
Ombyggnation på sträckan Brantingmotet – Ringömotet
Lundbyleden

Lundbyleden är i dag en av de mest trafikerade lederna 
på Hisingen, man räknar med omkring 70.000 fordon per 
dygn. Trafikverket är nu i inledningsfasen av projektet 
med att ta fram en vägplan för ombyggnation av sträckan 
mellan Brantingmotet och Ringömotet. Projektet ska leda 
till att höja trafiksäkerheten och att leden blir mer  
lättorienterad för trafikanterna. Byggnation beräknas 
pågå 2017-2019.

Ett mål med ombyggnationen är att leden omvandlas, 
och får delvis en ny funktion. Från att vara ett huvud-
stråk för tung trafik är målet att Lundbyleden anpassas 
mer till lokal trafik och kollektivtrafik. Detta gör det 
möjligt för områdena kring Brunnsbo och Backaplan att 
utvecklas. 

Vad händer framöver?
Projektör för vägplanen är konsultföretaget ÅF, och 
framtagning av vägplanen påbörjades under januari i år. 
Utformning av planförslaget, i detta skede kallad sam-
rådshandling, inkluderar en miljökonsekvensbeskriv-
ning, som belyser projektets påverkan på människors 
hälsa och på miljön. I arbetet med samrådshandlingen 
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Vill du veta mer om projektet?
Har du frågor eller vill veta mer om projektet kan du när 
som helst kontakta oss eller läsa mer på vår projektsida:

www.trafikverket.se/brantingmotet-ringomotet

förs en dialog med allmänhet, särskilt berörda och myn-
digheter. Detta kallas samråd och kan exempelvis ske 
genom möten av olika slag. Samråd planeras till hösten 
2014 och ger möjlighet att påverka det trafikförslag som 
projekteras, genom att du kan lämna synpunkter på de 
handlingar som då presenteras.

Älvstaden växer
Området där projektet ska genomföras är en del av 
Älvstaden, ett av Göteborg stads prioriterade områden 
för omvandling och förtätning av staden. Detta påverkar 
områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Denna pro-
cess drivs av Göteborgs stad parallellt med Trafikverkets 
projekt på Lundbyleden. Bland annat förbereder staden 
nu inför samråd om de olika åtgärder som planeras i om-
rådet. Mer information om detta kan du få på Göteborgs 
stads webbsida goteborg.se, se Stadsbyggnadskontoret. 

Lundbyleden - en del av Västsvenska paketet
Projektet ingår i det Västsvenska paketet, som är en rad 
satsningar för att Göteborg och hela Västsverige ska 
utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Läs mer på  
www.trafikverket.se/vastsvenskapaketet

Fältundersökningar i maj och juni

I samband med projekteringen för 
ombyggnad av Lundbyleden och ett 
nytt Kvillemot kommer geotekniska 
och miljötekniska fältundersökningar 
att utföras i området längs med 
Lundbyleden. Undersökningarna 
planeras pågå mellan vecka 19 och 
23 och innebär att mindre fältband-
vagnar kommer vara ute i terrängen 
i det aktuella området. Bland annat 

ska grundvattenrör installeras för 
kontinuerlig observation av grund-
vattensituationen i området. Det 
kommer även framöver att ske 
fältundersökningar, men tidpunkt för 
dessa är inte fastställd i dagsläget. 
Fältundersökningarna utförs av ÅF 
Infrastructure AB på uppdrag av 
Trafikverket.
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