
Bilaga 2: Åtgärder på kort sikt 
Här presenteras identifierade åtgärder på kort sikt. Vid varje åtgärd framgår en övergripande 

beskrivning av åtgärden samt vilket steg i fyrstegsprincipen den tillhör, dess effekt, vilken/vilka 

aktörer som har rådighet över åtgärden samt vilken inriktning (1 eller 2) den stödjer. Under GÅ 

VIDARE framgår även rekommendation kring vidare hantering av åtgärden.  

Barriäröverbryggande (BA)  

Åtgärder som hanteras inom en pågående eller planerad process   

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

BA1A  Wieselgrensplatsen/Gro 

pegårdsgatan –  

Lindholmen Etapp A:  

Gatukoppling via nya  

Eriksbergsmotet  

Behov av en koppling finns mellan  

Wieselgrensplatsen och Lindholmen. Göteborgs 

Stad studerar olika alternativ och ser att 

kopplingen över tid utvecklas i olika etapper. 

Etapp A och B är åtgärder vilka är aktuella på 

kort sikt och etapp C och D är aktuella på 

medel/lång sikt, se kap 9.3.  

  

I Etapp A blir gatan mellan Inlandsgatan genom 

nya Volvoområdet till Eriksbergsmotet en ny 

viktig gata/länk/längsgående stråk mellan 

Wieselgrensplatsen och Eriksberg/Norra  

Älvstranden med möjlig anslutning till 

Lindholmen. Länken kan fungera för 

kollektivtrafik.  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt 

hantering av åtgärden. 

Hanteras inom projekt 

DP Volvo Lundby. 

Vidare analys och 

utredning gällande 

trafikala effekter och 

påverkan på framförallt  

Eriksbergsmotet krävs.   

 

 Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar i viss mån till minskad 

barriäreffekt av Lundbyleden och Hamnbanan. 

Bättre koppling för kollektiv- samt gång- och 

cykeltrafik mellan områdena ökar den upplevda 

tryggheten och tillgängligheten. Detta skapar i sin 

tur möjligheter för fler att välja hållbara 

transportmedel.  

Rådighet: Göteborgs Stad (Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

  

 



 

BA1B  

Wieselgrensplatsen/Gro 

pegårdsgatan – 

Lindholmen Etapp B: GC-

bro (med möjlighet  

att utveckla till 

spårvägsbro på längre 

sikt)  

Behov av en koppling finns mellan  

Wieselgrensplatsen och Lindholmen. Göteborgs 

Stad studerar olika alternativ och ser att 

kopplingen över tid utvecklas i olika etapper. 

Etapp A och B är åtgärder vilka är aktuella på 

kort sikt och etapp C och D är aktuella på 

medel/lång sikt, se kap 9.3.  

  

Etapp B innebär en koppling parallellt med Etapp  

1 vilken utformas som en smalare bro över  

Lundbyleden och Hamnbanan för gång- och 

cykeltrafik. Det ska dock även finnas möjlighet att 

utveckla kopplingen för spårvägstrafik på längre 

sikt. Utformningen är eventuellt även beroende av 

Lindholmsförbindelsens utförande (över eller 

under älven).   

Steg i fyrstegsprincipen: 4  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av  

Lundbyleden och Hamnbanan. Brons ramper kan 

dock samtidigt innebära att nya mindre barriärer 

skapas i öst/västlig riktning. Bättre koppling för i 

första hand gång- och cykeltrafik mellan 

områdena ökar den upplevda tryggheten och 

tillgängligheten. Detta skapar i sin tur möjligheter 

för fler att välja hållbara transportmedel.   

Rådighet: Göteborgs Stad, VGR, Västtrafik  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt 

hantering av åtgärden. 

En spårvägsbro kräver 

utredning m.m.  

tillsammans med VGR 

och Västtrafik.  

 

  

  

 



BA2  Frihamnen –  

Brämaregården – 

GCbro/”sociodukt” över  

Lundbyleden och  

Hamnbanan  

Åtgärden utformas som en bredare gång- och 

cykelbro med gröna inslag vilken kopplar ihop 

Kvillegatan med motsatt sidan av Lundbyleden 

och Hamnbanan. Begreppet sociodukt avser en 

bro vars syfte är att hålla ihop de sociala 

sammanhangen mellan de båda sidorna av bron 

för att undvika barriäreffekten från Lundbyleden 

och Hamnbanan.    

