
    

Bilaga 3: åtgärder för inriktning 1 och 2, på medellång till lång sikt 
Här presenteras identifierade åtgärder på medel-/lång 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?   

BA1C   Wieselgrensplatsen /Gr 

opegårdsgatan   –   

Lindholmen Etapp C:   

Bredare  

bro/överdäckning med  

viss stadsutveckling  

längs sträckningen   

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 , se kap  9.2 .    

E tapp C och D är aktuella på medel - /lång  

sikt .     

  

Etapp C innebär e n   koppling för flera  

trafikslag  vilken   länkar ihop Lundby med  

Lindholmen och som samtidigt möjliggör  

viss stadsutveckling.   

Steg i fyrstegsprincipen:  4   

Effekt:  Bidrar till minskad   barriäreffekt av  

Lundbyleden och Hamnbanan. Kan dock  

samtidigt skapa en skarp barriär mellan  

Sannegården och Lindholmen genom  

bebyggelse och höjdskillnader. En koppling  

för flera trafikslag  vilken   ökar den upplevda  

tryggheten och tillgängligheten mellan  

o mrådena på ömse sidor. Stadsutveckling  

möjliggörs i nära anslutning till befintlig  

Lundbyled och Hamnbana.   

Rådighet:  Göteborgs Stad   

( Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret,  

Fastighetskontoret) , VGR, Västtrafik   

Stödjer inriktning:  1   

Ja, ÅVS:en rekommendera r  

och stödjer fortsatt hantering  

av åtgärden.   En spårvägsbro  

kräver utredning m.m.  

tillsammans med VGR och  

Västtrafik.   

  



    

BA1D 

Wieselgrensplatsen/Gr 

opegårdsgatan –  

Lindholmen Etapp D: 

Överdäckning med 

bebyggelse över en lång 

sträcka   

  
 

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, se kap 9.2.  

Etapp C och D är aktuella på medel-/lång 

sikt.   

  

Etapp D innebär en överdäckning vilken 

möjliggörs för användning av oskyddade 

trafikanter, buss- och spårvägstrafik samt 

biltrafik. Överdäckningen möjliggör även 

bebyggelse närmare Lundbyleden och 

Hamnbanan men förutsätter samtidigt att  

Hamnbanan förläggs närmare 

Lundbyleden.   

Steg i fyrstegsprincipen: 4  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

Lundbyleden och Hamnbanan. 

Överdäckningen innebär dock att det 

fortsatt kvarstår en barriär, i synnerhet för 

mänskliga rörelser. En koppling för flera 

trafikslag vilken ökar den upplevda 

tryggheten och tillgängligheten mellan 

områdena på ömse sidor. Stadsutveckling 

möjliggörs i nära anslutning till befintlig 

Lundbyled och Hamnbana.   

Rådighet: Göteborgs Stad  

(Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret,  

Fastighetskontoret)  

Stödjer inriktning: 1  
Ja, ÅVS:en rekommenderar och stödjer 

fortsatt hantering av åtgärden.  



    

 

  

  

 

 

BA10  GC-bro mellan 

Lindholmen och 

pirarna i Frihamnen  

Det finns behov av att koppla ihop staden 

över älven i detta avsnitt. Inom detaljplan 

för Frihamnen planeras att bassängen 

mellan områdena ska fyllas ut.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt 

av älven. En gång- och cykelkoppling 

mellan Lindholmen och Frihamnen ökar 

den upplevda tryggheten och 

tillgängligheten för oskyddade trafikanter 

ökar. Detta skapar i sin tur möjligheter för 

fler att välja hållbara transportmedel. 

Rådighet: Göteborgs Stad  

(Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

och stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden. Behöver ske i 

samverkan med Sjöfarten 

och Länsstyrelsen.  

BA11  GC-bro Lilla  

Bommen/Operan- 

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. 

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

älven. Bidrar till att öka den upplevda 

tryggheten och tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter mellan områdena på 

ömse sidor.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

(Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

och stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden. Behöver ske i 

samverkan med Sjöfarten 

och Länsstyrelsen.  

