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En eventuell ny tunnel alt. breddning av befintliga Gnistängstunneln måste 
utredas vidare ur ett hydrogeologiskt perspektiv.  

Översvämningsrisker, även till följd av tillströmmande vatten via vattendra-
gen, måste finnas med i fortsatt planering. Nivån på dagvattenmagasin etce-
tera måste säkras mot översvämningar. 

Om åtgärder kommer att krävas utanför vägområdet kommer det troligtvis 
att innebära att arkeologiska insatser kommer att krävas. Det samma gäller 
för biotopskydd. Mellan Åbromotet och mot Västra Frölunda finns det ett 
jordbrukslandskap som troligen innehåller flera objekt så som stenmurar, 
åkerholmar, diken med mera som står under det allmänna biotopskyddet. 
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Remiss från Vägverket betr. Lundbyleden, delen Eriksbergsmotet - Ringömotet 

Vägverket, region Väst, har översänt ett förslag till förstudie för Lundbyleden (väg 
E6.21) delen Eriksbergsmotet - Ringömotet. Eftersom detta ärende har regionala 
effekter översänder Göteborg Stad svaret till Göteborgsregionens kommunalförbund för 
ett samordnat yttrande från regionen till Vägverket. Svaret översändes också till 
Vägverket för kännedom. 

Allmänt om förstudien
Göteborgs Stad tycker att det är en ambitiöst upplagd förstudie. Frågor kring framtida 
markanvändning kring leden och Hamnbanan har getts stort utrymme. Förstudien har 
ambitionen att förena behoven av en god stadsutveckling med transportbehoven på 
leden. Det är således positivt att stadsutvecklingsfrågorna har fått stor plats i förstudien. 

Med denna breda ansats är det naturligt att det är många svåra och strategiska beslut 
som samlats i förstudien. Staden vill därför redan här markera inställningen av vikten att 
bedömningarna görs med en helhetssyn där såväl stadens utveckling som kraven från de 
olika trafikslagen finns med. 

De beslut som ska tas handlar om att utveckla dessa delar av staden till en attraktiv 
regionkärna, som är tillgänglig för innevånare och besökande. Göteborgsregionen har i 
sitt arbete kring ”Uthållig tillväxt” betonat vikten av att regionkärnan blir attraktiv och 
med ett betydande t illskott av arbetsplatser, bostäder och utbildningsplatser i en god 
stadsmiljö. Förnyelseområdena Frihamnsområdet, Backaplan och andra områden längs 
Hisingens stränder innehåller stora utvecklingsmöjligheter. Samtidigt är tillgängligheten 
till Göteborgs hamnar och industriområden av största vikt för näringslivets utveckling. 
Det är därför angeläget att fortsätta söka goda lösningar där bägge dessa anspråk 
tillgodoses.  

En förstudie utgör normalt främst ett viktigt beslutsunderlag för Vägverkets 
flerårsplanering. Inriktningen kan således sägas vara att förbereda för sådana åtgärder 
och objekt som ligger inom en tioårsperiod. Förstudien för Lundbyleden tar dock ett 
mycket vidare grepp. Genom att Lundbyleden passerar genom ett av de mest expansiva 
områden i Göteborg och går genom ett tänkt framtida regioncentrum blir problembilden 
och det antal frågor som man behöver ta ställning till både många och komplexa. 
Sambanden mellan vad man gör på den ena och andra platsen är svåra att överblicka 
eftersom inte alla utredningar är lika långt framskridna. Samtidigt är det inte möjligt att 
invänta tills alla studier gjorts, verkligheten kräver åtgärder här och nu. 