Arbete med kopplingen sker inom ramen för 

stadens arbete med DP1 i Frihamnen. Koncept för 

detaljerad utformning finns framtaget på uppdrag 

av Göteborgs Stad.   

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

Lundbyleden och Hamnbanan. Bättre gång- och 

cykelkoppling mellan områdena ökar den 

upplevda tryggheten och tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter. Detta skapar i sin tur 

möjligheter för fler att välja hållbara 

transportmedel.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

(Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt 

hantering av åtgärden.  

BA3  

  

  

  

  

BA4  

Koppling tvärs  

Kvilleleden: Backaplan- 

Brunnsbo  Buss+ Bil +  

GC  

  

Koppling tvärs  

Kvilleleden: Backaplan- 

Brunnsbo Spår+ Bil +  

GC  

Behov av kopplingar för flera trafikslag har 

identifierats i dessa avsnitt. Dessa kopplingar 

hanteras inom Backaplan DP0: Gator inom 

Backaplan, BA4 hanteras även inom Brunnsbo 

station.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

Kvilleleden. En koppling för flera trafikslag ökar 

den upplevda tryggheten och tillgängligheten 

mellan Backaplan och Brunnsbo.  

Rådighet: Göteborgs Stad (Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt 

hantering av åtgärden.  

BA5  Förbindelse Frihamnen- 

Ringön  
Behov av koppling för flera trafikslag har 

identifierats i dessa avsnitt. En bro för samtliga 

trafikslag planeras dock i Ringögatans förlängning  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

 i samband med detaljplan för Frihamnen samt 

inom omdaningen av Hjalmar Brantingsgatan 

(KA1).  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: En koppling för flera trafikslag ökar den 

upplevda tryggheten och tillgängligheten mellan 

Frihamnen och Ringön.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

(Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

stödjer fortsatt 

hantering av åtgärden.  

  



Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

BA6  GC-bro  

Lindholmen/Karlastade 

n-Ramberget/Keillers 

park  

Det finns behov av att koppla ihop staden i detta 

avsnitt. Åtgärden är viktig för att skapa ett 

grönstrukturstråk här. Är viktig att kombinera 

med förbindelse över älven för att skapa ett 

sammanhängande stråk. Steg i 

fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

Lundbyleden och Hamnbanan. En gång- och 

cykelkoppling ökar den upplevda tryggheten och 

tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Detta 

skapar i sin tur möjligheter för fler att välja 

hållbara transportmedel. Rådighet: Göteborgs 

Stad  

Stödjer inriktning: 1  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras, 

exempelvis inom 

program Lindholmen. 

Är av Göteborgs Stad en 

av de högst prioriterade 

barriäröverbryggande 

åtgärderna.  

BA7  Förlängning av GC-bro 

vid  

Brunnsbo/Kvillemotet 

mot Ringön  

Det finns ett behov av en barriäröverbryggande 

åtgärd i detta avsnitt. En gång- och cykelbro över  

Lundbyleden är planerad inom projekt  

Lundbyleden, delen Brantingsmotet–Ringömotet. 

Barriäreffekten av Bohusbanan kvarstår dock efter 

genomförandet av den. På lång sikt utgör bron, 

tillsammans med BA14 GC-bro Ringön- 

Gullbergsvass (lång sikt), en viktig koppling mot 

Gullbergsvass.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

Lundbyleden och Hamnbanan. En gång- och 

cykelkoppling ökar den upplevda tryggheten och 

tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Detta 

skapar i sin tur möjligheter för fler att välja hållbara 

transportmedel.  

Rådighet: Göteborgs Stad (Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras, 

exempelvis i FÖP.  

BA8  Förbindelse under  

Hamnbanan/Lundbyled 

Diskussioner har förts kring att det eventuellt finns 

behov denna koppling då befintlig tunnel  Nej, ÅVS:en 

rekommenderar inte att 

gå vidare med åtgärden.  

BA9  

en mellan Frihamnen 

och Backaplan  
under Lundbyleden planeras att rivas i samband 

med omdaning av Hjalmar Brantingsgatan (KA1).   

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

Lundbyleden och Hamnbanan. En gång- och 

cykelkoppling ökar den upplevda tryggheten 

och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 

Detta skapar i sin tur möjligheter för fler att 

välja hållbara transportmedel. Rådighet: 

Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Åtgärden föreslås inte 

utredas vidare då åtgärd 

KA1 och åtgärd BA2  

 anses tillräckliga för att 

hantera behovet.  



