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Yttrande remiss från Trafikverket gällande 
Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden tillstyrks under förutsättning att framförda 

synpunkter beaktas. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet till Stadsledningskontoret 

som sitt yttrande. 

Sammanfattning 
Trafikverket har i april 2020 översänt åtgärdsvalsstudie Lundbyleden till stadens 

förvaltningar för yttrande. Stadsledningskontoret ansvarar för att sammanställa 

förvaltningarnas svar till ett stadengemensamt yttrande senast den 15 oktober. 

Stadsdelsförvaltningen svarar på remissens frågeställningar utifrån sociala och lokala 

perspektiv. 

Åtgärdsvalsstudien tar ett samlat grepp och skapar en helhetsbild kring den 

stadsutveckling som sker i området kring Lundbyleden och sätter denna stadsutveckling i 

relation till Lundbyledens funktion på kort, medellång och lång sikt i samklang med 

stadsutvecklingen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I åtgärdsvalsstudien görs inga exakta ekonomiska beräkningar, då den inte behandlar ett 

enskilt projekt eller plan utan snarare tar ett helhetsgrepp kring Lundbyleden och dess 

kringliggande områden samt den stadsutveckling som sker i området. En översiktlig 

kostnadsbedömning har gjorts för några av åtgärderna, men för de flesta är detta inte 

möjligt då vidare utredning av förslagen krävs. 

Socioekonomi påverkar medborgarnas levnadsvillkor och utgör en social barriär i staden. 

Som beskrivs i Åtgärdsvalsstudien skiljer sig de primärområden i stadsdelen som 

angränsar till Lundbyleden åt socioekonomiskt. Söder om Lundbyleden ligger 

Lindholmen och Eriksberg som är två av de mest välmående primärområdena både i 

stadsdelen och i Göteborg med hög medelinkomst och högt valdeltagande samt låg 

arbetslöshet. I Lindholmen och Eriksberg upplever sig en stor andel av invånarna ha en 

god hälsa. Kvillebäcken och Rambergsstaden, norr om Lundbyleden, har en betydligt 

lägre medelinkomst, ett lågt valdeltagande och är de områden i stadsdelen där lägst andel 

av invånarna upplever sig ha en god hälsa. Lundbyleden och Hamnbanan, i dagens 

utförande, bidrar till att förstärka den sociala barriäreffekten fysiskt.  
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Stadsdelsförvaltningen Lundby kan få indirekta kostnader till följd av Lundbyleden och 

dess utveckling. Om vi inte lyckas överbrygga den sociala, mentala och fysiska barriär 

som Lundbyleden utgör riskerar försämrad hälsa hos befolkningen kräva större 

investeringar för stadsdelen och staden på längre sikt då fler hälsofrämjande åtgärder 

behöver implementeras.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Studiens egen målformulering bygger bland annat på de, av regeringen antagna, 16 

miljökvalitetsmålen där Trafikverket har pekat ut sju som anses vara prioriterade: 

begränsad miljöpåverkan, giftfri miljö, god bebyggd miljö, frisk luft, grundvatten av god 

kvalitet, levande sjöar och vattendrag samt ett rikt växt- och djurliv. Men också på 

stadens egna strategier och målbilder såsom Trafikstrategin för en nära storstad, 

Grönstrategi för en tät och grön stad, Vision Älvstaden och att Göteborgs stad ska 

planera för en sammanhållen, nära och robust stad, med mera. De föreslagna åtgärderna 

kopplas i viss mån till miljömålen, men detta skulle kunna tydliggöras.  

Lundbyleden har i dagens utförande en stor miljöpåverkan. För de 

stadsutvecklingsprojekt som pågår och planeras i närområdet hanteras frågor om buller, 

luftkvalitet och barriäröverbryggande åtgärder som härstammar från Lundbyleden och 

Hamnbanan. Den trafiktunga leden hindrar djur, växter och människor att röra sig fritt 

mellan olika områden och målpunkter. Kopplingar mellan befintliga grönområden såsom 

Keillers park och Ramberget och tillkommande grönområden i exempelvis Frihamnen 

och Lindholmen, som främjar folkhälsa samt djur- och växtliv, försvåras av Lundbyleden 

och Hamnbanans existens. Att överbrygga de barriäreffekter som Lundbyleden och 

Hamnbana utgör samt minska den negativa miljöpåverkan de bidrar till är av yttersta vikt 

för att kunna skapa en sammanhållen och hållbar stad.  