Ansatsen att i en förstudie för en nationell väg, tillämpa ett sådant brett angreppssätt är 
berömvärt. Men svårigheterna uppstår när man skall ta ställning till förslag och 
lösningar. Det finns ställningstaganden som direkt kan kopplas till Vägverkets ansvar. 
Och det finns många frågor som också berör Banverket och exploatörerna i området. 
Dessa ligger, som nämnts, inte i fas med den tidplan som Vägverket anger för sin del. 
Så är t.ex. Banverket för Hamnbanan snarast i fasen järnvägsplan för den västliga delen 
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Om målbilderna

Från trafiksynpunkt finns behov av och önskemål om att få en trafiklösning som inte 
åstadkommer flaskhalsar och därmed risk för köbildning på Lundbyleden. För att skapa 
god tillgänglighet bör Lundbyleden således ha stadsmotorvägsstandard med relativt 
många trafikplatser. Detta står mer eller mindre i konflikt med de markanvändnings-
intressen som finns och behov av att eliminera/reducera den barriär som leden 
tillsammans med Hamnbanan utgör. 

Vägverket har tagit fram en rad målbilder med starkt varierande konsekvenser för 
staden och med olika prislappar. Av de presenterade målbilderna i förstudien framstår 
tunnelalternativen ge störst möjligheter att skapa en attraktiv stadsmiljö. Många av 
remissinstanserna har därför uttalat sig positivt för tunnelalternativen. Barriäreffekten 
och störningar tas bort och stadsdelarna kan knytas ihop. Förutsättningar ges för 
stadsmiljöer med stora kvalitéer och god tillgång till de attraktiva älvstränderna. Det är 
dock för tidigt att nu uttala sig om lämpligaste målbilden. I den fortsatta utredningen bör 
dessa målbilder redovisas mer utförligt och bl.a. visa hur trafiken i tunnel kan anslutas 
till det lokala nätet. Göteborgs Hamn ABs synpunkter på att en heltunnellösning ända 
till Kvillebangården har negativa effekter på hamntrafiken, måste beaktas i det fortsatta 
arbetet.  

Olika varianter av redovisade tråg- och halvtunnlar kan också ge fördelar för 
markanvändningen även om de inte tillgodoser direkta samband mellan Frihamnen och 
Kvillestaden. Mellan Eriksbergsmotet och Lindholmsmotet kan tråglösningarna med en 
samordnad Hamnbana och Lundbyled troligen väl kombineras med en god 
stadsutveckling.  

Det är uppenbart att ingen av åtgärderna i steg 1, 2 eller 3 löser problemen. Däremot 
syns åtgärderna i steg 4 kunna motsvara en önskvärd målbild. Ingen av de föreslagna 
helhetsåtgärderna i steg 4 är dock förenliga med Vägverkets åtgärdsplanering där 
mycket begränsade resurser hittills har redovisats för Lundbyleden. Alternativen med 
tråg/tunnel är mycket kostnadskrävande och löper därmed stor risk att inte kunna 
genomföras före år 2020. 

Förstudien lämnar således flera frågor obesvarade om hur Hamnbanan och Lundbyleden 
förhåller sig till varandra i de olika målbilderna. Är t ex den långa tunneln möjlig med 
hänsyn t ill Hamnbanans anspråk på Kvillebangården? Samordnad planering är under 
alla omständigheter nödvändig mellan väg- och järnvägsförbindelserna.  

Antalet trafikplatser bör hellre vara de föreslagna fem än tre öster om Kvillebäcken då 
de medför större tillgänglighet till det lokala vägnätet. Kanske bör ett alternativ med 
fyra platser, där Brunnsbomotet och Kvillemotet integrerats prövas? 

Samordnad planering

Göteborgs Stad anser att det som presenteras i förstudien skulle vinna på att behandlas i 
flera steg. Staden föreslår att man i ett första steg behandlar frågor som berör en ny 
älvförbindelse och Hamnbanans första etapp kopplat till exploatering på östra Eriksberg 
respektive Backaplan. Det gäller antal och utformning av trafikplatserna mellan 
Ringömotet och Hjalmar Brantingsplatsen och nödvändiga åtgärder vid trafikplatserna 
mellan Lundbytunneln och Hjalmar Brantingsplatsen för att säkra tillgängligheten till 
Norra Älvstranden. 

I en fortsatt studie behöver den långsiktiga målbilden för helheten tas fram. Det handlar 
då om att förena bebyggelsens krav med trafikfrågorna. Lundbyledens framtida 
utformning hänger stark samman med hur Hamnbanans framtida lösning ser ut.  