Gestaltning och 

utformning av 

barriäröverbryggande  

åtgärder  

Barriäröverbryggande åtgärder behöver gestaltas 

och utformas för att uppnå god effekt samt för att 

inte skapa nya barriärer.   

Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Skapar god tillgänglighet, trygghet och 

säkerhet för oskyddade trafikanter.   

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 
rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras.  

 

Gång- och cykel (GC)  

Åtgärder som hanteras inom en pågående eller planerad process   

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

GC1  Förbättra Lundby 

Hamngata för GC- 

trafik  

Det finns idag en separerad GC-väg längs med Lundby 

Hamngata. GC-vägen kan dock göras tryggare och mer 

trafiksäker genom att bland annat tydliggöra separering 

mellan fotgängare och cyklister samt komplettera med 

belysning. Där svängande biltrafik korsar GC-vägen i 

höjd med Lundbyhamnen behöver markeringar för 

GCvägens passage förtydligas.   

GC-väg längs med Lundby Hamngata ses över i projekt 

för Lindholmen och Frihamnen och i samband med 

utbyggnad av spårväg, med det finns ännu ingen 

beslutad utformning.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bättre koppling mellan områden längs 

Lundbyleden vilket ökar den upplevda tryggheten och 

tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Detta skapar 

i sin tur möjligheter för fler att välja hållbara 

transportmedel.  

Rådighet: Göteborgs Stad (Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt 

hantering av 

åtgärden.  

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Kapacitet, framkomlighet och återställningsförmåga (KA)  

Åtgärder som hanteras inom en pågående eller planerad process   

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

KA1  Omdaning av  

Hjalmar  

Brantingsgatan för 

att anpassa gatan till 

stadsutvecklingen i  

Frihamnen och  

Backaplan  

Gatans utformning studeras nu i GFS Hjalmar 

Brantingsstråket - delen Hisingsbron-Hjalmar 

Brantingsplatsen.  

Steg i fyrstegsprincipen: 4  

Effekt: Bättre koppling tvärs Lundbyleden och  

Hamnbanan för samtliga trafikslag. Skapar ett tryggade 

och mer stadsmässigt stråk.  

Rådighet: Göteborgs Stad (Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt 

hantering av 

åtgärden.  

Samverkan bör ske 

mellan Göteborgs  

Stad och  

Trafikverket.  

  

KA2  Komplettering av 

skyltning  

Bräckemotet  

Orienterbarheten är bristande i motet.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Orienterbarheten ökar  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt 

hantering av 

åtgärden.  

Eventuell åtgärd tas 

omhand i samband 

med ett framtida 
arbete vilket 

Trafikverket och 

Göteborgs Stad ska 

utföra att se över 

vägvisningen för 

hela Göteborg.  

KA3  Införande av  

"servicenivå hög"  
Innebär b.la. följande tjänster från trafikledning: 

Trafikinformation om störningar/olyckor eller t.ex.  

vägarbeten mm., kövarning, styrning av flöden, 

övervakning tunnlar, vägassistans mm.   

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Säker och effektiv användning av vägsystemet 

då det motverkar uppkomst av incidenter och 

minimerar konsekvenserna av störningar.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och 

stödjer fortsatt 

hantering av 

åtgärden.   

  
Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

KA4  Ombyggnad  

trafikplats  

Lindholmsmotet 

och trimning av 

cirkulationsplats  

I och med den planerade etableringen av Geelys 

kontorsverksamhet inom pågående detaljplan för 

Lindholmshamnen - Pumpgatan, finns risk för att 

biltrafiken ökar ytterligare och för att köer sprider sig ut 

på Lundbyleden via Lindholmsmotet. Trafikplatsen 

medger ej avfart från Lundbyleden för trafik i östgående 

riktning.   

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Ej aktuell i 

dagsläget men kan 
vara aktuell för 

genomförande vid 

eventuellt behov. 

Åtgärden kan bli 

aktuell om problem 

med köer som  



 

 

KA5  

 Effekt: Förhindrar köer så att Lundbyledens kapacitet 

nyttjas optimalt.  

Förhindrar att köer uppstår för kollektivtrafik i 

Lindholmsallén.  

Minskade köer bidrar även till ökad trafiksäkerhet. Om 

ytterligare avfartsmöjligheter medges kan åtgärden 

bidra till nya vägval och eventuellt ökad trafik vid just 

denna plats.  

Rådighet: Trafikverket   

Stödjer inriktning: 1  

sprider sig ut på 

Lundbyleden 

uppstår i framtiden.  