BA12  GC-förbindelse Södra  

Älvstranden- 

Lindholmen  

Om Lindholmsförbindelsen (där BA13 

ingår som del) läggs i tunnel behöver en 

förbindelse säkerställas för gång- och 

cykeltrafik ovan mark. Detta kan utgöras av 

en lågbro eller färjeförbindelse. Dock 

fortfarande oklart i vilket läge som är mest 

optimalt för gång- och cykeltrafik att korsa 

älven.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

älven. Bidrar till att öka den upplevda 
tryggheten och tillgängligheten för  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

och stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden. Behöver ske i 

samverkan med Sjöfarten 

och Länsstyrelsen.  

 



    

 

BA13  

 oskyddade trafikanter mellan områdena på 

ömse sidor.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

(Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

 

Spår- och 

bussförbindelse 

Stigberget-Lindholmen  

(del av  

Lindholmsförbindelsen 

)  

Behov finns av att koppla ihop staden i 

detta avsnitt. En förbindelse mellan 

Stigberget och Lindholmen ingår i den så 

kallade Lindholmsförbindelsen, vilken 

finns med som objekt i  

Sverigeförhandlingen. Åtgärden är delvis 

finansierad av Sverigeförhandlingen.   

Steg i fyrstegsprincipen: 4 Effekt: 

Ökar tillgängligheten för kollektivtrafiken 

mellan områdena på ömse sidor.   

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

och stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden.  

BA14  GC-bro Ringön- 

Gullbergsvass  
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. Sträckning 

för denna bro är dock osäkert.   

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Bidrar till minskad barriäreffekt av älven. 

Bidrar till att öka den upplevda tryggheten 

och tillgängligheten för oskyddade 

trafikanter mellan områdena på ömse 

sidor.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

(Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

och stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden. Behöver ske i 

samverkan med Sjöfarten 

och Länsstyrelsen.  

BA15  GC-bro Pumpgatan- 

Packhusplatsen/  

Casinot  

  

  

Det finns behov av en förbindelse över 

älven i detta avsnitt. Arbete med att utreda 

olika älvförbindelser pågår inom Göteborgs 

Stad, bland annat inom arbetet med FÖP 

för centrala staden.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

älven. Bidrar till att öka den upplevda 

tryggheten och tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter mellan områdena på 

ömse sidor.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

(Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

och stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden. Behöver ske i 

samverkan med Sjöfarten 

och Länsstyrelsen.  

BA16  GC-bro Järnvågen/  
Det finns behov av en förbindelse över 

älven i detta avsnitt. Arbete med att utreda  
Ja, ÅVS:en rekommenderar 

och stödjer fortsatt hantering  



    

 Masthuggskajen - 

Lindholmen  olika älvförbindelser pågår inom Göteborgs 

Stad, bland annat inom arbetet med FÖP för 

centrala staden.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Bidrar till minskad barriäreffekt av älven. 

Bidrar till att öka den upplevda tryggheten 

och tillgängligheten för oskyddade 

trafikanter mellan områdena på ömse sidor.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

(Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret)  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

av åtgärden. Behöver ske i 

samverkan med Sjöfarten och 

Länsstyrelsen.  

  

Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

BA17  Förbättrad GCförbindelse 

Frihamnen- 

Ättestupan  

Finns en koppling i detta avsnitt redan idag  

(går under Lundbyleden längs med 

Ättestupan och Karlavagnsgatan). 

Kopplingen skulle dock kunna förstärkas 

för att koppla ihop med exempelvis ny 

spårväg i Lindholmsallén samt ev. ny 

älvförbindelse, prioriteringen av denna är 

dock låg.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till att öka den upplevda 

tryggheten och tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter.  Rådighet: 

Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1   

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

att ny utredning/hantering 

av åtgärden initieras. Dock 

inte högsta prioritering i 

dagsläget eftersom befintlig 

koppling finns. Om hållplats 

för metrobuss blir aktuellt i 

detta avsnitt behöver dock 

kopplingen stärkas. Kan 

även utredas i samband med 

program Lindholmen och i 

utredning kring 

älvförbindelsernas lägen.  

BA18  GC-bro Frihamnen- 

Hisingsgatan  
Behov av en lokal förbindelse i  

Hisingsgatans förlängning via parken in i 

Frihamnen. Prioriteringen av åtgärden är 

dock låg då sociodukten (BA2) vilken 

föreslås på kort sikt är en viktigare åtgärd att 

genomföra.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

Lundbyleden och Hamnbanan. Bidrar till att 

öka den upplevda tryggheten och 

tillgängligheten för oskyddade trafikanter 

mellan områdena på ömse sidor.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

att ny utredning/hantering 

av åtgärden initieras, 

exempelvis i FÖP eller DP för 

Frihamnen.  



