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1 Sammanfattning 
Periodens ekonomi och prognos 
Resultatet för perioden 144,5 mnkr är 63,5 mnkr högre än den periodiserade 
budgeten och 28,6 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Den positiva 
avvikelsen mot budget beror främst på lägre personalkostnader samt senarelagd 
och billigare rivningsentreprenad för Göta Älvbron. I utfallet finns en fördröjning 
av åtgärder inom stadsutveckling som exempelvis utredningar, 
digitaliseringsutveckling samt underhåll, vilket påverkar resultatet i positiv 
riktning. 

Prognosen visar på ett överskott på 65 mnkr, vilket är 22 mnkr över budget men i 
linje med tidigare prognos. Avvikelsen mot budget beror främst på lägre 
personalkostnader på grund av att vissa rekryteringar varit svårrekryterade samt 
lägre kostnader för cykelåtgärder och rivningsentreprenad för Göta Älvbron. 

Trafiknämnden har erhållit extra medel för klimatanpassning. Dessa åtgärder hade 
redan planerats in i ursprunglig budget bidrar därför också till den positiva 
prognosavvikelsen. Övriga större prognosavvikelser mot budget är högre kostnader 
avseende Serviceresor samt vinterväg- och barmarkrenhållning. 

Framdriften i projekt är lägre än planerat. Trafiknämndens investeringar för 
perioden uppgår till totalt 522,6 mnkr brutto och 462,2 mnkr netto. Prognosen för 
trafiknämndens investeringar på helåret uppgår till 1 150 mnkr brutto och 950 
mnkr netto, vilket är 317,2 mnkr lägre än budgeterat nettobelopp. 

Uppsägning av avtal inom serviceresors verksamhet 
I maj valde Taxi Göteborg att säga upp ett avtal, avseende kompletteringstrafik i 
högtrafik, vilket innebar en stor brist på fordon med konsekvensen att förvaltningen 
har haft svårigheter att klara uppdraget om transporter i högtrafik. Under sommaren 
har ett antal tillfälliga avtal skrivits för att klara höstens resebehov. Förvaltningen 
har idag en pågående rättslig tvist med Taxi Göteborg. 

Hisingsbron - slutbesiktigad 
Den 29 juni uppnåddes en stor milstolpe! Då slutbesiktigades Hisingsbron med 
godkänt resultat och kunde därmed lämnas över till förvaltning. Dock var några 
kvarstående arbeten undantagna, vilket var överenskommet. Det rör bland annat 
reparation av hiss- och trapptorn samt markarbeten i anslutning till dessa. 
Riskexponeringen har minskat ytterligare och därmed sänks slutkostnadsprognos 
till 3 150 miljoner i 2009 års penningvärde, att jämföra med budget 3 500 miljoner. 

Kompetensförsörjning och arbetsbelastning 
Förvaltningen har ett stort behov av rekrytering av nyckelkompetenser men 
upplever svårigheter att hitta erfaren personal inom flera kompetenser. Den 
stundande omorganisationen inom NOS tillsammans med svårigheter att 
ersättningsrekrytera innebär att arbetsbelastningen på förvaltningen är hög. 

Trafikutveckling 
Sedan i början av februari har corona-restriktionerna tagits bort. Vi ser därför också 
en återgång i resandet för första halvåret 2022 när det jämförs med motsvarande 
period 2021. Cyklandet ökade med 17 procent, kollektivtrafiken med 41 procent 
och biltrafiken med 3 procent. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling 

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

Mått/nyckeltal Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
periode
n 2022 

Prognos 
helår 2022 

Ökad andel resor med cykel och gång - Minst 35 
procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med 
cykel år 2035. (%) 

28 29 - - 

Ökad andel motoriserade resor med kollektivtrafiken 
- Minst 55 procent av de motoriserade resorna i 
Göteborg sker med kollektivtrafik år 2035 (%) 