Lindholmsmotet, 

fri högersväng 

innan 

cirkulationsplats i 

västlig riktning  

I och med den planerade etableringen av Geelys 

kontorsverksamhet inom pågående detaljplan för 

Lindholmshamnen - Pumpgatan, finns risk för att 

biltrafiken ökar ytterligare och för att köer sprider sig ut 

på Lundbyleden via Lindholmsmotet. Trafikplatsen 

medger ej avfart från Lundbyleden för trafik i östgående 

riktning.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Förhindrar köer så att Lundbyledens kapacitet 

nyttjas optimalt.  

Förhindrar att köer uppstår för kollektivtrafik i 

Lindholmsallén.  

Minskade köer bidrar även till ökad trafiksäkerhet. Om 

ytterligare avfartsmöjligheter medges kan åtgärden 

bidra till nya vägval och eventuellt ökad trafik vid just 

denna plats.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1  

Nej, ÅVS:en 

rekommenderar  

inte att gå vidare 

med åtgärden. 

Finns inget motiv 

till en sådan åtgärd 

utifrån 

bedömningar av 

dagens situation. 

Antalet fordon som 

svänger höger i 

västlig riktning är 

inte tillräckligt 

stort.   

KA6  Påfartsreglering   Påfartsreglering vid Eriksbergsmotet och dess påfart i 

västlig riktning. Eventuellt även vid andra påfarter. 

Kan vara aktuellt på lång sikt som ett första steg, tex. 

innan reducering av trafikplatser.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Begränsar tillträde från tillfartsramp till 

huvudväg vid tät trafik. Skapar smidigare vävning.  

Jämnare flöde och trafikrytm. Förhindrar köer så att 

Lundbyledens kapacitet nyttjas optimalt.  

Trafiksäkerheten ökar då färre inbromsningar och köer 

på leden minimeras. Skapar dock troligen mer 

köer/tillbakablockering på de lokala vägarna.    

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1  

Ej aktuell i 

dagsläget men kan 

vara aktuell för 

genomförande vid 

eventuellt behov. 

Finns inget motiv 

till en sådan åtgärd 

på kort sikt utifrån 

bedömningar av 

dagens situation. 

Åtgärden kan vidtas 

på lång sikt om 

problem skulle 

uppstå, t.ex. när 

Eriksbergsmotet är 
utbyggt.   

KA7  Begränsa 

möjligheterna till 

körfältsbyte  

Innebär t.ex. skyltar med "omkörning förbjuden", "tung 

trafik enbart till höger" samt heldragna linjer.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Jämnare flöde, särskilt för genomgående trafik.  

Ökad trafiksäkerhet.  

Nej, ÅVS:en 

rekommenderar  

inte att gå vidare 

med åtgärden. 

Finns inget motiv  



  Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1  

till en sådan åtgärd 

utifrån bedömningar 

av dagens situation. 

Hastigheterna på 

leden är låga och det 

är tätt mellan moten.  
KA8  Hänvisa 

genomgående  

trafik till ytterfil  

Hänvisning sker genom fasta eller digitala skyltar.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Jämnare flöde, särskilt för genomgående trafik.  

Ökad trafiksäkerhet.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att 

ny 

utredning/hanterin g 

av åtgärden initieras.  
  
 

Godstransporter (GO)  

Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  
GO1  Gods till området via 

sjöfart  
Åtgärden innebär att möjliggöra för 

godstransporter till området via sjöfart.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Volymerna av godstransporter på 

Lundbyleden minskar. Ett mer effektivt 

nyttjande av transportinfrastrukturen. 

Förbättrad luftkvalitet och reducerade 

bullernivåer.  

Kajstrukturer i Lindholmen/Frihamnen kan 

begränsa möjligheterna till stads- och 

bebyggelseutveckling i dessa områden. 

Rådighet: Göteborgs Stad, näringslivet  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Nej, ÅVS:en 

rekommenderar inte 

att gå vidare med 

åtgärden. Åtgärden 

bedöms inte i 

tillräcklig omfattning 

lösa identifierade 

brister och behov.   

   

GO2  Högre fyllnadsgrad i 

lastbilar  
Högre fyllnadsgrad i lastbilar innebär i sig en 

rad åtgärder, t.ex. förändring av regelverk och 

samverkan mellan aktörer.  

Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Volymerna av godstransporter på 

Lundbyleden minskar. Ett mer effektivt 

nyttjande av transportinfrastrukturen. 