    

BA19  GC-bro Lindholmen- 

Lundby  
En ny gång- och cykelbro när befintlig är 

uttjänt. Låg prioritet på denna åtgärd. 

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Minskar barriäreffekten av  

Lundbyleden och Hamnbanan. Bidrar till  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

att ny utredning/hantering 

av åtgärden initieras, 

exempelvis i FÖP eller 

Program Lindholmen  
 

 

BA20  

 att öka den upplevda tryggheten och 

tillgängligheten för oskyddade trafikanter.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1  

 

GC-bro  

Backaplan/Leråkersmo 

tet-Ringön  

Utifrån den strukturen som planeras är 

denna lågt prioriterad. Det viktiga är att få 

till en förlängning av GC-bron vid 

Brunnsbo vilken även sträcker sig över 

Hamnbanan och bangården.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

Lundbyleden och Hamnbanan. Bidrar till 

att öka den upplevda tryggheten och 

tillgängligheten för oskyddade trafikanter 

mellan områdena på ömse sidor.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

att ny utredning/hantering 

av åtgärden initieras, 

exempelvis i FÖP eller DP för 

Backaplan.  

BA21  Förbindelse  

Frihamnen- 

Lindholmen (GC, bil 

koll)  

Det finns behov av att koppla ihop staden i 

detta avsnitt. Vidare utredning bör 

genomföras inom ramen för annat projekt.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

Lundbyleden och Hamnbanan. En  

koppling för flera trafikslag ökar den 

upplevda tryggheten och tillgängligheten 

mellan områdena på ömse sidor.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

att ny utredning/hantering 

av åtgärden initieras, 

exempelvis i FÖP, Program  

Lindholmen eller DP 

Frihamnen samt 

högvattenskydd.   



    

BA22  Lundbyleden och 

Hamnbanan i tunnel 

längs hela sträckan 

Eriksbergsmotet – nytt  

Kvillemot  

En effektiv åtgärd för att minska 

barriäreffekterna av Lundbyleden och 

Hamnbanan men samtligt mycket kostsam.  

En mycket djup tunnel behövs under 

Hjalmar Brantingsgatan. Det finns även 

begränsningar i längslutning för  

Hamnbanan, vilket skulle medföra långa 

tråg.   

Steg i fyrstegsprincipen: 4  

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av 

Lundbyleden och Hamnbanan. Den 

upplevda tryggheten och tillgängligheten 

mellan områdena på ömse sidor ökar. 

Minskar bullerpåverkan och bidrar till 

förbättrad luftkvalité i området.   

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1  

Nej, ÅVS:en rekommenderar 

inte att gå vidare med 

åtgärden. Nej till tunnel 

längs med hela sträckan.  Vid 

utbyggnad av dubbelspår på 

delsträckan 

EriksbergPölsebo 

möjliggjordes inte för att 

Hamnbanan skulle kunna 

dras genom  

Ramberget. Innebär mycket 

stora konsekvenser och 

kostnader för att möjliggöra 

en sådan lösning idag. På 

delar av resten av sträckan 

finns dock möjligheter för 

tråg eller liknande, vilket 

medför att åtgärden eller 

varianter av åtgärden, inte är 

avfärdad för all framtid.   

  

  

BA23 Övergripande åtgärd: 

Överdäckningar/nedsänkning/mi

ljölock/tunnlar på sträckan 

Lindholmsmotet-Kvillemotet  

Längs sträckan Lindholmsmotet – Kvillemotet finns olika 

delsträckor vilka har olika potential för överdäckningar, 

miljölock eller tunnlar. potentialen beskrivs nedan, se 

(delsträcka A-D).  

 

Generellt gäller följande för samtliga delsträckor (endast D 

skiljer sig vad gäller steg i fyrstegsprincipen och effekter): 

Steg i fyrstegsprincipen: 4 

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av Lundbyleden och 

Hamnbanan. Den upplevda tryggheten och tillgängligheten 

mellan områdena på ömse sidor ökar. Minskar 

bullerpåverkan och bidrar till förbättrad luftkvalité i 

området. 