Bedömning ur social dimension 
I dagsläget har Lundbyleden stor negativ påverkan utifrån den sociala dimensionen. Det 

finns stora skillnader gällande inkomst, arbetslöshet och upplevd hälsa mellan de 

primärområden som ligger närmast Lundbyleden. En skillnad som förstärks av den 

fysiska barriär som Lundbyleden utgör. Att överbrygga Lundbyledens barriäreffekt, eller 

eventuellt ta bort den helt, skulle underlätta kopplingar och samband mellan 

primärområdena kring Lundbyleden men även till och från andra områden i Göteborg.  

Boende i områden med fler socioekonomiska riskfaktorer rör på sig i mindre utsträckning 

och rör sig mer sällan utanför det egna området än områden med färre socioekonomiska 

riskfaktorer. Detta bidrar ytterligare till att försämra folkhälsan. Att överbrygga fysiska 

barriärer kan vara ett led i att förenkla för människor att röra sig över större områden men 

också att uppmuntra social blandning och integration bland de som annars rör sig i ganska 

homogena områden.  

Redan idag går barn från hela Lundby i skola och förskola på andra sidan Lundbyleden, 

exempelvis har bristen på förskolor i Eriksberg gjort att många av barnen går på förskola i 

Kyrkbyn. Detta kommer att bli än mer aktuellt i och med de stadsutvecklingsprojekt som 

pågår på Lindholmen och i Frihamnen, där många barn från Kvillebäcken och 

Rambergsstaden ska ta sig till skola och aktiviteter på andra sidan Lundbyleden. Detta 

stället höga krav på tätt liggande, trygga och säkra skolvägar, både för att barn själva ska 

kunna ta sig till skola och aktiviteter men också för att minska bilanvändandet då många 
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barn idag skjutsat till förskola, skola och aktiviteter. Trygga, säkra och tillgängliga 

kopplingar underlättar för människor att välja andra transportmedel än bil men utökar 

även barns rörelsefrihet.  

I åtgärdsvalsstudien nämns främst kopplingar mellan Rambergsstaden och Lindholmen, 

men stadsdelsförvaltningen ser att det är minst lika viktigt att säkra kopplingar till och 

från Frihamnen och Backaplan på grund av den stadsutveckling som pågår och planeras i 

dessa områden. Med de tänkta spårplanerna förstärks barriäreffekten och behovet av 

trygga, säkra samt tillgängliga kopplingar och stråk ökar.  

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp den 11 juni 

2020.  

Expedieras 
Ärendet expedieras till Stadsledningskontoret, dnr 0801/20. 

Bilagor 
1. Bilaga 1: Identifierade brister 

2. Bilaga 2: Åtgärder på kort sikt 

3. Bilaga 3: Åtgärder för inriktning 1 och 2 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har den 17 april 2020 översänt Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 

Lundbyleden till stadsdelsförvaltningen Lundby för yttrande senast den 26 juni 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Lundbyleden är 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. Lundbyleden länkar samman flera andra större vägar och leder samt kopplar 

an till målpunkter såsom Göteborgs Hamn, industrier och bostadsområden i Torslanda 

samt Öckerö kommun. Leden är således en viktig och kapacitetsstark trafikled för 

nationell, regional och lokal trafik.  

 
Åtgärdsvalsstudiens utredningsområde med Lundbyleden och Lundbytunneln markerade. (© Lantmäteriet, 

Geodatasamverkan). 

