
Bilaga 1: Identifierade brister 
Här presenteras en sammanfattning av brister med förutsättningen att Trafikverkets beslutade 

infrastrukturåtgärder är genomförda. Bristerna är kopplade till behov, vad eller vem som berörs 

samt var längs sträckan bristen finns.  

 
Brist/behov  Vad/vem berörs?  Var?  

 

Brister i användbarhet (förutsägbara 

restider) och robusthet  

(återställningsförmåga) i högtrafik. 

Högt kapacitetsutnyttjande i högtrafik 

medför köbildning.  

Fordonstrafik.  Brantingsmotet-Tingstadstunneln i östlig 

riktning (eftermiddag).  

Ättestupan pga. flaskhals i  

Lundbytunneln (eftermiddag).  

Lindholmsallén-Lundbyleden (morgon).  

Upplevd bristande orienterbarhet.  Fordonstrafik.  Hela sträckan, men primärt vid 

Bräckemotet.  

  

  

  

 

 

Fysisk barriär som skapar brister i 

tillgänglighet för människor. Stadens 

funktioner kan inte enkelt nås utan att 

behöva passera barriären. Exempelvis 

saknas förskolor på  

Lindholmen/Eriksberg.  

Fotgängare och 

cyklister.  
Hela sträckan, men primärt Lindholmen -

Rambergsstaden/Brämaregården.  

Social barriär då den segregerar områden 

med olika socioekonomiska 

förutsättningar.  

Boende i 

närområdet.  
Hela sträckan.  

Bristande tillgänglighet för oskyddade 

trafikanter längs med leden. På södra 

sidan saknas gång- och cykelväg på delar 

av Lundby Hamngata samt  

Polstjärnegatan, vilka är de gator som på 

den södra sidan löper parallellt med 

Lundbyleden.   

Fotgängare och 
cyklister.  

Hela sträckan.  

Bristande lokal tillgänglighet för alla 

trafikslag (gatustrukturen stämmer inte 

överens med hur människor vill röra sig).  

Personbilstrafik 

Fotgängare och 

cyklister.  

Inom utredningsområdet.   



Bristande upplevd trygghet.  Fotgängare och 

cyklister.  
Gång- och cykelvägar i anslutning till 

Lundbyleden.  

 

Bristande trafiksäkerhet.  Personbilstrafik.  -Kort påfartssträcka från  

Eriksbergsmotet och västerut in i 

tunneln.  

- Kort påkörningssträcka från 

Brantingsmotet och västerut.  

Många upphinnandeolyckor.  Fordonstrafik.  Hela sträckan.  

Behov av trafiksäkerhetshöjande och 

riskreducerande trimningsåtgärder på 

delar av Lundbyleden.  

  

Fordonstrafik.  Hela sträckan men även mer specifikt vid  

Lundbytunneln och gångbro väster om 

Brantingsmotet.  

  

Lundbytunneln kan ur riskperspektiv inte 

hantera köbildning. Orsak: säkerhet, 

utrymning vid brand och avsaknad av 

brandbekämpningssystem.  

Fordonstrafik.  Lundbytunneln.  

 

Höga bullernivåer.  Boende och 

verksamma i 

området.  

 På delar av sträckan.  

Brister i luftkvalitet.  Boende och 

verksamma i 

området.  

Hela sträckan.  

Bristande tillgänglighet för 

kollektivtrafik.  
Kollektivtrafik.  Ringön  

Brunnsbo/framtida Brunnsbo station.  

 

Farligt gods trots förbud längs större delen 

av sträckan.   
Godstransporter.  Mellan Brantingsmotet och Bräckemotet.  

Behov av riskreducerande åtgärder längs 

Hamnbanan.  
Omgivande 

bebyggelse.  
Hamnbanans södra sida från  

Eriksbergsmotet till Brantingsmotet.  

Avvattningsproblematik från väg mot 

järnväg.  
-  Ättestupan-Inlandsgatan.  

Polisens kontrollplats nyttjas felaktigt som 

uppställningsplats för lastbilar mot 

hamnen.  

Godstransporter.  Lundbytunnelns östra mynning.  

  

    