Rådighet: Göteborgs stad 

Stödjer inriktning: 1 & 2, dock med viss osäkerhet, 

behöver utredas vidare för varje delsträcka. 

BA23A Delsträcka A: 

Överdäckning/miljölock över 

Lundbyleden mellan Kvillemotet-

Brantingsmotet 

Lundbyleden ligger i nedsänkt läge och 

överdäckning/miljölock skulle kunna vara ett alternativ. Om 

Lundbyleden och Hamnbanan kan ligga närmare varandra i 

detta läge samlas barriärerna, vilket möjligheter för att och 

tillskapa ytor för stadsutveckling mot Backaplan.   

BA23B Delsträcka B: Överdäckning av 

Lundbyleden vid Brantingsmotet 

Om Lundbyleden och Hamnbanan kan ligga närmare 

varandra i detta läge samlas barriärerna och skapar 

möjligheter för Hjalmar Brantingsgatan att bli ett attraktivt, 

befolkat stråk med bebyggelse längs gatan. Denna delen 

skulle behöva hänga ihop med delsträcka C.   



    

BA23C Delsträcka C:  

Överdäckning av Lundbyleden/ 

Lundbyleden i tunnel vid 

Brämaregården 

Potentialen för att skapa en sammanhängande stad med 

överdäckning i detta avsnitt är låg. För att åstadkomma detta 

är den mest optimala åtgärden att Lundbyleden och 

Hamnbanan går i tunnel under både Kvillebäcken och 

Hjalmar Brantingsgatan (se ex. åtgärd BA22 Lundbyleden 

och Hamnbanan i tunnel längs hela sträckan 

Eriksbergsmotet – nytt Kvillemot). Ytterligare ett alternativ 

för att öka potentialen för en sammanhängande stad är att 

det blir en stadsgata i detta avsnittet. 

Steg i fyrstegsprincipen: 3 

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av Lundbyleden och 

Hamnbanan. Den upplevda tryggheten och tillgängligheten 

mellan områdena på ömse sidor ökar.  

Rådighet: Göteborgs Stad, Trafikverket 

Stödjer inriktning: 1  

BA23D Delsträcka D:  

Bredare underfart/tunnel vid 

Lindholmsmotet/Myntgatan  

Innebär att befintliga underfarter under Lundbyelden och 

Hamnbanan vid Lindholmsmotet breddas och blir mer 

attraktiva och mer gena kopplingar där gång- och cykel har 

högre prioritet än idag (se exempelvis åtgärd BA17 

Förbättrad GC-förbindelse Frihamnen-Ättestupan).  

Steg i fyrstegsprincipen: 3 

Effekt: Bidrar till minskad barriäreffekt av Lundbyleden och 

Hamnbanan. Den upplevda tryggheten och tillgängligheten 

mellan områdena på ömse sidor ökar.  

Rådighet: Göteborgs Stad, Trafikverket 

Stödjer inriktning: 1  
 

Kapacitet, framkomlighet, återställningsförmåga (KA)  

Åtgärder som hanteras inom en pågående eller planerad process   

Miljölock riskerar dock att skapa nya barriäreffekter på grund av höjdskillnader.   

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

KA9  Införa geofencing på  

Lundbyleden  Geofencing är en digital, geografisk zon där 

uppkopplade fordon kan styras på olika sätt.   

Steg i fyrstegsprincipen: 1 Effekt: I 

dagsläget är effekterna och nyttorna av detta 

okänt. Trafikverket har ett uppdrag att i 

samarbete med Scania, Volvokoncernen, 

Volvo Cars, Stockholms stad, Göteborgs Stad 

och Veoneer testa geofencing i stadsmiljö. 

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

och  

stödjer fortsatt hantering av 

åtgärden.  

  



    

KA10  Begränsa möjligheterna 

till körfältsbyte genom 

geofencing.  Geofencing är en digital, geografisk zon där 

uppkopplade fordon kan styras på olika sätt.   

Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Att begränsa möjligheterna till 

körfältbyte kan ge jämnare flöde, särskilt för 

genomgående trafik, samt ökad trafiksäkerhet.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

och  

stödjer fortsatt hantering av 

åtgärden.  

  

KA11  Kapacitetsstärkning av  

Norr- /Hisingsleden  

(särskilt norra delen)  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Minskad trafik på Lundbyleden.  