Förbättrad luftkvalitet och reducerade 

bullernivåer.  

Rådighet: Regeringen (politiska beslut), 

näringslivet, transportörer, Trafikverket, 

Transportstyrelsen m.fl.  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 
rekommenderar att 

ny 

utredning/hantering 

av åtgärden initieras. 

Hantering behöver 

ske på övergripande 

nivå då involverade 

aktörer saknar 

rådighet att 

genomföra åtgärden.  
GO3  Tidsstyrning av 

godstransporter  
T.ex. regler om "tidsfönster" vilket tillåter 

distributionstrafik på Lundbyleden enbart på 

natten.  

Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att 

ny 

utredning/hantering  



 

GO4  

 Effekt: Volymerna av godstransporter på 

Lundbyleden minskar. Ett mer effektivt 

nyttjande av transportinfrastrukturen. 

Förbättrad luftkvalitet och reducerade 

bullernivåer.   

Kan även innebära att styrning till andra 

delar av infrastrukturen (E&, E20, E45, väg 

40 m.fl.) är nödvändig.  

Rådighet: Regeringen (politiska beslut), 

näringslivet, transportörer, Trafikverket, 

Transportstyrelsen, Kommun m.fl.  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

av åtgärden 

initieras. Hantering 

behöver ske på 

övergripande nivå 

då involverade 

aktörer saknar 

rådighet att 

genomföra 

åtgärden.  

Överflyttning av 

godstransporter från 

väg till järnväg  

En överflyttning av godstransporter från väg 

till järnväg kräver olika typer av åtgärder 

vilka rör såväl samverkan som styrmedel 

(regler, skatter och avgifter) mm.  

Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Volymerna av godstransporter på 

Lundbyleden minskar. Ett mer effektivt 

nyttjande av transportinfrastrukturen. 

Förbättrad luftkvalitet och reducerade 

bullernivåer.  

Rådighet: Regeringen (politiska beslut), 

Trafikverket, transportstyrelsen, kommuner, 

regioner, näringslivet, transportörer  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att 

ny 

utredning/hantering 

av åtgärden 

initieras. Samverkan 

behöver ske mellan 

aktörer som har 

rådighet.   

GO5  Omlastning från lastbil 

till tåg vid terminaler i 

perifera lägen utanför 

staden  

En överflyttning av godstransporter från 

väg till järnväg kräver olika typer av 

åtgärder vilka rör såväl samverkan som 

styrmedel (regler, skatter och avgifter) mm. 

Kan också innebära fysiska åtgärder. Steg i 

fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Volymerna av godstransporter på 

Lundbyleden minskar. Ett mer effektivt 

nyttjande av transportinfrastrukturen. 

Förbättrad luftkvalitet och reducerade 

bullernivåer.  

Rådighet: Regeringen (politiska beslut), 

Trafikverket, transportstyrelsen, kommuner, 

regioner, näringslivet, transportörer  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att 

ny 

utredning/hantering 

av åtgärden 

initieras. Samverkan 

behöver ske mellan 

aktörer som har 

rådighet.   

  
 

 

 

 



Trafiksäkerhet och risk (TS)  

Åtgärder som hanteras inom en pågående eller planerad process   

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  
TS1  

Förstärka befintlig 

gångbro väster om 

Brantingsmotet  

Gångbron väster om Brantingsmotet (mellan 

Kvillegatan-Lundby) riskerar att rasa vid 

påkörning.  

Nej, ÅVS:en 

rekommenderar inte att gå 

vidare med åtgärden.  

 

TS2  

(Kvillegatan-Lundby 

Hamngata) genom 

komplettering av 

brostöd  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Ökad trafiksäkerhet  

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1  

Prioritering av att 

sociodukt (åtgärd BA2) 

genomförs i detta läge.  

Påkörningsskydd av 

mittbarriär i  

Lundbytunneln  

Det saknas påkörningsskydd av mittbarriären 

i Lundbytunneln.   

Hanteras som åtgärd i Trafikverkets 

underhållsplan för Lundbytunneln perioden 

2016-2025.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Ökad trafiksäkerhet  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

ÅVS:en rekommenderar  

och stödjer fortsatt 

hantering av åtgärden.  

  
Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

TS3  Riskskydd längs med 

Hamnbanans södra sida 

från Lindholmsmotet till  

Brantingsmotet  

Riskskydd (för urspårning och ev. andra 

risker) för bebyggelse längs med  

Hamnbanans södra sida, från  

Eriksbergsmotet till Brantingsmotet. Kan 

även fungera som bullerskydd.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Förbättrad trafiksäkerhet. Minskad 

risk för olyckor. Minskad bullerpåverkan.  