Lundbyleden löper jämsides med Hamnbanan och utgör tillsammans en barriär för 

befintliga och kommande bostäder och verksamheter i stadsdelen Lundby. Denna 

barriäreffekt ger sig i uttryck både fysiskt, socialt och mentalt och delar stadsdelen i två 

delar. Samtidigt pågår ett av nordens största stadsutvecklingsprojekt i området, 

Älvstaden, som syftar till att bygga samman staden över älven. I Göteborgs stad pågår 

även en process med att ta fram en ny översiktsplan och en fördjupad översiktsplan för 

den centrala staden, där visionen är att skapa en sammanhållen stad norr om älven. Den 

funktion och utformning som Lundbyleden har idag stämmer således inte överens med 

stadens ambitioner att knyta samman staden över Hamnbanan och Lundbyleden. På 

samma sätt kan Lundbyleden inte ha kvar funktionen och gestaltningen av en 

kapacitetsstark trafikled som idag om staden ska kunna byggas samman längs ledens 
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sträckning. Den största utmaningen på kort sikt blir därmed att skapa förutsättningar för 

att hantera ökad transportefterfrågan på grund av pågående och planerade stadsutveckling 

i området. På längre sikt blir utmaningen att hantera den målkonflikt som uppstår mellan 

den önskvärda stadsutvecklingen i området och behovet av transporter längs 

Lundbyleden.  

Syfte, mål och målkonflikter 

Göteborgs stad har tillsammans med Trafikverket tagit fram åtgärdsvalsstudien gällande 

Lundbyleden med det övergripande målet att möjliggöra en stadsutveckling som skapar 

en sammanhållen stad och samtidigt tryggar en effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning. Både det övergripande målet och effektmålen, som redogörs för 

nedan, baseras på identifierade brister, utmaningar och knäckfrågor. Arbetet med studien 

startade våren 2018. I åtgärdsvalsstudiens projektgrupp har representanter från 

Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret ingått, Lundby 

stadsdelsförvaltning har deltagit på workshopen i november 2018 samt på ett dialogmöte i 

november 2019.  

Det övergripande syftet med studien har varit 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 industriområdena på västra Hisingen? 

• Vilka funktioner ska Lundbyleden ha i en sammanhållen stad? 

Dessa frågor har sedan brutits ner till sex specificerade syften som bland annat behandlar 

hållbara och kostnadseffektiva åtgärder, att identifiera brister i transportsystemet samt att 

klargöra hur Lundbyledens barriäreffekter, riskaspekter och påverkan på människors 

hälsa kan hanteras och åtgärdas. På samma sätt har det övergripande målet blivit sju 

effektmål: 

Sammanhållen stad 

1. Minska barriäreffekten från Lundbyleden och Hamnbanan 

2. Säkerställ tillgång till lokala kopplingar i ett sammanhängande nätverk både tvärs 

och längs med Lundbyleden 

Effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning  

3. Öka andelen resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik och säkerställ en 

trafiksäker, attraktiv och trygg miljö för oskyddade trafikanter 

4. Bibehålla eller förbättra kvaliteten för näringslivets transporter – främst till 

Göteborgs hamn och storindustrin på Hisingen 

5. Förbättra och säkerställ trafiksäkerheten för fordonstrafik 

6. Förbättra miljön genom minskning av luftföroreningar, buller och vibrationer 

7. Nyttja infrastrukturen effektivare för minskad trängsel 

Två större målkonflikter har identifierats utifrån befintliga nationella, regionala och 

lokala målformuleringar. I målkonflikt 1 möts effektiva transporter mot Göteborgs hamn 

och industrier på Västra Hisingen och Nära, sammanhållen och attraktiv stad från den 

fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg. Både Lundbyleden och Hamnbanan 

utgör idag viktiga och kapacitetsstarka trafikleder, som hanterar stora mängder gods- och 

persontransporter. Samtidigt medför de betydande barriäreffekter och hindrar staden från 

att byggas samman. Målkonflikt 2 handlar om en ökad andel hållbara transporter kontra 
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planerad utökad kapacitet för vägtrafik. Göteborgs stad önskar minska andelen resor med 

bil samtidigt som flertalet stora infrastrukturprojekt byggs och planeras.  