Ökad trafik på Norr-/Hisingsleden.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering 

av åtgärden. Utredning för 

Norra Hisingsleden vilken 

påbörjas 2020.  

Åtgärden behöver utredas 

vidare och samordnas med 

KA22, KA12 och KA25. 

Inget ställningstagande 

görs gällande prioritering 

bland dessa åtgärder i 

detta skede.  

KA12  Kapacitetsstärkning av  

Söder-/Västerleden  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Minskad trafik på Lundbyleden.  

Ökad trafik på Söder-/Västerleden.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering 
av åtgärden.  ÅVS för 

Västerleden påbörjas 2020.  

Åtgärden behöver utredas 

vidare och samordnas med 

KA22, KA11 och KA25. 

Inget ställningstagande 

görs gällande prioritering 

bland dessa åtgärder i 

detta skede.  

KA13  Flyover i  

Kallebäcksmotet 

mellan väg 40 och E6S  

Åtgärden innebär en mer direkt länk mellan 

väg 40 och E6s samt Söder-/ Västerleden.  

Steg i fyrstegsprincipen: 4  

Effekt: Möjliggör att trafik mellan väg 40 

och hamnen/västra Hisingen väljer 

Söder/Västerleden istället för Lundbyleden, 

vilket därmed kan bidra till att minska 

trafiken på Lundbyleden.   

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar och  

stödjer fortsatt hantering av 

åtgärden. ÅVS för E6 

genom Göteborg pågår.   

  

 

 

 



    

Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

KA14  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 dock bli 

aktuell om problem med 

köer som sprider sig ut på 

Lundbyleden uppstår i 

framtiden.  

 

 

KA15  

 

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, Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1  

 

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.   



    

KA16  Stärka kapaciteten på 

lokalvägnätet och styra 

den lokala trafiken dit  

Innebär flera olika typer av åtgärder. 

Åtgärden bör utredas tillsammans med 

åtgärd Uppgradering/tillskapande av 

parallella länkar (KA17). Åtgärden bör 

hanteras inom ÖP/FÖP och bedömning om 

var trafiken ger minst negativ effekt 

behöver ingå för att säkerställa att 

problemen inte flyttas till annat område 

där de får likvärdig eller större negativ 

effekt.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Förbättrad framkomlighet och 

kapacitet för genomgående fordonstrafik 

på Lundbyleden.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras.  

Exempelvis inom ÖP/FÖP ,  

Program eller  

Trafiknätsplan.  

KA17  Uppgradering/tillskapa 

de av parallella länkar  
Innebär flera olika typer av åtgärder. 

Exempel kan vara Lindholmsallén och 

Hjalmar Brantingsgatan.  

Kollektivtrafikstråk från Marieholm genom  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras.  

 

  Ringön, pirarna i Frihamnen och vidare 

mot Lindholmen. Åtgärden bör utredas 

tillsammans med åtgärd Stärka 

kapaciteten på lokalvägnätet och styra 

den lokala trafiken dit (KA16). Åtgärden 

bör hanteras inom ÖP/FÖP. Steg i 

fyrstegsprincipen: 3, 4 Effekt: 

Förbättrad framkomlighet och kapacitet 

för genomgående fordonstrafik på 

Lundbyleden.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Exempelvis inom ÖP/FÖP ,  

Program eller  

Trafiknätsplan.  

KA18  Kombinerade gods-, 

kollektivtrafik- och 

samåkningskörfält 
inom befintligt 

vägområde.  

Innebär att personbilstrafik endast kan 

framföras i ett körfält.   

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Förbättrad framkomlighet för 

godstrafik, kollektivtrafik och för fordon 

där två eller flera personer samåker.  

Rådighet: Trafikverket,  

Transportstyrelsen  

Stödjer inriktning: 1  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 
åtgärden initieras.   



    

KA19  Bredda Lundbyleden  

med fler körfält för bil   

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Ökad trafik på Lundbyleden och 

omgivningspåverkan (miljöeffekter, 

ianspråktagande av mark, mm.)  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1  

Nej, ÅVS:en 

rekommenderar inte att gå 

vidare med åtgärden. 

Utrymmet är begränsat och 

om Lundbyleden ska 

breddas är det för att 

prioritera kollektivtrafik, se 

åtgärder för kollektivtrafik.    