34 35 - - 

År 2035 anser minst 85 % av göteborgarna att gång 
är ett attraktivt sätt att röra sig i innerstaden och 
andra täta stadsmiljöer. Gång ska i dessa miljöer 
också vara det mest attraktiva sättet att ta sig fram (i 
jämförelse med övriga trafikslag). (%) 

i.u. 58* - - 

Attraktivt att vistas i täta stadsmiljöer - Senast år 
2035 anser minst 85 procent av göteborgarna att 
gaturummet i innerstaden och i andra stadsmiljöer är 
attraktiva att vistas i. (%) 

i.u. 54* - - 

Färre antal dödade och skadade i trafiken. Antalet 
dödade, allvarligt och måttligt skadade i 
Göteborgstrafiken ska minska med 75 procent till 
2020 jämfört med 2010. Antalet omkomna ska 
minska till 3 personer eller färre 2020. *** 

11 4 - - 

Färre antal dödade och skadade i trafiken. Antalet 
dödade, allvarligt och måttligt skadade i 
Göteborgstrafiken ska minska med 75 procent till 
2020 jämfört med 2010. Antalet allvarligt eller måttligt 
skadade ska minska till 75 personer 2020. *** 

432 224** - - 

* lägre värde vilket delvis beror på metodbyte 
** kvartal fyra 2020-kvartal tre 2021. Lägre värde på grund av stor fördröjning i sjukhusens rapportering. 
*** Trafiksäkerhetsmål enligt Trafiksäkerhetsprogram med målår 2020. Ny plan för trafiksäkerhet med nya 
målvärden är under framtagande. 
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Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 
Utfall perioden 

jämfört med 
samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

1. Boendeparkeringskunder, antal (st) 98% - 

 2. Påskrivna trafikanordningsplaner (st) 80% - 

3. Utförda serviceresor, totalt antal (tusental) 113% 115% 

4. Färdtjänstresor, snittkostnad per resa (kr) 85% 93% 

 5. Investeringsåtgärdernas volym (mnkr) 69,9% 88,2% 

6. Exploateringsåtgärdernas volym (mnkr) 63,7% 137,8% 

7. Energiförbrukning belysning (Mwh/år)  89,6% - 

1. Antal boendeparkeringskunder ökade stort under corona-pandemin och 
förvaltningen ser ännu inte något tecken på att antal kunder minskar i motsvarande 
utsträckning efter återgång till mer normala förutsättningar i samhället. 

2. Antalet påskrivna trafikanordningsplaner minskar något jämfört med samma 
period förra året. 

3. Antalet utförda serviceresor ökar markant under 2022. Störst ökning står resorna 
till daglig verksamhet för. Ökningen är också större än budgeterat, vilket medför en 
kostnadsökning. 

4. Snittkostnaderna har pressats ner en hel del när Covid 19 ligger bakom oss. Fram 
till och med maj var utvecklingen mycket positiv. Från juni, då Taxi Göteborg 
lämnade sitt uppdrag, har den utvecklingen vänt och pekar uppåt. Förutom att 
möjligheterna till effektiv logistik har försämrats, har bränsleprisökningar och 
övrig allmän inflation slagit hårt mot snittpriserna. Även om vi i prognosen för 
helåret ligger under nivån för 2021 så hamnar vi väsentligt över budgetnivån för 
2022. Därmed är en negativ budgetavvikelse att räkna med gällande verksamhetens 
trafikkostnader. 

5. Investeringsutgifterna är lägre i jämförelse med samma period föregående år. 
Detta beror dels på avsaknad av ramavtal för utförandeentreprenad, dels på 
tidsförskjutningar inom pågående projekt. 

6. Exploateringsutfallet är lägre i jämförelse med samma period föregående år. I 
början på året gjordes en justering av kostnader utifrån förändrade 
redovisningsprinciper vilket innebar att kostnader flyttades från 
investeringsredovisningen för att i stället belasta driftsekonomin. Detta påverkar 
volymen av årets exploateringsutfall. Årsprognosen för exploateringsutgifter är 
inhämtad från fastighetskontoret som har budgetansvar för exploateringar. 
Prognosen visar på en förväntad kraftig ökning av exploateringsvolymen i 
jämförelse med föregående års utfall. 