Göteborgs Stad stöder Vägverkets slutsats att det fortsatta arbetet bör ske som 
samordnad väg- och järnvägsutredning. Studier om Frihamnens utveckling har påbörjats 
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och kan bidra med ny kunskap om områdets möjligheter och samband med 
Lundbyleden och de omgivande områdena. Hänsyn till kollektivtrafikens utveckling och 
samband med framtida knutpunkter och bytespunkter i anslutning till Frihamnsområdet 
är andra frågor som måste utvecklas i den fortsatta planeringen  

Nackdelen med en samordnad väg- och järnvägsutredning är att denna kommer att ta 
förhållandevis lång tid, det är många komplexa frågor som ska behandlas. Det finns ett 
starkt behov av att klara ut Hamnbanans framtida sträckning snarast och detta kan under 
vissa förutsättningar ske direkt i en järnvägsplan. Därmed kan spaden sättas i marken 
förhållandevis snabbt för Hamnbanan. Göteborgs Stad gör bedömningen att planeringen 
av Hamnbanan av detta skäl för delen mellan Pölsebo och Eriksbergsmotet kan ske 
separat. På denna del accepterar Göteborgs Stad att Banverket förekommer 
helhetsplaneringen och att beslutad lösning av Hamnbanan blir en förutsättning för 
övriga frågor. Därmed kan frågorna kring detaljplanen för bostäder vid Säterigatan lösas 
snabbt. Ett snabbt genomförande av Hamnbanan på dessa delar ger också betydande 
miljöförbättringar inom Eriksbergsområdet. 

Detta betyder i sin tur att det är av stor betydelse att vägverkets och stadens planering 
snabbt kommer i fas med Banverkets planer för Hamnbanan. 

Det arbete som nu påbörjats kring ”Centrala Älvstaden” bör vara en lämplig form för 
sambandsanalyserna. Kanske ska detta formaliseras i en fördjupad översiktsplan men 
detta behöver i dagsläget inte bestämmas. 

Några förutsättningar för fortsatta studier

Stadens och regionens mål att öka tillgängligheten och minska miljöstörningarna genom 
ökad andel kollektivtrafik måste också genomsyra Lundbyledens utformning och 
funktioner i den fortsatta planeringen. 

Det är bra om Norrleden och Söderleden kan avlasta Lundbyleden den tunga trafik som 
ska ut till hamnar och verksamhetsområden på västra Hisingen. Lundbyleden kommer 
emellertid fortfarande vara en viktig genomfartsled för trafiken i riktningen E20 – 
Tingstadstunneln - Göteborgs hamn. Detta förhållande kvarstår med ny älvförbindelse i 
Marieholm. 

Andra frågor som aktualiserats den senaste tiden är hur en tunnel vid Marieholm 
påverkar vägutformningen i områdets östra delar. Det är angeläget att en god 
stadsutveckling i Lundbyledens omgivning är en av utgångspunkterna i den fortsatta 
planeringen. 

Frågor som behöver lösas i ett första skede

Som framgår föreslår Göteborgs Stad att delen Pölsebo- Eriksbergsmotet på 
Hamnbanan löses snabbt. Detta innebär att anslutningarna mot delen Eriksbergsmotet- 
Lindholmsmotet behöver studeras för att optimala lösningar ska erhållas. 

Nu är en utbyggnad av en ny älvförbindelse högaktuell. Med Partihallsförbindelsens och 
Marieholmstunnelns trafik förstärks Lundbyledens roll som primärled. Samtidigt måste 
Lundbyleden också klara framtida tillgänglighet till alla områden som håller på att 
utvecklas på ömse sidor om leden. 