KA20  Minska antalet körfält 

för bil på Lundbyleden  
Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Minskad trafik på Lundbyleden.  

Spridning och ökad biltrafik i övrigt vägnät.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras.   

Innebär att ett körfält tas i 

anspråk för kollektivtrafik.  

KA21  Ytterligare rör i  

Lundbytunneln  

Steg i fyrstegsprincipen: 4 

Effekt: Ökar framkomligheten för 

fordonstrafik i Lundbytunneln.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1  

Nej, ÅVS:en 

rekommenderar inte att gå 

vidare med åtgärden. 

Åtgärden bedöms inte i 

tillräcklig omfattning lösa 

identifierade brister eller 

behov. Ett nytt tunnelrör 

kan dock bli aktuellt för 

kollektivtrafiken, se 

åtgärder för kollektivtrafik.  

KA22  

A 

- 

D  

Vägvalsstyrning/rutt 

till alternativa vägar  

  

Innebär t.ex. permanent eller tidsberoende 

omledning av vissa fordonsklasser (t.ex. 

gods) till alternativa vägar:  

A. Styrning till Norr- /Hisingsleden  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras.  
 

KA23  

 B. Styrning till Söder-
/Västerleden  

C. Styrning från väg 40 till 

Söderleden via  

Kallebäcksmotet  

D. Samordning med 

Oscarsleden Steg i fyrstegsprincipen:  2 

(dock troligen beroende av steg 3 eller 4 

åtgärder på alternativa vägar, se åtgärd KA11, 

KA12,  

KA22)  

Effekt: Effekter redovisas i kapitel 8.2.   

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Effekterna av att leda om 

tung trafik till alternativa 

vägar har analyserats inom 

ÅVS:en.   

Åtgärden behöver utredas 

vidare och samordnas med 

KA11, KA12 och KA22. 

Inget ställningstagande 

görs gällande prioritering 

bland dessa åtgärder i detta 

skede.  



    

Reducera antal 

trafikplatser längs 

sträckan  

  

I första hand bör dock signalreglering 

utredas.   

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Högre kapacitet på Lundbyleden där 

trafikplats stängs. Ger ökad trafik i det lokala 

vägnätet och möjligen på andra platser i det 

statliga vägnätet.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

att ny utredning/hantering 

av åtgärden initieras, 

exempelvis inom FÖP/ÖP.  

KA24  Tunnel under älven 

mellan Götatunneln och 

Lundbytunneln   

Steg i fyrstegsprincipen: 4  

Effekt: Minskad trafik på Lundbyleden.  

Rådighet: Göteborgs Stad, Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Inget ställningstagande 

gällande vidare hantering 

av åtgärden i ÅVS:en.  

KA25  Kapacitetsstärkning av  

Oscarsleden  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: Minskad trafik på Lundbyleden.  

Ökad trafik på Oscarsleden.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 2  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

att ny utredning/hantering 

av åtgärden initieras. 

Hänsyn till eventuell flytt 

av trafik till och från  

Danmark/Tyskland, som 

idag går via E45 

(Oscarsleden) och i 

framtiden kan gå på 

Lundbyleden, behöver tas i 

detta arbete. Åtgärden 

behöver utredas vidare och 

samordnas med KA22, 

KA11 och KA12. Inget 

ställningstagande görs 

gällande prioritering bland 

dessa åtgärder i detta 

skede.  

  

KA26  Förlängning av  

Lindholmsallén mot  

Marieholmstunneln  

Öst-västligt stråk söder om Lundbyleden 

vilken går från Marieholm (via Ringögatan 

och Lindholmsallén) till Lindholmens 

linbanestation (beslut är dock taget att 

arbetet med Göteborgs stadslinbana inte 

ska fortsätta, alternativ utreds).  

Steg i fyrstegsprincipen: 4  

Effekt: Minskad trafik på Lundbyleden.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras, 

exempelvis inom FÖP och 

detaljplaner vid Frihamnen 

och Ringön (koordineras 

med stadsutveckling). Bör 

ske i samverkan med 

Trafikverket.  



    

KA27  Södra Centrumleden, 

vägtunnel  
En vägtunnel för bil- och kollektivtrafik 

vilken bör byggas från Marklandsgatan till 

RV40 istället för förslaget i gällande ÖP 

med en koppling till Inlandsgatan. 

