktning 2 innehåller en potential utifrån den inriktning som FÖP centrala Göteborg har 

fått inriktningsbeslut för i Byggnadsnämnden, om en utvidgad och sammanhängande 

innerstad där större trafikbarriärer omvandlas eller överbryggas stegvis. FÖP centrala 

Göteborg utreder förutsättningarna för ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät 

norr om älven samt hur barriärer kan överbryggas. I detta tidiga skede är det svårt att göra 

bedömning av vilken potential som kan komma ut av inriktning 2, exempelvis hur en 

bättre sammanhållen och nära innerstad i området kring Lundbyleden bidrar till en stark 

regional kärna där barriärer inte hindrar människor att kunna röra sig mellan bostad och 

arbete eller fritid i framtiden år 2050 – 2070. Inriktning 2 svarar upp mot målet/visionen 

om en nära sammanhållen och robust stad. Det svarar upp mot behovet som 

omvandlingsområdena längs Lundbyleden kommer ha på ett sammanhängande gatunät, 

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

älvstranden och Lundby. Det ger möjligheter för verksamheter såsom handel, 

restauranger och besöksmål som behöver en innerstadslik miljö med sammanhängande 

stråk mellan Lundby via norra älvstranden och till södra älvstranden. Inriktningen stödjer 

Lundbyledens roll som ryggrad i det lokala gatunätet och möjliggör en ökad rörlighet 

mellan omkringliggande stadsdelar med många fler möjligheter att korsa Lundbyleden 

som huvudgata eller längs med. Det ökar möjligheten för goda kopplingar och att 

använda funktioner mellan kringliggande stadsdelar och 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. Inriktning 2 skapar värden med exploaterbar yta 

genom att minska de trafikala ytorna, samtidigt som man bryter sociala barriärer och 

bidrar till att utjämna skillnader i livsvillkor i området. Funktionen för en framtida 

Lundbyled behöver vara en integrerad del av staden och åtgärder som måste genomföras 

behöver även bidra till en sådan funktion i framtiden. 

Om hamnbanan på sikt kan flyttas så blir denna inriktning ännu mer attraktiv. 

Att leda om tung godstrafik till Norr/Hisingsleden dit farligt gods redan går idag är ett 

robust sätt att prioritera framkomligheten för näringslivets transporter till hamn, industri 

och framtida logistikområden på Hisingen. Det finns tid att göra Norr-/Hisingsleden mer 

anpassad för att bättre tillgängliggöra dess funktion under tiden som Lundbyledens korta 

sikt/ nuvarande funktion pågår.   

För det övergripande statliga vägnätet genom Göteborg och specifikt för Lundbyleden i 

detta fallet, saknar Stadsbyggnadskontoret ett resonemang om tillåten hastighet och hur 

det påverkar barriärupplevelsen och restider. Därför efterfrågar stadsbyggnadskontoret 

även en åtgärd om sänkt hastighet på Lundbyleden på kort sikt. 

Båda inriktningarna behöver utvecklas avseende effekterna ur ett miljö- och 

hälsoperspektiv.  Alternativen innebär att den lokala trafiken i högre omfattning behöver 

tas omhand av ett lokalt gatunät. Vilka folkhälsomässiga effekter som uppstår när den 

lokala trafiken i högre omfattning behöver tas omhand av ett lokalt gatunät behöver 

studeras närmare? Vad innebär det för hälsan när man ökar exponeringen och halterna av 

luftföroreningar och trafikbuller eller vägs det upp av bättre förutsättningar till aktiv 

mobilitet till fots och på cykel?  

 

Båda inriktningarna innehåller svåra och stora ekonomiska övervägande och kräver 

kraftfulla ställningstaganden som minskar biltrafiken till förmån för gång-, cykel- och 
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kollektivtrafik. Åtgärder är inte heller knutna enbart till geografin runt Lundbyleden, och 

har komplexa beroenden utifrån olika tidshorisonter. Detta måste tydliggöras och utredas 

vidare för att kunna bedöma genomförbarhet av åtgärderna. 

 

Stadsbyggnadskontorets uppfattning utifrån samrådsfrågorna med för- och nackdelar 

finns redovisat i bilaga 5 till detta tjänsteutlåtande. 

Att avgöra Lundbyledens långsiktiga funktion genom en åtgärdsvalsstudie anser 

Stadsbyggnadskontoret inte är lämpligt utan det behöver göras i avvägning med annan 

stadsutveckling inom ramen för Översiktsplanearbetet och FÖP centrala Göteborg. 

Lundbyledens funktion handlar också om dess förhållande till det övergripande 

trafiknätet i stort för Storgöteborg och även med det lokala gatunätet i utredningsområdet. 

Det handlar inte enbart om en trafikfråga utan är starkt kopplat till sociala perspektiv, 

stadsutveckling, grönstruktur m.m. Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden ses som ett underlag 

till pågående översiktsplanearbete. 
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