Förutsättning för att en ny älvförbindelse vid Marieholm skall fungera väl, är att 
Lundbyledens östra del får en genomgripande ombyggnad. De trånga vägportarna vid 
Brunnsbomotet har inte de bredder som kan behövas. Därför borde den östra delen av 
Lundbyleden behandlas tillsammans med älvförbindelsen. Vägverket har dock valt att 
låta dessa frågor lösas i utredningen för Lundbyleden. Förstudien ger dock inte 
tillräckliga svar. 
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I den östra delen måste behovet av bra tillgänglighet vägas mot att lösningarna klarar av 
att ta emot den trafik som kommer från Tingstadstunneln och en ny Marieholmstunnel. 
Här behöver detaljerade studier skyndsamt genomföras.  

Kommunstyrelsen vill vidare framföra att vi anser att Hamnbanan måste ges högsta 
prioritet. Vi anser att samordningen mellan Lundbyleden och Hamnbana är bra men den 
får inte ske till priset att hamnbanan fördröjs. I syfte att klimatanpassa och 
energieffektivisera staden måste de viktigaste prioriteringarna vara att biltrafiken 
minskar till förmån för kollektivtrafik och cykel samt att gods lyfts över från väg till 
järnväg. Försenas den nya hamnbanan riskerar vi en utveckling där vägtransporterna 
ökar medan järnvägstransporterna står still.  

Först i nästa steg bör man prioritera att gods flyttas från Lundbyleden till Hisingsleden. 
Energi- och miljövinsterna samt minskad bullerexponering som åstadkoms genom detta 
arbete är betydande, men trots det är de mindre än för den första prioriteringen.  

De statliga verken som berörs bör samla sina resurser för att gemensamt lösa problemet 
med att transportera gods och människor på bästa möjliga sätt ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  

- - - -  

Vid behandlingen av ärendet fanns skiljaktiga meningar. 

Endrick Schubert (s) yrkade att kommunstyrelsens yttrande skulle ha den lydelse som 
angivits ovan i enlighet med stadskansliets förslag med tillägg enligt yrkande från mp, s 
och v enligt Bilaga A. 

Tjänstgörande ordförande Jan Hallberg (m) yrkade bifall till stadskansliets förslag. 

Kommunstyrelsen biföll utan omröstning yrkandet från Endrick Schubert. 

Marie Lindén (v) antecknade som yttrande en skrivelse från v enligt Bilaga B. 

Göteborg den 5 november 2008 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 

Jan Hallberg 
Benny Stålesjö 
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Bilaga A 

Dnr 0738/08 

Tilläggsyrkande mp, s  2008-11-05 

Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad  

Ärende 2:5 

Remiss från Vägverket beträffande Lundbyleden, delen 
Eriksbergsmotet - Ringön. 

Vi anser att Hamnbanan måste ges högsta prioritet. Vi anser att samordningen mellan 
Lundbyleden och Hamnbana är bra men den får inte ske till priset att hamnbanan 
fördröjs. I syfte att klimatanpassa och energieffektivisera staden måste de viktigaste 
prioriteringarna vara att biltrafiken minskar till förmån för kollektivtrafik och cykel 
samt att gods lyfts över från väg till järnväg. Försenas den nya hamnbanan riskerar vi en 
utveckling där vägtransporterna ökar medan järnvägstransporterna står still.  

Först i nästa steg bör man prioritera att gods flyttas från Lundbyleden till Hisingsleden. 
Energi- och miljövinsterna samt minskad bullerexponering som åstadkoms genom detta 
arbete är betydande, men trots det är de mindre än för den första prioriteringen.  

De statliga verken som berörs bör samla sina resurser för att gemensamt lösa problemet 
med att transportera gods och människor på bästa möjliga sätt ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

Att tillstyrka ovanstående förslag som ett tillägg till stadskansliets förslag.  

Göteborgs Stad 
Kommunstyrelsen Besöksadress: Gustaf Adolfs Torg 3 Tfn: 031 368 00 00 
404 82 Göteborg 

Bilaga B 

Göteborg den 30 oktober 2008 

Yrkande v 
(Ersätter tidigare  yrkande) 
Område 2:5 KS 2008-11-05  

Angående: remiss från Vägverket betr. Lundbyleden 

Kommunstyrelsen  skall  svara  på  tre  remisser  angående  leder  på  Hisingen.  Vi  har  
liknande synpunkter på samtliga tre föreslagna åtgärder och föreslår att stadskansliet 
får i uppdrag att inarbeta dessa i svaren. 