Rådighet: Trafikverket och Göteborgs  

Stad  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

ÅVS:en rekommenderar att 

ny utredning/hantering av 

åtgärden initieras.  

Behöver utredas i samband 

med ny spårväg och nya 

detaljplaner i området.  

TS4  Byte av mitträcken och 

belysning på delar av  

Lundbyleden  

Är aktuellt på en sträcka mellan  

Lindholmsmotet och gränsen för projektet 

E6.21 Lundbyleden, delen 

BrantingsmotetRingömotet.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Förutom förbättrad 

trafiksäkerhet bidrar åtgärden även till 

ökad trygghet för fordonstrafikanter. 

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1  

ÅVS:en rekommenderar att 

ny utredning/hantering av 

åtgärden initieras.  

VO Planering /VO 

Underhåll, samordning 

behöver ske mellan 

UHdvvs (räcke) och UHdvi 

(belysning).  

  



TS5  Brandbekämpningssystem  

(BBS) i Lundbytunneln  
Om det finns anledning att tro att köer kan 

komma att uppstå i framtiden bör BBS 

(eller andra åtgärder) övervägas.   

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Minskad risk för allvarliga tillbud 

vid brand. Förbättrad trafiksäkerhet.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1  

Ej aktuell i dagsläget men 
kan vara aktuell för 

genomförande vid 

eventuellt behov.  

  

 

Kollektivtrafik (KO)  

Åtgärder som hanteras inom en pågående eller planerad process   

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  
KO1  Färjeförbindelse  

Pumpgatan-Stenpiren  
Det finns behov av att koppla ihop staden 

över älven i detta avsnitt. Det planeras för 

en färjeförbindelse i denna relationen i 

stadens ordinarie verksamhet. Västtrafik 

genomför även en älvutredning.  

Hållplatsen vid Pumpgatan möjliggörs i 

Detaljplan för kontor vid Pumpgatan.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

älven. Förbindelsen ökar den upplevda 

tryggheten och tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter. Detta skapar i sin 

tur möjligheter för fler att välja hållbara 

transportmedel.  

Rådighet: Göteborgs Stad, Västtrafik  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden.  

  

KO2  Färjeförbindelse  

Lindholmen- 

Rosenlundspiren/Järnv 

ågen  

Det finns behov av att koppla ihop staden 

över älven i detta avsnitt. Arbete med att 

utreda olika älvförbindelser pågår inom 

Göteborgs Stad, bland annat inom arbetet 

med FÖP för centrala staden. Västtrafik 

genomför även en älvutredning.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

älven. Förbindelsen ökar den upplevda 

tryggheten och tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter. Detta skapar i sin 

tur möjligheter för fler att välja hållbara 

transportmedel.  

Rådighet: Göteborgs Stad, Västtrafik  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden.  



KO3  Färjeförbindelse Lilla  

Bommen-Frihamnen  
Det finns behov av att koppla ihop staden 

över älven i detta avsnitt. Arbete med att 

utreda olika älvförbindelser pågår inom 

Göteborgs Stad, bland annat inom arbetet 

med FÖP för centrala staden. Västtrafik 

genomför även en älvutredning.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

älven. Förbindelsen ökar den upplevda 

tryggheten och tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter. Detta skapar i sin 

tur möjligheter för fler att välja hållbara 

transportmedel.  

Rådighet: Göteborgs Stad, Västtrafik  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden.  

 
Stödjer inriktning: 1 & 2  

  
Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING    

KO4  Gemensamt arbete 

kring befintlig 

kollektivtrafik och  

Målbild Koll2035   

  

Innebär att flera i aktörer i samverkan 

verkar och planerar för utveckling av 

linjedragning, trafikering och infrastruktur 

för befintlig och framtida kollektivtrafik 

(utifrån resandeefterfrågan och Målbild 

Koll2035).  

Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Gemensamt arbete kan bidra till 

att framkomligheten och 

tillgängligheten för kollektivtrafik 

förbättras samt att restidosäkerheten för 

kollektivtrafikresenärer minskar. Skapar 

möjligheter för fler att välja hållbara 

transportmedel.  

Rådighet: Västtrafik, Västra  

Götalandsregionen, Göteborg Stad m fl.  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras.  

