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Anmälan av delegationsbeslut: Anmälan av 
delegationsbeslut trafiknämnden 2022-12-15 - 
trafiknämndens ordförande 
Förslag till beslut 
Trafiknämnden antecknar anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Anmälda delegationsbeslut 
Delegation 
nr 

Dnr Ärendet Beslut/Åtgärd Beslutande Datum 

B07 05222/22  

 

 

Resemedgivande:  
  
Studieresa. 
  
Syfte: I Göteborg ska en 
spårväg i tunnel byggas under 
älven. Det är ett ovanligt sätt att 
bygga på i Göteborg och 
projektet söker erfarenhet kring 
frågor kopplat till bland annat 
sänktunnlar, säkerhet, 
klimatsäkring och planering för 
att hantera resenärer på en 
underjordisk hållplats. 
Projektet behöver internationell 
erfarenhet. Syftet med 
studieresan är därför få en 
bättre förståelse för hur 
projektet kan utföras utifrån 
ovan angivna punkter, liksom 
för att samla erfarenheter och 
lärdomar till projektet  

Arrangör: Goudappel, Mobility 
moves us 
  
Plats: Nederländerna. 
Amsterdam och Rotterdam 
 

Resenärer: 
Medarbetare på 
Stora projekt, 
projektledning 1 
(se bilaga). 
  
Datum för resa: 
2022-11-29 – 
2022-12-01 
  
Kostnad: 11.107 
kr. 
 

Ordförande 
Toni 
Orsulic (M 

2022-11-
15 

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-15 
Diarienummer 00024/22 
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Delegation 
nr 

Dnr Ärendet Beslut/Åtgärd Beslutande Datum 

B07 05222/22  

 

Resemedgivande:  
  
Studieresa. 
  
Syfte: I Göteborg ska en 
spårväg i tunnel byggas under 
älven. Det är ett ovanligt sätt att 
bygga på i Göteborg och 
projektet söker erfarenhet kring 
frågor kopplat till bland annat 
sänktunnlar, säkerhet, 
klimatsäkring och planering för 
att hantera resenärer på en 
underjordisk hållplats. 
Projektet behöver internationell 
erfarenhet. Syftet med 
studieresan är därför få en 
bättre förståelse för hur 
projektet kan utföras utifrån 
ovan angivna punkter, liksom 
för att samla erfarenheter och 
lärdomar till projektet  

Arrangör: Goudappel, Mobility 
moves us 
  
Plats: Nederländerna. 
Amsterdam och Rotterdam 

Resenärer: 
Medarbetare på  
Medarbetare på 
Stora projekt, 
projektledning 2 
(se bilaga). 
  
Datum för resa: 
2022-11-29 – 
2022-12-01 
  
Kostnad: se beslut 
ovan. 

Ordförande 
Toni 
Orsulic (M 

2022-11-
15 

B07 05222/22  

 

Resemedgivande:  
  
Studieresa. 
  
Syfte: I Göteborg ska en 
spårväg i tunnel byggas under 
älven. Det är ett ovanligt sätt att 
bygga på i Göteborg och 
projektet söker erfarenhet kring 
frågor kopplat till bland annat 
sänktunnlar, säkerhet, 
klimatsäkring och planering för 
att hantera resenärer på en 
underjordisk hållplats. 
Projektet behöver internationell 
erfarenhet. Syftet med 
studieresan är därför få en 
bättre förståelse för hur 
projektet kan utföras utifrån 
ovan angivna punkter, liksom 

Resenärer: 
Medarbetare 
Magnus Ståhl på 
avdelningen 
Samhälle, 
Samhällsplanering 
(se bilaga). 
  
Datum för resa: 
2022-11-29 – 
2022-12-01 
  
Kostnad: se beslut 
ovan. 

Ordförande 
Toni 
Orsulic (M 

2022-11-
15 
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Delegation 
nr 

Dnr Ärendet Beslut/Åtgärd Beslutande Datum 

för att samla erfarenheter och 
lärdomar till projektet  

Arrangör: Goudappel, Mobility 
moves us 
  
Plats: Nederländerna. 
Amsterdam och Rotterdam 

B07 06348/22 Resemedgivande:  
  
Konferens och arbetsmöte. 
  
Syfte: Förvaltningen har 
representation i 
ledningsutskottet samt 
representerar staden på 
årsmötet. Trafikkontorets 
delegation deltar för 
omvärldsbevakning, 
erfarenhetsutbyte med andra 
städer, kompetensutveckling 
och nätverksbyggande. 

  
Arrangör: POLIS-nätverk   
  
Plats: Belgien, Bryssel 

Resenärer: 
Michelle Coldrey, 
Robert Sommar, 
Carl-Johan 
Schultze 

  
Datum för resa: 
2022-11-29 – 
2022-12-01 
  
Kostnad: 35.000 
kr 
 

Ordförande 
Toni 
Orsulic (M 

2022-11-
15 
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