När  det  gäller  Lundbyleden vill  vi  likt  en  enig  miljönämnd framhålla  att  ny-  och  
utbygge av stora trafikleder inte självklart är rätt metod att lösa transporterna i 
framtiden. En tydlig prioritering måste vara att  styra över så mycket som möjligt av 
transporterna till spårtrafik och så mycket som möjligt av persontransporterna till 
kollektivtrafik. Det är utifrån minskade trafikvolymer som stadens vägar skall planeras 
inte utifrån ökande volymer som i förslaget.  

Av dessa minskade trafikvolymer är det sedan positivt att Lundbyleden täcks över 
för att ge plats åt stadsutveckling,  men det är svårt att avgöra om detta är 
kostnadseffektivt. Med en samlad satsning på att flytta transporterna och 
persontrafiken till andra trafikslag samtidigt som trängseln minskar med exempelvis 
trängselavgigter kommer den Lundbyled som föreslås täckas över behöva ha betydligt 
lägre kapacitet än dagens Lundbyled. 

Det är viktigt att framhålla att en samordnad planering inte får innebära att arbetet 
med hamnbanan försinkas. 

Dessutom utgår såväl förslaget som svaret från att Marieholmstunneln skall bli av. 
Eftersom kommunfullmäktige ännu inte har fått ta ställning i frågan har 
kommunstyrelsen  inte  mandat  att  planera  med den  som förutsättning.  Det  rimliga  är  
att  svaret  utgår  från  det  mandat  kommunstyrelsen  har  och  därför  bör  skrivningarna  
om Marieholmstunneln utgå. 

Utredningen visar också det olämpliga med att bygga Marieholmstunneln. Alla 
ansträngningar som görs på Hisingsleden och Halvors länk för att avlasta 
Lundbyleden kommer att ätas upp av ny trafik från Marieholmstunneln. Detta går helt 
stick i stäv med stadens miljöambitioner. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att ovanstående synpunkter inarbetas i stadens svar. 
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och kan bidra med ny kunskap om områdets möjligheter och samband med 
Lundbyleden och de omgivande områdena. Hänsyn till kollektivtrafikens utveckling och 
samband med framtida knutpunkter och bytespunkter i anslutning till Frihamnsområdet 
är andra frågor som måste utvecklas i den fortsatta planeringen  

Nackdelen med en samordnad väg- och järnvägsutredning är att denna kommer att ta 
förhållandevis lång tid, det är många komplexa frågor som ska behandlas. Det finns ett 
starkt behov av att klara ut Hamnbanans framtida sträckning snarast och detta kan under 
vissa förutsättningar ske direkt i en järnvägsplan. Därmed kan spaden sättas i marken 
förhållandevis snabbt för Hamnbanan. Göteborgs Stad gör bedömningen att planeringen 
av Hamnbanan av detta skäl för delen mellan Pölsebo och Eriksbergsmotet kan ske 
separat. På denna del accepterar Göteborgs Stad att Banverket förekommer 
helhetsplaneringen och att beslutad lösning av Hamnbanan blir en förutsättning för 
övriga frågor. Därmed kan frågorna kring detaljplanen för bostäder vid Säterigatan lösas 
snabbt. Ett snabbt genomförande av Hamnbanan på dessa delar ger också betydande 
miljöförbättringar inom Eriksbergsområdet. 

Detta betyder i sin tur att det är av stor betydelse att vägverkets och stadens planering 
snabbt kommer i fas med Banverkets planer för Hamnbanan. 

Det arbete som nu påbörjats kring ”Centrala Älvstaden” bör vara en lämplig form för 
sambandsanalyserna. Kanske ska detta formaliseras i en fördjupad översiktsplan men 
detta behöver i dagsläget inte bestämmas. 