Gällande förslag bör utgå/revideras.  

Steg i fyrstegsprincipen: 4  

Effekt: Minskad trafik på Lundbyleden.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras, 

exempelvis inom ÖP. Bör 
ske i samverkan med 

Trafikverket.  

 

Trafiksäkerhet och risk (TS)  

Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

TS6  Klassa om sträckan 

som idag är 

rekommenderad  

primär väg för farligt 

gods  

En ny klassning av vägen skulle 

innebära att rekommendationen för 

farligt gods försvinner på 

Lundbyelden. Har studerats i andra 

sammanhang där man konstaterat att 

sträckan vilken idag är 

rekommenderad väg för farligt gods 

behöver vara kvar. Steg i 

fyrstegsprincipen: 1 Effekt: 

Minskad risk för tillbud av farligt gods. 

Större möjligheter att planera 

bebyggelse närmre  

Lundbyleden. Innebär dock att farligt 

gods måste gå annan väg.  Rådighet: 

Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ej aktuell i dagsläget men kan 

vara aktuell för genomförande vid 

eventuellt behov. Frågan om vilka 

vägar som ska vara 

rekommenderade för farligt gods 

behöver studeras utifrån ett 

helhetsperspektiv. Vd eventuell 

hantering behöver samverkan ske 
med Länsstyrelsen.   

  

Kollektivtrafik (KO)  

Åtgärder som hanteras inom en pågående eller planerad process   

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  
KO5  

Busskörfält i 

Tingstads- och/eller i  

Marieholmstunneln 

samt längs väg 155  

Ett befintligt körfält tas i anspråk för busstrafik.  

Behöver ske i kombination med busskörfält på 

Lundbyleden.   

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Ja, ÅVS:en rekommenderar och 

stödjer fortsatt hantering av 

åtgärden.  



    

 

KO6  

 
Effekt: Förbättrad framkomlighet och 

kapacitet för kollektivtrafik. Restidosäkerheten 

för kollektivtrafikresenärer minskar.  

Ökad restid för biltrafiken (vid införande av 

busskörfält där man tar befintligt körfält i 

anspråk och utan breddning av 

väg/gatusektion). Skapar möjligheter för fler 

att välja hållbara transportmedel.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2 (dock kan typ av 

busstrafik variera beroende på inriktning)  

Studeras i ÅVS Metrobuss 

inklusive efterföljande stråkÅVS:er.   

Busskörfält på 

sträckan mellan 

Lindholmen och  

Brantingsmotet  

Ett befintligt körfält tas i anspråk för busstrafik.  

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Förbättrad framkomlighet och 

kapacitet för kollektivtrafik. Restidosäkerheten 

för kollektivtrafikresenärer minskar.  

Ökad restid för biltrafiken (vid införande av 

busskörfält där man tar befintligt körfält i 

anspråk och utan breddning av 

väg/gatusektion). Skapar möjligheter för fler 

att välja hållbara transportmedel.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2 (dock kan typ av 

busstrafik variera beroende på inriktning)  

Ja, ÅVS:en rekommenderar och 

stödjer fortsatt hantering av 

åtgärden. Studeras i ÅVS 

Metrobuss, men det behövs även 

ett helhetsgrepp över 

kollektivtrafikförsörjningen på 

Hisingen (nya och oklara 

förutsättningar).   

KO7  Busskörfält mellan 

Eriksbergsmotet 

och  

Lindholmsmotet  

Det finns plats för detta men bullerskydd vilket 

sätts upp nära Lundbyleden kan begränsa. 

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt: Förbättrad framkomlighet och 

tillgänglighet för kollektivtrafik.  

Restidosäkerheten för kollektivtrafikresenärer 

minskar.  

Ökad restid för biltrafiken (vid införande av 

busskörfält där man tar befintligt körfält i 

anspråk och utan breddning av 

väg/gatusektion). Skapar möjligheter för fler 

att välja hållbara transportmedel.  

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 & 2 (dock kan typ av 

busstrafik variera beroende på inriktning)  

Ja, ÅVS:en rekommenderar och 

stödjer fortsatt hantering av 

åtgärden. Studeras i ÅVS 

Metrobuss, men det behövs även 

ett helhetsgrepp över 
kollektivtrafikförsörjningen på 

Hisingen (nya och oklara 

förutsättningar).   