Västra Götalandsregionen, 

Västtrafik, Göteborgs Stad, 

Trafikverket m fl.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Markanvändningsplanering (MP)  

Åtgärder som hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

MP1  Aktivt använda stadens 

riktlinjer för mobilitet 

och parkering vid 

nyplanering   

Riktlinjerna anger flexibla, projektspecifika 

parkeringstal med fokus på mobilitet. De 

utgår från stadens styrande dokument och 

ska bidra till att minska behovet att äga och 

använda bil genom att underlätta för gång-, 

cykel och kollektivtrafik.  

Steg i fyrstegsprincipen: 1, 2   

Effekt: Minskat antal parkeringsplatser 

som anläggs inom området. Effektivare 

användning av parkeringsplatser   

Rådighet: Göteborgs stad   

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden. Åtgärden bör 

initieras i efterföljande 

detaljplaneplanarbeten.  

  

Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

MP2  Omlokalisera, om 

möjligt, verksamheter 

som alstrar tunga 

godstrafikflöden (avser 

inte Göteborgs Hamn)  

  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Minskade godsvolymer på  

Lundbyleden och genom centrala Göteborg.  

Minskad bullerpåverkan och förbättrad 

luftkvalité.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras, 

exempelvis i ÖP, FÖP och 

efterföljande planarbeten.  

  

  
 

Miljö, hälsa, stadskvalitet (MI)  

Åtgärder som hanteras inom en pågående eller planerad process   

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

MI1  Bullerskydd för 
utomhusmiljöer  

Trafikverket gör generella inventeringar på 

nationell nivå kring behov av 

bullerskyddsåtgärder.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Minskar bullerpåverkan. Möjliggör 

stadsutveckling i Lundbyledens närhet.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden. Bör ske i 

samverkan med Göteborgs 

Stad.  

  



MI2  Miljözon på Lundbyleden 
och i hamnen  

Kommuner kan i dag stänga ute vissa tunga 

fordon (lastbilar och bussar) från särskilt 

miljökänsliga områden inom städer genom 

att införa miljözoner (miljöklass 1). Från 

2020 kan även andra typer av fordon 

stängas ute (miljöklass 2 & 3). Göteborgs 

Stad planerar att starta upp ett arbete kring 

miljözoner där bland annat Lundbyleden 

ingår. Detsamma gäller för Göteborgs 

hamn.  

Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Minskar bullerpåverkan.   

Bidrar till förbättrad luftkvalité i området 

kring Lundbyleden och i hamnen.  

Rådighet: Göteborgs Stad 

(Trafikkontoret och Miljöförvaltningen) 

Stödjer inriktning:  1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden.  

  
Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  
MI3  Beläggning som minskar 

partikelspridning  
Innebär ny beläggning på Lundbyelden vilken 

minskar partikelspridning.  

Emissionen av partiklar minskar med ökad 

stenstorlek i beläggningen. Steg i 

fyrstegsprincipen: 3  

Effekt:  Förbättrad luftkvalité i området 

kring Lundbyleden.  Rådighet: 

Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

att ny utredning/hantering 

av åtgärden initieras.  

Beläggning som minskar 

partikelspridning har dock 

inte samma egenskaper som 

beläggning som reducerar 

buller, vilket gör att 

beläggningarna inte är 

kompatibla med varandra. 

En avvägning av vilken 

effekt som är högst 

prioriterad bör därför göras 

innan MI3 eller MI4 väljs. 

Alternativt att en  
  

avvägning av stenmax i en 

beläggning görs för att 

optimera emissionen av 

såväl partiklar som buller.  



 

MI4  

Beläggning som 

reducerar buller  
Innebär ny beläggning på Lundbyelden 

vilken reducerar buller. Bulleremissionen 

minskar  stenstorlek och hålrumsrika 

beläggningar.  

ABS11 finns idag mellan Lindholmsmotet 

och Lundbytunneln. Åtgärden innebär att 

lägga ABS11 på hela sträckan istället för 

ABS16 som ligger idag.   

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: ABS11 är i allmänhet ca 1 dBA 

mindre bullrig än ABS16. Vid hastigheter 

över 60km/h kan dock effekterna av ABS11 

bli än större – upp till 2 dBA mindre än 

ABS16 (mycket tung trafik påverkar dock).   

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras.  