Några förutsättningar för fortsatta studier

Stadens och regionens mål att öka tillgängligheten och minska miljöstörningarna genom 
ökad andel kollektivtrafik måste också genomsyra Lundbyledens utformning och 
funktioner i den fortsatta planeringen. 

Det är bra om Norrleden och Söderleden kan avlasta Lundbyleden den tunga trafik som 
ska ut till hamnar och verksamhetsområden på västra Hisingen. Lundbyleden kommer 
emellertid fortfarande vara en viktig genomfartsled för trafiken i riktningen E20 – 
Tingstadstunneln - Göteborgs hamn. Detta förhållande kvarstår med ny älvförbindelse i 
Marieholm. 

Andra frågor som aktualiserats den senaste tiden är hur en tunnel vid Marieholm 
påverkar vägutformningen i områdets östra delar. Det är angeläget att en god 
stadsutveckling i Lundbyledens omgivning är en av utgångspunkterna i den fortsatta 
planeringen. 

Frågor som behöver lösas i ett första skede

Som framgår föreslår Göteborgs Stad att delen Pölsebo- Eriksbergsmotet på 
Hamnbanan löses snabbt. Detta innebär att anslutningarna mot delen Eriksbergsmotet- 
Lindholmsmotet behöver studeras för att optimala lösningar ska erhållas. 

Nu är en utbyggnad av en ny älvförbindelse högaktuell. Med Partihallsförbindelsens och 
Marieholmstunnelns trafik förstärks Lundbyledens roll som primärled. Samtidigt måste 
Lundbyleden också klara framtida tillgänglighet till alla områden som håller på att 
utvecklas på ömse sidor om leden. 

Förutsättning för att en ny älvförbindelse vid Marieholm skall fungera väl, är att 
Lundbyledens östra del får en genomgripande ombyggnad. De trånga vägportarna vid 
Brunnsbomotet har inte de bredder som kan behövas. Därför borde den östra delen av 
Lundbyleden behandlas tillsammans med älvförbindelsen. Vägverket har dock valt att 
låta dessa frågor lösas i utredningen för Lundbyleden. Förstudien ger dock inte 
tillräckliga svar. 
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I den östra delen måste behovet av bra tillgänglighet vägas mot att lösningarna klarar av 
att ta emot den trafik som kommer från Tingstadstunneln och en ny Marieholmstunnel. 
Här behöver detaljerade studier skyndsamt genomföras.  

Kommunstyrelsen vill vidare framföra att vi anser att Hamnbanan måste ges högsta 
prioritet. Vi anser att samordningen mellan Lundbyleden och Hamnbana är bra men den 
får inte ske till priset att hamnbanan fördröjs. I syfte att klimatanpassa och 
energieffektivisera staden måste de viktigaste prioriteringarna vara att biltrafiken 
minskar till förmån för kollektivtrafik och cykel samt att gods lyfts över från väg till 
järnväg. Försenas den nya hamnbanan riskerar vi en utveckling där vägtransporterna 
ökar medan järnvägstransporterna står still.  

Först i nästa steg bör man prioritera att gods flyttas från Lundbyleden till Hisingsleden. 
Energi- och miljövinsterna samt minskad bullerexponering som åstadkoms genom detta 
arbete är betydande, men trots det är de mindre än för den första prioriteringen.  

De statliga verken som berörs bör samla sina resurser för att gemensamt lösa problemet 
med att transportera gods och människor på bästa möjliga sätt ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  

- - - -  

Vid behandlingen av ärendet fanns skiljaktiga meningar. 

Endrick Schubert (s) yrkade att kommunstyrelsens yttrande skulle ha den lydelse som 
angivits ovan i enlighet med stadskansliets förslag med tillägg enligt yrkande från mp, s 
och v enligt Bilaga A. 

Tjänstgörande ordförande Jan Hallberg (m) yrkade bifall till stadskansliets förslag. 

Kommunstyrelsen biföll utan omröstning yrkandet från Endrick Schubert. 

Marie Lindén (v) antecknade som yttrande en skrivelse från v enligt Bilaga B. 