7. Energiförbrukningen för belysning och trafiksignaler (ren energikostnad utan 
avgifter och skatter) inom trafikkontorets ansvarsområde har sjunkit från 15,4 Mwh 
till 13,8 Mwh, vilket är en minskning motsvarande 11 procent. 
Energiförbrukningen minskas genom årliga energieffektiviseringsåtgärder såsom 
utbyte av konventionella ljuskällor till LED-belysning. Detta arbete prioriteras 
vidare då effekten är god gällande både kostnad, miljöpåverkan och robusthet. 
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2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 
Av Taxi Göteborg uppsagt avtal inom serviceresor 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Taxi Göteborg hävdar avtalsbrott 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Brist på fordon för att utföra serviceresor medför förseningar och uteblivna resor 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Ökad arbetsbelastning för att lösa den uppkomna situationen 

Ekonomiska konsekvenser 

Ökade kostnader för nytecknade tillfälliga avtal samt juridiska kostnader 

Vidtagna åtgärder 

Nyteckning av tillfälliga avtal samt pågående juridisk process 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 

2.2.1.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 

Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten 

Trafikkontoret genomför regelbundna uppföljningar och prognoser med tydligt 
ekonomiskt ansvar för att tillse god ekonomistyrning. 

Trafikkontoret har en långsiktig investeringsplanering som tillgodoser staden mål 
inom stadsutveckling. Vid genomförande av projekt tillämpas projektmodellen 
XLPM med en god projektuppföljning sam portföljstyrning för att säkerställa att 
projekt levereras enligt beslutad tid, kostnad och innehåll. 

Trafikkontoret har genomarbetade underhållsplaner inom ett flertal 
verksamhetsområden. Som ett gott exempel kan nämnas den så kallade 
beläggningsplanen. Vidare arbetar kontoret internt med att ta fram övergripande 
strategier för att kunna hantera eftersläpande underhåll och för att ha kontroll och 
lägga upp en långsiktig planering för de anläggningar som förvaltningen förvaltar. 
Genom att fokusera på kontinuerligt underhåll, långsiktig planering och 
samordning med andra förvaltningar och bolag i staden kan livslängden i stadens 
anläggningar förlängas till en lägre kostnad. 
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2.2.1.2 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 

 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 Mål 2022 

Utfall/mål för 
staden 

79 78  81 

Utfall/mål för 
nämnden 

75 75  78 

För att uppnå målet har trafikkontoret identifierat tre delstrategier för att påverka 
utvecklingen i rätt riktning; 
• Trafikkontoret ska vara en hälsofrämjande arbetsplats och erbjuda ett hållbart 
arbetsliv. Vi ska arbeta för att undvika hög arbetsbelastning som kan leda till 
ohälsa hos våra medarbetare, i syfte att bibehålla en låg total sjukfrånvaro. 
• Trafikkontoret ska fortsatt utveckla och förbättra förvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete (SAM) i samverkan med fackliga representanter genom en 
arbetsmiljögrupp, som utskott till förvaltningens samverkansgrupp, för gemensam 
beredning av frågor främst inom ramen för årshjulet för SAM. 
• Trafikkontoret ska vara en inkluderande arbetsplats fri från diskriminering och 
trakasserier. Under 2022 ska vi implementera gemensamma spelregler och 
trivselregler för arbete och förhållningssätt i samband med samlokalisering och 
utvecklade lokaler. 

 
Genom ett långsiktigt arbete med att utveckla organisatoriska förutsättningar för en 
god arbetsmiljö med tydliga mandat och roller, kan högre HME värden uppnås. 

Trafikkontoret har identifierat områden att utveckla och förbättra långsiktigt genom 
årlig planering. Genom att arbeta systematiskt med vår arbetsmiljö och använda 
forum som t ex arbetsplatsträffar, chefsmöten och god samverkan för vi en dialog 
om hur vi kan utveckla organisationen. 