 

Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  
KO8  Kollektivtrafikförbindelser 

på Hisingen, andra vägar.  
Säkerställ framkomlighet och förstärk 

kapacitet i befintliga stråk. Förbered nya stråk 

där planerad bebyggelse så motiverar genom 
att ha beredskap för kapacitetsstark 

kollektivtrafik genom att inte låta biltrafiken 

ianspråktaga mer utrymme än nödvändigt.  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering 

av åtgärden initieras, 

exempelvis inom ÖP.  

  



    

 

Detta kan även handla om nya tvärförbindelser vilka skapar nya resvägar 

Steg i fyrstegsprincipen: 3, 4 

Effekt: Förbättrad framkomlighet och tillgänglighet för kollektivtrafik. 

Restidosäkerheten för kollektivtrafikresenärer minskar. 

Ökad restid för biltrafiken (vid införande av busskörfält där man tar befintligt körfält i anspråk och utan 

breddning av väg/gatusektion). Skapar möjligheter för fler att välja hållbara transportmedel. 

Rådighet: Göteborgs Stad, Västtrafik, Västra Götalandsregionen 

Stödjer inriktning: 1 & 2 (dock kan typ av kollektivtrafik variera beroende på inriktning) 
  

Miljö, hälsa, stadskvalitet (MI)  

Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

MI5  Bullerskydd förbi Backaplan  
Inom DP Backaplan 1 har 

bostadsbyggnaderna planerats på ett 

sätt så att de inte ska påverkas av de 

höga bullervärdena längs Lundbyleden. 

Problemet med höga bullervärden 

kvarstår dock på längre sikt, både vid 

en utveckling mot inriktning 1 och 

inriktning 2, då det begränsar 

möjligheterna till bebyggelse i ledens 

närhet, att bygga tätt samt att göra 

leden mer stadsmässig.   

Steg i fyrstegsprincipen: 2  

Effekt:  Minskar bullerpåverkan.  

Möjliggör stadsutveckling i 

Lundbyledens närhet.  

Rådighet: Göteborgs Stad  

Stödjer inriktning: 1 & 2  

Ja, ÅVS:en rekommenderar 

att ny utredning/hantering 

av åtgärden initieras, 

exempelvis inom DP 

Backaplan.   

MI6  Ombyggnad av Hamnbanans 

bro vid Karlavagnsgatan  
Behov av ny bro då befintlig inte är 

estetiskt tilltalande och inte är 

anpassad efter planerad 

innerstadsmiljö.  

Steg i fyrstegsprincipen: 3  

Effekt: -   

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 1 och ev. 2   

Nej, ÅVS:en rekommenderar 

inte att gå vidare med 

åtgärden.  

Åtgärden bedöms inte i 

tillräcklig omfattning lösa 

någon identifierad brist eller 

behov. Ingen prioriterad 

åtgärd.  
  

  



    

Styrmedel/nudging (ST)  

Åtgärder som inte hanteras inom en pågående eller planerad process  

ID  ÅTGÄRD  BESKRIVNING  GÅ VIDARE?  

ST9  Hastighetsnedsänkning på  

Lundbyleden  
Behöver kombineras med fysiska 

åtgärder. Variabla hastigheter kan vara 

ett alternativ.   

Steg i fyrstegsprincipen: 1  

Effekt: Minskad transportefterfrågan 

på Lundbyleden. Ökad trafiksäkerhet. 

Ökad upplevd trygghet för oskyddade 

trafikanter. Ger en spridning av 

biltrafiken i hela vägsystemet. Förlängda 

restider.   

Rådighet: Trafikverket  

Stödjer inriktning: 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras.  

  

ST10  Sänkt bashastighet i  

Mölndal och Göteborg  
Steg i fyrstegsprincipen: 1 

Effekt: Ökad trafiksäkerhet. Ökad 

upplevd trygghet för oskyddade 

trafikanter. Minskade utsläpp.  

Förlängda restider.   

Rådighet: Trafikverket och Göteborgs  

Stad beroende på väghållaransvar  

Stödjer inriktning: 2  

Ja, ÅVS:en 

rekommenderar att ny 

utredning/hantering av 

åtgärden initieras. Kan 

analyseras i samband 

med exempelvis FÖP/ÖP.  

  

 