I studien har ett antal brister identifierats. Bristerna är differensen mellan nuvarande 

tillstånd, där beslutade åtgärder är genomförda och de effektmål som tagits fram i studien. 

En beslutad åtgärd är den sociodukt som planeras mellan Frihamnen och Brämaregården. 

En sociodukt kan beskrivas som en bro som syftar till att koppla samman de sociala 

sammanhangen på bägge sidor om bron för att minska barriäreffekter från exempelvis en 

väg. Sociodukten i det här fallet kommer att utgöras av en gång- och cykelbro. Bristande 

tillgänglighet för människor på grund av fysiska barriärer, höga bullernivåer och 

bristande upplevd trygghet är tre identifierade brister. De identifierade bristerna 

presenteras i sin helhet i bilaga 1: identifierade brister. 

Åtgärder 

Utifrån framtagna mål och syfte samt identifierade utmaningar och brister har ett antal 

åtgärdsförlag tagits fram. Dessa beskrivs på kort (2020–2030), mellanlång (2030–2040) 

samt lång sikt (2040 med utblick mot 2070). 

På kort sikt handlar det främst om åtgärder som ska skapa förutsättningar för att hantera 

trafikförsörjningen på och i anslutning till Lundbyleden till följd av pågående och 

beslutade planer i området samt åtgärder som ska minska Lundbyledens barriäreffekt för 

fotgängare och cyklister. Åtgärderna gäller exempelvis barriäröverbryggandeåtgärder 

såsom kopplingar mellan Wieselgrensplatsen och Lindholmen genom bland annat en 

gång- och cykelbro, sociodukten mellan Frihamnen och Brämargården. Men även 

åtgärder som hanterar kapacitet, framkomlighet och återställningsförmåga, överflyttning 

av godstrafik från väg till järnväg, trafiksäkerhet och risk, kollektivtrafik samt miljö, 

hälsa och stadsutveckling med mera. För mer ingående beskrivning av åtgärder på kort 

sikt se bilaga 2: åtgärder på kort sikt.   

På medellång till lång sikt redogörs för två inriktningsalternativ, där syftet i den fortsatta 

planeringen inte nödvändigtvis är att välja en av dessa utan de snarare ligger till grund för 

att belysa vilka typer av åtgärder som skulle krävas för att erhålla önskvärda funktioner 

och kvaliteter. På grund av dess komplexitet är inriktning 2 först möjligt på mycket lång 

sikt, det vill säga i ett längre tidsperspektiv än inriktning 1. En mer detaljerad beskrivning 

av åtgärderna för inriktning 1 och 2 står att finna i bilaga 3: åtgärder för inriktning 1 och 

2.   

Inriktning 1 

Här beskrivs Lundbyleden som en kapacitetsstark trafikled för regional och nationell 

trafik med barriäröverbryggande åtgärder. Lundbyleden har till stor del kvar dagens 

funktion och utformning, men lokal trafik som idag står för en stor del av transporterna på 

Lundbyleden styrs till andra gatunät genom att dessa kapacitetsstärks och tillgängliggörs. 

Då Lundbyleden har fortsatt hög kapacitet prioriteras i första hand regional och nationell 

trafik. Genom styrmedel och administrativa åtgärder sker en överflyttning från bil till 

kollektivtrafik (spårväg, citybuss och metrobuss), gång och cykel vilket minskar 

biltrafiken och förbättrar boendemiljön längs med leden. Sociodukten över leden mellan 

Frihamnen och Brämaregården samt ytterligare gång- och cykelkopplingar mellan bland 

annat Wieselgrensplatsen och Lindholmen samt Frihamnen och Hisingsgatan ska göra det 

lättare att ta sig över leden via cykel och gång. Införandet av busskörfält på leden ökar 

framkomligheten och förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken. Det är även av 
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vikt att kollektivtrafik- samt gång- och cykelförbindelser tvärs älven, Lundbyleden och 

Hamnbanan, likt linbanans dragning, säkras. Planerad stadsutveckling i området kan 

genomföras, men med skyddsavstånd från leden. För att helt eller delvis bryta den fysiska 

och mentala barriären som Lundbyleden utgör kan mer eller mindre kraftfulla 

barriäröverbryggande åtgärder vidtas. Flertalet av de föreslagna åtgärderna i studien 

hanteras redan i pågående och planerade processer. Jämfört med idag möjliggörs ett 

utökat resande till fots eller med cykel mellan områdena längs med sträckan, men 

Lundbyleden utgör fortsatt en fysisk och mental barriär i viss utsträckning.  