Göteborg den 5 november 2008 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 

Jan Hallberg 
Benny Stålesjö 
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Bilaga A 

Dnr 0738/08 

Tilläggsyrkande mp, s  2008-11-05 

Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad  

Ärende 2:5 

Remiss från Vägverket beträffande Lundbyleden, delen 
Eriksbergsmotet - Ringön. 

Vi anser att Hamnbanan måste ges högsta prioritet. Vi anser att samordningen mellan 
Lundbyleden och Hamnbana är bra men den får inte ske till priset att hamnbanan 
fördröjs. I syfte att klimatanpassa och energieffektivisera staden måste de viktigaste 
prioriteringarna vara att biltrafiken minskar till förmån för kollektivtrafik och cykel 
samt att gods lyfts över från väg till järnväg. Försenas den nya hamnbanan riskerar vi en 
utveckling där vägtransporterna ökar medan järnvägstransporterna står still.  

Först i nästa steg bör man prioritera att gods flyttas från Lundbyleden till Hisingsleden. 
Energi- och miljövinsterna samt minskad bullerexponering som åstadkoms genom detta 
arbete är betydande, men trots det är de mindre än för den första prioriteringen.  

De statliga verken som berörs bör samla sina resurser för att gemensamt lösa problemet 
med att transportera gods och människor på bästa möjliga sätt ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

Att tillstyrka ovanstående förslag som ett tillägg till stadskansliets förslag.  

Göteborgs Stad 
Kommunstyrelsen Besöksadress: Gustaf Adolfs Torg 3 Tfn: 031 368 00 00 
404 82 Göteborg 

Bilaga B 

Göteborg den 30 oktober 2008 

Yrkande v 
(Ersätter tidigare  yrkande) 
Område 2:5 KS 2008-11-05  

Angående: remiss från Vägverket betr. Lundbyleden 

Kommunstyrelsen  skall  svara  på  tre  remisser  angående  leder  på  Hisingen.  Vi  har  
liknande synpunkter på samtliga tre föreslagna åtgärder och föreslår att stadskansliet 
får i uppdrag att inarbeta dessa i svaren. 

När  det  gäller  Lundbyleden vill  vi  likt  en  enig  miljönämnd framhålla  att  ny-  och  
utbygge av stora trafikleder inte självklart är rätt metod att lösa transporterna i 
framtiden. En tydlig prioritering måste vara att  styra över så mycket som möjligt av 
transporterna till spårtrafik och så mycket som möjligt av persontransporterna till 
kollektivtrafik. Det är utifrån minskade trafikvolymer som stadens vägar skall planeras 
inte utifrån ökande volymer som i förslaget.  

Av dessa minskade trafikvolymer är det sedan positivt att Lundbyleden täcks över 
för att ge plats åt stadsutveckling,  men det är svårt att avgöra om detta är 
kostnadseffektivt. Med en samlad satsning på att flytta transporterna och 
persontrafiken till andra trafikslag samtidigt som trängseln minskar med exempelvis 
trängselavgigter kommer den Lundbyled som föreslås täckas över behöva ha betydligt 
lägre kapacitet än dagens Lundbyled. 

Det är viktigt att framhålla att en samordnad planering inte får innebära att arbetet 
med hamnbanan försinkas. 

Dessutom utgår såväl förslaget som svaret från att Marieholmstunneln skall bli av. 
Eftersom kommunfullmäktige ännu inte har fått ta ställning i frågan har 
kommunstyrelsen  inte  mandat  att  planera  med den  som förutsättning.  Det  rimliga  är  
att  svaret  utgår  från  det  mandat  kommunstyrelsen  har  och  därför  bör  skrivningarna  
om Marieholmstunneln utgå. 

Utredningen visar också det olämpliga med att bygga Marieholmstunneln. Alla 
ansträngningar som görs på Hisingsleden och Halvors länk för att avlasta 
Lundbyleden kommer att ätas upp av ny trafik från Marieholmstunneln. Detta går helt 
stick i stäv med stadens miljöambitioner. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att ovanstående synpunkter inarbetas i stadens svar. 
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