• Verksamhetsbaserat arbetssätt – fysisk arbetsmiljö, samlokalisering, 
utvecklade arbetssätt och trivsel.  

• Ledarskap och organisatorisk tillit 
• Arbetsbelastning/stress 
• Kränkande särbehandling och bemötandefrågor 
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Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt 

 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall jan-
jul 2022 

Prognos 
2022 

Mål 2022 

Utfall/mål för 
staden 

9,6 8,6   8,1 

Utfall/prognos/mål 
för nämnden 

4,4 4,1 5,2 4,5 4,5 

Efter covid är medarbetarna på arbetsplatsen i högre grad än på länge. Vi kan se att 
sjukfrånvaron har ökat. Vi arbetar fortsatt med att identifiera tidiga signaler på 
ohälsa för att tidigt kunna fånga arbetsrelaterad problematik. 

2.2.2 Övergripande verksamhetsmål 

2.2.2.1 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Förvaltningen har medverkat i Göteborgs Stads podcast Götepod som har fokus på 
att sprida kunskap om planeringen i stadsutvecklingsprocessen. Trafikkontoret har 
arbetat aktivt för att sprida kunskap både om planeringen av enskilda 
stadsutvecklingsprojekt och om planeringen inom stora sakområden som mobilitet 
via stadsutveckling.goteborg.se och på Instagram. 

I ny Översiktsplan för Göteborg föreslås fler yteffektiva transporter i en tätare stad. 
Översiktsplanen syftar till ett ökat resande med kollektivtrafik för de längre 
transporterna, och skapa en nära stad där människor transporterar sig enkelt med 
cykel eller till fots. 

I fördelningen av trafiknämndens investeringar per augusti uppgick prognosen för 
åtgärder för yteffektiva transportslag till knappt 80 procent av totalt budget. 
Framför allt ökade prognosen för resor med kollektivtrafik mot budget. Under året 
har åtgärder som knyter ihop cykelvägnätet varit ett av urvalskriterierna vid 
prioritering av cykelprojekt. 

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med Målbild Koll2035 enligt beslutad 
handlingsplan för perioden 2020-2024. Ett antal gemensamma utredningar enligt 
handlingsplanen är slutförda eller i slutfasen av arbetet såsom förstudie för spår i 
Allén, älvutredningen, samt utredningar om kapacitet i centrala staden. 
Utredningarna syftar till att förstärka och förbättra kollektivtrafikens kvalitet och 
konkurrenskraft. Flera investeringsprojekt för att främja hållbara resor pågår såsom 
Engelbrektslänken, Spårväg och citybusstråk Norra samt Citybusstråk 
Backastråket. Under ledning av Trafikverket har åtgärdsvalsstudie för 
metrobussystemet avslutats och en avsiktsförklaring är tecknad mellan parterna. 
Dialog pågår med Trafikverket gällande de stora lederna kring Göteborg med 
avsikt att identifiera åtgärder för ett mer hållbart trafiksystem i en växande storstad. 

Under 2021 antogs nya riktlinjer för Arbete på gata. Trafikkontoret har tagit fram 
en interaktiv, digital utbildning som riktar sig alla som utför arbete på stadens 
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gator. Utbildningen ska bidra till ökad kunskap om gällande regler och på så sätt 
högre regelefterlevnad med bättre framkomlighet som följd. 

På Trafik Göteborg sprids kunskap om hur trafiksystemet planeras på kort och lång 
sikt samt hur trafikanterna påverkas. Under våren har trafikkontoret arbetat 
intensivt med att minska de trafikala konsekvenserna av Tingstadstunnelns 
renovering. Påverkan av Tingstadstunnelns renovering har varit lägre än befarat 
tack vare omledningar, trimningsåtgärder och informationskampanjer som gjorts i 
samverkan med Trafikverket och Västtrafik. Fördelningen mellan 
älvförbindelserna har varit jämnare än tidigare och trafiktopparna har fördelats 
under längre tid, vilket bidragit till lägre grad av försämrad framkomlighet än 
ursprungligen befarat. 