Inriktning 2 

Här är Lundbyleden omvandlad till en boulevard med lokal karaktär och med minskad 

barriärverkan. Det kan bland annat innebära lägre hastigheter och att gatan har utformats 

med ett kollektivtrafikkörfält, ett lokalt biltrafikkörfält samt gång- och cykelvägar i båda 

riktningarna. Boulevarden ska gå att korsa vid signalkorsningar där tvärstråk ansluter till 

boulevarden. Boulevarden har även en viktig funktion i att binda samman stadsdelarna 

läng stråket och även koppla ihop tvärstråken. De regionala och nationella 

godstransporter till och från Göteborgs hamn samt industriverksamheter på Västra 

Hisingen hänvisas till andra leder och vägar med bättre framkomlighet. Bebyggelse 

möjliggörs utmed boulevarden och gatans utformning gör att områden knyts samman så 

att även den mentala barriären minskas.  

Liksom för inriktning 1 är planerade kollektivtrafikåtgärder och förbindelser tvärs älven 

en förutsättning för inriktning 2 med spårväg, citybuss och metrobuss. Även för 

inriktning 2 krävs åtgärder för att få till en övergång från bil till kollektivtrafik, cykel och 

gång samt öka kapaciteten på de vägnät dit godstrafiken hänvisas. Hamnbanan behöver 

lösas för att möjliggöra denna inriktning, om den fortsatt ska ha samma sträckning så är 

troligtvis en tunnellösning bästa alternativet för att skapa upplevelsen av en 

sammanhängande stad.  

Slutsatser åtgärdsvalsstudie Lundbyleden 

Lundbyleden har en mycket framträdande funktion i Göteborgs vägsystem i att 

transportförsörja Göteborgs hamn och industrierna på Västra Hisingen. Leden är även 

viktig för personbilstrafik, då främst för lokala resor till och från området. Samtidigt finns 

många planerade och pågående detaljplaner inom utredningsområdet. Såväl natt- som 

dagbefolkningen i området kommer att öka under överskådlig framtid vilket gör att det 

kommer att finnas ett ökat resandebehov och fler människor kommer att vara i rörelse. 

Dagens barriärproblematik kopplat till Lundbyleden och Hamnbanan kommer således att 

förstärkas då fler människor kommer att påverkas av barriären, både längs och tvärs den. 

Trafikverket och Göteborgs stad har gemensamt satt samman prioriterade åtgärder på 

kort, medellång och lång sikt. På kort sikt nämns bland annat att åtgärder för gång-, 

cykel- och kollektivtrafik både behöver genomföras och prioriteras, styrande åtgärder för 

att minska antalet personbilsresor behöver implementeras samt att gemensamt arbete för 

utveckling av kollektivtrafiken behöver genomföras. Tre barriäröverbryggande åtgärder 

är prioriterade: sociodukt Frihamnen-Brämaregården, koppling Wieselgrensplatsen-

Gropegårdsgatan/Inlandsgatan-Lindholmen samt gång- och cykelbro 

Lindholmen/Karlastaden-Ramberget/Keillers park. På medellång till lång sikt nämns 

exempelvis styrande och administrativa åtgärder för att bidra till klimat- och miljömål 

samt för att minska bilanvändandet och att Lundbyleden och Hamnbanan i genomgående 

tunnel längs sträckan avfärdas på grund av kostnad i relation till nyttan.  
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Remissfrågor 

Trafikverket vill i förvaltningsyttrandet ha svar på följande frågor: 

1. Är framtagna mål för problemlösning och identifierade målkonflikter relevanta? 