Beläggning som reducerar 

buller har dock inte samma 

egenskaper som beläggning 

minskar partikelspridning 

vilket gör att 

beläggningarna inte fullt ut 

är kompatibla med 

varandra. En avvägning av 

vilken effekt som är högst 

prioriterad bör därför 

göras innan MI3 eller MI4 

väljs. Alternativt att en 

avvägning av stenmax i en 

beläggning görs för att 

optimera emissionen av 

såväl partiklar som buller.  
  
 

Styrmedel/nudging (ST)  

Åtgärder som hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

ST1  Ta fram gröna 

transportplaner  
En grön transportplan beskriver en 

process, ofta i samband med framtagande 

av detaljplan, där Göteborgs Stad 

tillsammans med fastighetsägare, större 

arbetsgivare och andra aktörer samarbetar 

för att främja hållbart resande och effektiv 

godshantering. Grön transportplan mynnar 

dock oftast ut i en avsiktsförklaring mellan 

parterna.   

Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Hjälpmedel för att uppnå stadens 

mål och strategier för tillgänglighet och 

miljö.   

Rådighet: Göteborgs Stad  

(Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret,  

Fastighetskontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden.  

ST2  Vidareutveckla 

lånecykelsystem  Lånecyklar i form av Styr & Ställ kommer 

att introduceras inom närområdet till 

Lundbyleden - bland annat på Ringön,  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  



  Backaplan, Lindholmen, Frihamnen och i 

Lundby 2020. En utveckling av Styr & Ställ 

kan dock göras.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Skapar möjligheter för fler att välja 

hållbara transportmedel. Rådighet: 

Göteborgs Stad  

(Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden.  

   

ST3  Minskade reseavdrag  Förslag har lämnats från 

reseavdragskommittén till regeringen 

sommaren 2019 vilket b.la. innebär att 

personer som reser på kortare avstånd (upp 

till 30 km) inte kommer kunna få 

skattereduktion.  

Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Skapar incitament för fler att välja 

hållbara transportmedel.  

Rådighet: Regeringen (politiska beslut).  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden. Sker på 

övergripande nivå då 

involverade aktörer saknar 

rådighet att genomföra 

åtgärden.  

ST4  Fler pendelparkeringar  Västtrafik har ett uppdrag kring 

pendelparkeringar och Göteborgs Stads 

Parkering AB samarbetar med Västtrafik 

kring detta.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Skapar möjligheter för fler att välja 

hållbara transportmedel. Minskar 

transportefterfrågan på Lundbyleden.  

Rådighet: Västtrafik, Göteborgs Stads  

Parkering AB, Göteborgsregionen (GR).  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden.   

ST5  Planera för färre 

bilparkeringar och fler 

cykelparkeringar inom 

utredningsområdet  

Ett av målen med Göteborgs Stads 

parkeringspolicy är att det ska vara lättare 

att välja cykeln (eller kollektivtrafik) framför 

bilen. Det ska vara ungefär samma platser 

som idag men platserna kan behöva fördelas 

om för att ge plats åt t.ex.  

cykelstråk eller annan slags parkering som 

prioriteras.   

Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Skapar incitament och möjligheter 

för fler att välja hållbara transportmedel.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

(Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret,  

Fastighetskontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden.  

   

  
  



  
Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

ST6  Klimatdifferentierad 

trängselskatt  
Högre avgifter för de fordon vilka bidrar 

mest till miljöpåverkan. Steg i 

fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Förbättrad luftkvalité. Minskad 

bullerpåverkan. Medför även att 

alternativa transportvägar måste 

säkerställas.  

Rådighet: Transportstyrelsen, regeringen 

(politiska beslut).  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras. 

Hantering behöver ske på 

övergripande nivå då 

involverade aktörer saknar 

rådighet att genomföra 

åtgärden.  

ST7  Ökad trängselskatt  Det beslut som idag finns gällande 

trängselskatt inom Västsvenska paketet 

medger inte möjlighet för ökad 

trängselskatt. Nytt beslut behöver i så fall 

tas.  

Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Skapar incitament för fler att välja 

hållbara transportmedel.  

Rådighet: Transportstyrelsen, regeringen 

(politiska beslut).   

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras. 

Hantering behöver ske på 

övergripande nivå då 

involverade aktörer saknar 

rådighet att genomföra 

åtgärden.  

ST8  Höjda parkeringsavgifter  
Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Skapar incitament för fler att välja 

hållbara transportmedel. Rådighet: 

Göteborgs Stad  

(Trafikkontoret), Parkeringsbolaget, 

privata aktörer, arbetsgivare Stödjer 

inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras.  

 