Efter uppkomna avvikelser under vintern 2021/2022 blev den primära åtgärden att 
se över arbetssätt tillsammans med entreprenörer i de situationer som är att betrakta 
som extraordinära, såsom snödjup över fem centimeter i kombination med 
ihållande snöfall. Flera av avvikelserna var kopplade till entreprenörernas förmåga 
att möta upp i liknande situationer. En arbetsgrupp träffas löpande som, 
tillsammans med entreprenörer, arbetar för att ta fram fungerande arbetssätt. 
Utöver detta fortsätter arbetet med att utbilda personal och certifiera inhyrd 
personal. 

2.2.2.2 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Trafikkontoret har, tillsammans med andra samhällsbyggande förvaltningar, ansvar 
för att planera, projektera och bygga ut den framtida staden. Genom 
remisshantering av bygglov och samordning av detaljplaner utformas 
genomförbara trafik- och utformningsförslag som bidrar till stadens 
utbyggnadsstrategi. Hittills under 2022 pågår 127 detaljplaner, varav 25 har startats 
under året. Förvaltningen har hanterat 276 bygglovsremisser under första delen av 
året. 

Trafikkontoret har en viktig roll i framtidens stadsutveckling och den omdaning av 
stadsrummet och förtätning av staden som beskrivs i såväl trafikstrategi som 
utbyggnadsstrategi och grönstrategi. Under året har 18 mobilitetsavtal med 
fastighetsägare nytecknats inom bygglov och detaljplaner. 

Förvaltningen bidrar till att staden byggs attraktivt, tätt och varierat genom att utgå 
från översiktsplan, styrande dokument och strategier (såsom miljö- och 
klimatprogram samt trafikstrategi) samt anvisningar såsom mobilitets- och 
parkeringsanvisningar. Det viktigaste planeringsverktyget är att minska behovet av 
transporter där närhet innebär kortare sträckor att resa, vilket skapar förutsättning 
att gå, cykla eller åka kollektivtrafik till fler aktiviteter. I det politiska målet för 
utbyggnadsplaneringen ska stadsutvecklingen ske till 80 procent i 
innerstaden/mellanstaden och 20 procent i ytterstaden. Ungefär 80 procent av 
Göteborgs medborgare upplever bra möjligheter att enkelt använda kollektivtrafik 
för vardagliga resor eller till fritidsaktiviteter. 

Trafikkontoret ansvarar för att de som bor, vistas och verkar i Göteborg kan göra 
det i trygga och attraktiva offentliga rum, idag och i framtiden. Det gör 
förvaltningen genom att omhänderta stadsmiljöns och stadslivets värden vid 
investering, reinvestering och i drift och underhåll. 
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2.2.3 Nämndspecifika mål 

2.2.3.1 Göteborg ska vara en stad där framkomligheten och mobiliteten är god 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Förvaltningen har medverkat i Göteborgs Stads podcast Götepod som har fokus på 
att sprida kunskap om planeringen i stadsutvecklingsprocessen. Trafikkontoret har 
arbetat aktivt för att sprida kunskap både om planeringen av enskilda 
stadsutvecklingsprojekt och om planeringen inom stora sakområden som mobilitet 
via stadsutveckling.goteborg.se och på Instagram. 

I ny Översiktsplan för Göteborg föreslås fler yteffektiva transporter i en tätare stad. 
Översiktsplanen syftar till ett ökat resande med kollektivtrafik för de längre 
transporterna, och skapa en nära stad där människor transporterar sig enkelt med 
cykel eller till fots. 

I fördelningen av trafiknämndens investeringar per augusti uppgick prognosen för 
åtgärder för yteffektiva transportslag till knappt 80 procent av totalt budget. 
Framför allt ökade prognosen för resor med kollektivtrafik mot budget. Under året 
har åtgärder som knyter ihop cykelvägnätet varit ett av urvalskriterierna vid 
prioritering av cykelprojekt. 