Saknas något väsentligt? 

2. Inriktningsalternativ 1 på lång sikt, för- och nackdelar? 

3. Inriktningsalternativ 2 på lång sikt, för- och nackdelar? 

4. Är rekommenderade åtgärdsförslag på kort sikt relevanta utifrån framtagna mål 

för problemlösning och identifierade brister, utmaningar och knäckfrågor? 

5. Är identifierade åtgärder som är möjliga på medellång/lång sikt, utifrån 

inriktningsalternativ 1 respektive 2, relevanta utifrån framtagna mål för 

problemlösning och identifierade brister, utmaningar och knäckfrågor? 

6. Rådighet – om er organisation har fått ansvar för åtgärder, är det rätt eller är 

något felaktigt angivet? 

7. Rimligheten i slutsatserna? 

Förvaltningens/bolagets bedömning 
Förvaltningens bedömning blir i form av svar på Trafikverkets frågor.  

1. Är framtagna mål för problemlösning och identifierade målkonflikter 

relevanta? Saknas något? 

Stadsdelsförvaltningen anser att de effektmål som tagits fram är relevanta och har en 

tydlig koppling till den problembild som finns idag. Samtidigt saknar stadsdelen fler 

tydliga mål för att öka den sociala hållbarheten. Barnperspektivet är frånvarande i 

målformuleringarna. Barn är de som främst påverkas av de negativa effekter som en 

trafikal barriär utgör, dels är de extra känsliga för buller- och luftföroreningar, dels 

inskränks deras rörelsemöjligheter till följd av motortrafik. Med tanke på det 

stadsutveckling som pågår i Frihamnen och på Lindholmen, där både skola och förskola 

planeras, bör ett mål handla om att skapa trygga och säkra skolvägar för barn både tvärs 

och längs med Lundbyleden.  

Gällande målet med att säkerställa lokala kopplingar bör det klargöras vilken typ av 

trafikanter som avses. Stadsdelsförvaltningen Lundby ser att det främst är lokala 

kopplingar för gående och cyklister som behövs. Detta främjar folkhälsan genom att 

möjliggöra rörelse för människor men tillgängliggör också områden för fler människor. 

Tydliga och säkra kopplingar för fotgängare och cyklister kan även bidra till att minska 

den bilburna trafiken.  

De två målkonflikter som redogörs för i studien är intressanta, inte bara för 

åtgärdsvalsstudien utan för planering i Göteborgs stad över lag. Här är det viktigt att 

fundera på vad det är för stad vi vill ha och planerar för, men också om målen är förenliga 

med varandra.  

2. Inriktningsalternativ 1 på lång sikt, för- och nackdelar? 

Inriktningsalternativ 1 där Lundbyleden har fortsatt samma funktion som idag, en 

kapacitetsstark trafikled för regional och nationell trafik, ställer höga krav på att 

barriäröverbryggande åtgärder och planerade kollektivtrafikändringar genomförs, både 

över, längs med och till.  

Stadsdelsförvaltningen anser att fördelarna med att bevara funktionen med 

barriäröverbryggande åtgärder är positiva för Göteborgs hamn och industrierna på västra 
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Hisingen som är beroende av godstransporter för att få en fungerande verksamhet. Dock 

har bevarandet en negativ inverkan på människor, djur- och växtliv. Oavsett 

barriäröverbryggande åtgärder kommer Lundbyleden fortsatt utgöra en fysisk, social och 

mental barriär vilket inte är förenligt med målet om en sammanhållen stad. Lundbyleden 

och Hamnbanan delar stadskärnan i två delar, där det redan idag finns socioekonomiska 

skillnader beroende på vilken sida av Lundbyleden en bor på vilket förstärker känslan av 

en delad stad.  

En framtid där Lundbyleden och Hamnbanan har samma dragning och funktion som idag 

omöjliggör en stadsutveckling närmare sträckningen vilket gör att det är långt mellan 

bebyggelsen och att barriäreffekten förstärks ytterligare. Problematiken med buller- och 

luftföroreningar kvarstår även om åtgärder, såsom bullerplank, vidtas.   

