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Information om de exploateringsprojekt som 
Trafikkontoret genomför och samordnar på 
uppdrag av Fastighetskontoret.  
 

Bakgrund: Fastighetsnämnden har från år 2020 budgetansvar för stadens totala 
exploateringsekonomi och därmed även hanteringen av skedesbeslut för 
exploateringsprojekt. Trafiknämnden förväntas ta höjd för ökade kostnader för drift av 
anläggningarna, i form av ränta och avskrivningar samt för skötsel och underhåll av 
densamma. Enligt tidigare skriftlig information till trafiknämnden 2020-02-06 så kommer 
trafiknämnden fortsättningsvis skriftligen informeras om de exploateringsprojekt 
trafikkontoret genomför och samordnar på uppdrag av fastighetskontoret. Följande två 
beställningar har inkommit till trafikkontoret från fastighetskontoret under perioden 
2020-09-24 till den 2021-10-18.  

 

• Beställning förprojektering av kommunala gatuanläggningar inom planområdet 
för Norr om Nordstan, IB 1002.  

Omfattningen av uppdraget är en förlängning av den genomförandestudie som tagits fram 
och avser kvarstående frågor om kvarterens ledningsförsörjning, utbyggnadsordning, 
teknisk samordning mellan projekten mellan exploateringsprojekten och 
Västlänksprojektet. Uppdraget innefattar även genomförande av en rotkartering för att se 
om de träd som inte berörs av Västlänksprojektet kan bevaras och skyddas i detaljplanen. 
Leverans av förprojektering ska ske innan detaljplanens godkännande. Beställningen för 
förprojektering av gatuanläggningar inom detaljplanen får som mest avse kostnader om 
fyra miljoner kronor. Upparbetade kostnader och framdriften i förprojekteringen 
redovisas på statusrapporteringsmöten som hålls löpande med projektledare på 
fastighetskontoret.  

 

• Beställning av projektering och flytt av belysningsstolpar inom planområdet för 
kvarteret Klåvestenen vid Stigberget, IB 191.  

För att genomföra detaljplanen får trafikkontoret i uppdrag att beställa projektering och 
flytt av befintliga belysningsstolpar med tillhörande ledning som ligger inom område 
avsett för bostäder inom befintlig detaljplan. Trafikkontoret ska ansvara för samordningen 
med ledningsägare med anläggningar inom eller i direkt anslutning till trafikkontorets 

Trafikkontoret 
  

  
  

TN-information 
Utfärdat 2021-10-18 
Diarienummer 2385/20 
 

Handläggare 
Johanna Mellberg/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon:031-368 23 69 
E-post: johanna.mellberg@trafikkontoret.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, TN-information 2 (2) 
   
   

arbetsområde. Kostnad för åtgärderna ska stämmas av med fastighetskontoret efter 
projektering och innan arbetet påbörjas.  
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