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med Målbild Koll2035 enligt beslutad 
handlingsplan för perioden 2020-2024. Ett antal gemensamma utredningar enligt 
handlingsplanen är slutförda eller i slutfasen av arbetet såsom förstudie för spår i 
Allén, älvutredningen, samt utredningar om kapacitet i centrala staden. 
Utredningarna syftar till att förstärka och förbättra kollektivtrafikens kvalitet och 
konkurrenskraft. Flera investeringsprojekt för att främja hållbara resor pågår såsom 
Engelbrektslänken, Spårväg och citybusstråk Norra samt Citybusstråk 
Backastråket. Under ledning av Trafikverket har åtgärdsvalsstudie för 
metrobussystemet avslutats och en avsiktsförklaring är tecknad mellan parterna. 
Dialog pågår med Trafikverket gällande de stora lederna kring Göteborg med 
avsikt att identifiera åtgärder för ett mer hållbart trafiksystem i en växande storstad. 

Under 2021 antogs nya riktlinjer för Arbete på gata. Trafikkontoret har tagit fram 
en interaktiv, digital utbildning som riktar sig alla som utför arbete på stadens 
gator. Utbildningen ska bidra till ökad kunskap om gällande regler och på så sätt 
högre regelefterlevnad med bättre framkomlighet som följd. 

På Trafik Göteborg sprids kunskap om hur trafiksystemet planeras på kort och lång 
sikt samt hur trafikanterna påverkas. Under våren har trafikkontoret arbetat 
intensivt med att minska de trafikala konsekvenserna av Tingstadstunnelns 
renovering. Påverkan av Tingstadstunnelns renovering har varit lägre än befarat 
tack vare omledningar, trimningsåtgärder och informationskampanjer som gjorts i 
samverkan med Trafikverket och Västtrafik. Fördelningen mellan 
älvförbindelserna har varit jämnare än tidigare och trafiktopparna har fördelats 
under längre tid, vilket bidragit till lägre grad av försämrad framkomlighet än 
ursprungligen befarat. 

Efter uppkomna avvikelser under vintern 2021/2022 blev den primära åtgärden att 
se över arbetssätt tillsammans med entreprenörer i de situationer som är att betrakta 
som extraordinära, såsom snödjup över fem centimeter i kombination med 
ihållande snöfall. Flera av avvikelserna var kopplade till entreprenörernas förmåga 
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att möta upp i liknande situationer. En arbetsgrupp träffas löpande som, 
tillsammans med entreprenörer, arbetar för att ta fram fungerande arbetssätt. 
Utöver detta fortsätter arbetet med att utbilda personal och certifiera inhyrd 
personal. 



 

Delårsrapport augusti 2022  12 (44) 
Trafiknämnden  

3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-
perspektiv 

  
Aktuell 

period (ack 
sedan årets 

början) 

Motsvarand
e period 

föregående 
år 

Prognos 
2022 Utfall 2021 

Total sjukfrånvaro (%) 5,2 3,7 4.5 4,1 

Antal förvaltningsexterna 
avgångar, 
tillsvidareanställda 

36 13   

Antal förvaltningsexterna 
rekryteringar, 
tillsvidareanställda 

52 30   

Förvaltningsextern 
personalomsättning (%) 

  11 8,4 

Efter covid är våra medarbetare på arbetsplatsen i högre grad än på länge. Vi kan se 
att sjukfrånvaron har ökat. Vi arbetar fortsatt med att identifiera tidiga signaler på 
ohälsa för att tidigt kunna fånga arbetsrelaterad problematik som ohälsa och stress. 

Trafikkontoret verkar på en konkurrensutsatt marknad och våra medarbetares 
kompetens är attraktiv. Vi kan se att vi har fler avgångar men även ett större antal 
rekryteringar. Trafikkontoret har såväl ersättningsrekryterat som i enlighet med 
kontorets kompetensförsörjningsplan i högre grad rekryterat egen anställd personal 
i stället för att använda konsulter. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 
Trafikkontoret ser inga förändringar i förhållande till delårsrapport mars. 