I Lundbys lokala utvecklingsprogram har åtgärdsförslag tagits fram för alla 

primärområden. För de primärområden som ligger i närmast anslutning till Lundbyleden 

och direkt påverkas av dess barriäreffekter finns åtgärdsförslag hur Lundbyleden bör 

hanteras. Slutsatsen är att både Hamnbanan och Lundbyleden på sikt behöver ledas om 

alternativ grävas ner/överdäckas. Detta ses som helt nödvändigt för att länka samman 

Kvillestaden, Backaplan och Brämaregården med Frihamnen och Lindholmen för att 

skapa en sammanhållen stad och hela Göteborg i linje med Vision Älvstaden.  

3. Inriktningsalternativ 2 på lång sikt, för- och nackdelar? 

Med Lundbyleden som en boulevard med lokal karaktär och minskad barriärverkan tillåts 

staden byggas samman. Även här är det viktigt att åtgärder som kopplar samman staden 

över älven men även lokala kopplingar och stråk till omkringliggande områden. 

Lundbyleden kan till viss del fortsatt ses som en barriär, men i och med lägre hastigheter 

och en mindre andel tung trafik kan det ses som en överkomlig barriär. Jämfört med idag 

möjliggörs ett utökat resande till fots eller med cykel mellan områden längs med sträckan. 

Stadsdelsförvaltningen ser att en boulevard möjliggör och uppmuntrar rörelse och 

förflyttningar på ett sätt som inte kan ske med dagens funktion.  

Även om en boulevard enklare skulle knyta samman områden som geografiskt ligger 

mittemot varandra så kvarstår svårigheten att binda samman de områden som befinner sig 

längre ifrån varandra på sträckan. Utformningen av en eventuell boulevard behöver därför 

studeras noggrant.  

Som tidigare nämnts så pekar Lundbys lokala utvecklingsprogram mot en omledning 

alternativt överdäckning/nedgrävning av Lundbyleden och Hamnbanan för att kunna 

bygga samman staden. På det sättet behöver inte godstrafik dirigeras till alternativa 

resrutter på samma sätt som om Lundbyleden skulle bli en boulevard. Ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv är inriktning 2 att föredra, men transporter till och från Göteborgs 

hamn och industrier på Hisingen behöver lösas på ett hållbart sätt då de har en viktig 

funktion för staden och ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Detta behöver också 

lösas så att inte nya barriärer skapas på annan plats.  

4. Är rekommenderade åtgärdsförslag på kort sikt relevanta utifrån framtagna 

mål för problemlösning och identifierade brister, utmaningar och knäckfrågor? 

Stadsdelsförvaltningen anser att de flesta av de rekommenderade åtgärder på kort sikt är 

rimliga och relevanta. Förvaltningen ser dock ett behov av åtgärder som syftar till att 

bygga samman områden längs med Lundbyleden för att på så sätt även minska sociala 

barriärer. Tydliga kopplingar och stråk mellan de föreslagna åtgärder som hanterar gång- 
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och cykelbroar behöver studeras vidare, då det ska vara lätt att både ta sig över 

Lundbyleden men också vara smidigt att ta sig till olika målpunkter på båda sidor. Att ha 

flera valmöjligheter gör det lättare för individen att anpassa resväg efter behov men 

underlättar också valet att gå eller cykla istället för att ta bilen.  

Stadsdelsförvaltningen saknar enklare åtgärder som kan genomföras nu. På kort sikt avser 

åren 2020–2030 vilket betyder att vissa av åtgärderna ändå ligger tio år framåt i tiden. 

Lundbys lokala utvecklingsprogram visar på ett behov av att se över och fräscha upp de 

kopplingar som finns idag. Exempelvis behöver skötsel och belysning säkras i 

undergången Myntgatan/Karlavagnsgatan, befintliga trottoarer och cykelbanor behöver 

också ses över.  

Stadsdelsförvaltningen skulle också vilja se hur de olika åtgärdsförslagen ter sig i 

koppling till social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys samt hur planerad 

spårväg påverkar gång- och cykelkopplingar.  

