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Yrkande på Yttrande remiss från Trafikverket gällande Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden 

(Dnr N139-0331/20) 

Lundby är en expanderande stadsdel som domineras av flera kraftiga barriärer som leder till 

en fysiskt segregerad och fragmentiserad stadsdel. Det är positivt att åtgärdsvalsstudien så 

konkret listar barriäröverbryggande åtgärder på kort, medellång till lång sikt. Däremot är det 

inte tydligt vem som ska betala för åtgärder i detta stråk av riksintresse. 

I arbetet med förslag till fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg (Dnr. N139-0037-19) 

framgår att ett prioriterad fokusområde är att stärka kopplingar och stråk samt minska 

barriäreffekter. Detta förslås göras genom att Hamnbanan på lång sikt flyttas och 

Lundbyleden omvandlas till ett mer stadsmässigt stråk. Därför är det naturligt att nämnden 

även här förordar inriktning 2 där Lundbyleden på lång sikt omvandlas till en mer 

stadsmässig gata så att kärnan kan byggas över leden vidare norrut på Hisingen.  

För att uppnå de goda effekterna av en omvandlad Lundbyled är det mycket märkligt att 

Trafikverket väljer att bortse från åtgärder på Hamnbanan i åtgärdsvalsstudie för 

Lundbyleden. Det finns en tydlig målkonflikt beskriven där effektiva transporter mot 

Göteborgs hamn och industrier står emot ökad andel hållbara transporter. Hur ökad trafik 

på Hamnbanan påverkar effekterna av åtgärder på Lundbyleden finns inte beskrivet. Det 

planeras också för ny kapacitetsstark kollektivtrafik i Lindholmsalléns förlängning. Denna får 

inte leda till att investeringar på Lundbyleden inte får effekt på grund av tillkommande 

barriäreffekter. 

Planeringen i flera centrala stadsutvecklingsområden i Göteborg har på senare år visat sig ha 

stora problem i genomförandefasen på grund av bristande exploateringsekonomi. Vi ser ett 

stort behov av att tidigt i planprocessen utreda exploateringsekonomin. Erfarenheter från 

projektet ”Historisk stadsplaneanalys i Göteborg” ska tas till vara för att identifiera de 

områden som kan bebyggas tidigt utan alltför stora investeringar i ny infrastruktur. 

 

Vi yrkar därför att: 

- Under förvaltningens bedömning punkt 1 sista stycket lägga till ”I fortsatt arbete ska 

hänsyn tas till hur ökad trafik på Hamnbanan samt ny kapacitetsstark kollektivtrafik i 

Lindholmsalléns förlängning påverkar effekterna av åtgärder på Lundbyleden.” 

- Bilägga detta yrkande med tjänsteutlåtandet. 