5. Är identifierade åtgärder som är möjliga på medellång/lång sikt, utifrån 

inriktningsalternativ 1 respektive 2, relevanta utifrån framtagna mål för 

problemlösning och identifierade brister, utmaningar och knäckfrågor? 

Stadsdelsförvaltningen anser att flertalet av de identifierade åtgärderna är rimliga och 

relevanta. Även här vill förvaltningen lyfta kopplingar mellan gång- och 

cykelförbindelser över Lundbyleden i inriktningsalternativ 1.  

Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till att styrande och administrativa åtgärder 

föreslås för att minska bilanvändandet och för att nå klimat- och miljömål, såsom ökad 

trängselavgift och parkeringskostnader. Men även att åtgärder gällande kopplingar till 

andra områden i staden behandlas då dessa är en viktig del i att skapa en sammanhållen 

stad.   

Dock ställer sig förvaltningen frågande till att förslaget där Lundbyleden och Hamnbanan 

läggs i tunnel avfärdas. Kostnaderna för detta anses bli alldeles för stora, men idag vet vi 

inte hur tekniken kan komma att utvecklas. Dessutom bör de sociala effekterna av en 

tunnel vägas mot kostnaderna. Att leda om Hamnbanan och Lundbyleden eller att låta 

godstrafiken ta andra färdvägar skapar nya barriärer som behöver överbryggas. Att delvis 

överdäcka Lundbyleden, eller delvis lägga i tunnel, längs sträckan Lindholmsmotet-

Kvillemotet anges som ett åtgärdsförslag där en ny utredning behövs. Förvaltningen 

tycker att förslaget är positivt, men anser att detta behöver utredas för hela sträckan. 

Att stärka kapaciteten på det lokala gatusystemet för att inte belasta Lundbyleden ses som 

en åtgärd som stödjer både inriktning 1 och 2. Stadsdelsförvaltningen anser att detta 

riskerar att öka antalet barriärer. Om fler bilburna trafikanter men även tyngre trafik 

belastar det lokala nätet riskerar fler att påverkas av buller- och luftföroreningar. Det 

försvårar också för människor att röra sig fritt och påverkar särskilt barn negativt, då 

deras rörelseutrymme riskerar att minska.  

6. Rådighet – om er organisation har fått ansvar för åtgärder, är det rätt eller är 

något felaktigt angivet?  

Stadsdelsförvaltningen Lundby har inte fått ansvar för några åtgärder men deltar i flera av 

de pågående åtgärdsprojekten, bland annat i processen kring sociodukten.  
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7. Rimligheten i slutsatserna? 

Stadsdelsförvaltningen anser att slutsatserna i studien visar att Lundbyleden och en 

utveckling av denna är en komplex fråga och att en fortsatt dialog kring detta är 

nödvändigt. Att Trafikverket och Göteborgs stad tar ett gemensamt grepp kring frågan är 

positivt.  

I de prioriterade åtgärderna på medellång och lång sikt hade stadsdelsförvaltningen gärna 

sett ett större fokus på social hållbarhet. Det är människor som bor och lever i staden och 

det är dem vi ska ha för ögonen när vi planerar staden. Bland slutsatserna nämns att 

barriäröverbryggande åtgärder är mycket kostsamma och att ställning behöver tas var 

dessa faktiskt behövs. Här anser stadsdelsförvaltningen, utifrån beskrivningar och 

åtgärdsförslag i det lokala utvecklingsprogrammet, att de sociala och samhälleliga 

effekterna av barriäröverbryggande åtgärder bör väga tyngst. Att överbrygga barriärer och 

skapa kopplingar och stråk för människor bidrar till att nå målet om en sammanhållen 

stad. Med de planerade och pågående stadsutvecklingsprojekt kring Lundbyleden 

kommer antalet människor som bor, arbetar och rör sig i området att öka vilket ställer 

krav på tillgängliga målpunkter. Om bilanvändandet ska minska måste gång- och 

cykelförbindelser premieras.  
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