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning 
Beskriv kortfattat förvaltningens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov, 3-5 år  
Under de senaste årens expansion i våra verksamheter har organisationen 
utvecklats. Organisationsjusteringar har inneburit inrättande av nya avdelningar 
och enheter, med delvis förändrade uppdrag och arbetssätt, liksom nya och fler 
chefsuppdrag. Inom i stort sett alla kompetensområden och befattningsgrupper har 
förvaltningen vuxit utifrån utökad volym och utökade uppdrag. De utmaningar som 
vi haft med att rekrytera framför allt seniora kritiska kompetenser inom främst 
investeringsverksamhet och drift och underhåll påverkas av 
konjunkturutvecklingen på marknaden men kommer sannolikt att bestå. 
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Exempel på strategiska kompetenser och bristkompetenser, där vi närmaste åren 
ser ett fortsatt behov av att förstärka organisationen - genom kompetensutveckling, 
rekrytering i samband med konsultomvandling och/eller nyrekrytering: 
Kvalificerade erfarna projektledare inom investeringsverksamhet investering och 
stora projekt, specialist inom drift, underhåll och förvaltning, 
plansamordnare/detaljplanehandläggare, trafikplanerarkompetens, 
trafikutformning, kompetens inom entreprenadjuridik och upphandlingsjuridik, 
digitalkompetens inom olika områden för att nämna några. 

Beskriv kortfattat hur förvaltningen har kommit fram till det 
Förvaltningen har en strategisk plan för kompetensförsörjning som årligen 
uppdateras. I arbetet med årlig nulägesanalys, verksamhetsplanering och utifrån de 
budgetförutsättningar och finansieringsmöjligheter som råder, analyserar cheferna 
hur personalsituationen och kompetensbehov ser ut för den verksamhet man driver 
och ska utveckla. Det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet sammanställs i 
trafikkontorets plan för strategisk kompetensförsörjning. 

Beskriv vilka som är förvaltningens prioriterade lösningar  
Det pågår omfattande stadsutveckling i Göteborg och i regionen, nu och under 
många år framåt. Konkurrensen inom våra mest kritiska och strategiska 
kompetensområden är stor. Andra kommuner, Trafikverket, liksom konsult- och 
entreprenörsföretag har behov av samma kompetenser som vi. 

Stadens ambitioner inom stadsutveckling har inneburit ett utvidgat uppdrag för 
förvaltningen med kraftigt ökad volym, komplexa projekt och förändrade 
omvärldskrav. Expansion och utveckling har krävt omfattande 
organisationsutveckling och organisationsförändringar för att möta det större 
uppdraget och att gå från liten beställarförvaltning till betydligt större förvaltning, 
med mer av eget utförande och inte minst med utveckling av strukturer, processer 
och arbetssätt. Att orientera sig i nya förutsättningar ställer en organisation på prov 
och vi befinner oss fortfarande i transformation. Verksamheten har hög 
förändringstakt och arbete med ständiga förbättringar sker både inom vår egen 
förvaltning och mellan förvaltningar och bolag i staden – tillsammans. 

Arbetet med kompetensförsörjning kräver långsiktighet i vidare bemärkelse, att 
säkra kompetensbehov genom rekrytering men också genom utveckling och 
kompetensbreddning hos egna medarbetare. Engagerade medarbetare som kan och 
vill utvecklas och vara bärare av förvaltningens målbild och ledord är en 
framgångsfaktor. 

Att kunna tillgodose kompetensförsörjningsbehov vi ser nu och framåt, och vara en 
attraktiv arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare innebär arbete inom många 
områden med tydliga samband: 

• Översyn av kompetens vi har behov av och hur befintliga medarbetare kan 
utveckla/bredda sin kompetens - strategisk kompetensutveckling. 
Medvetenhet om att utveckling också är det som sker på arbetsplatsen 
varje dag 

• Konsultstrategi och konsultanvändande 
• Möjliggöra interna utvecklingsvägar inom förvaltningen 
• Ledarskap och medarbetarskap 
• God arbetsmiljö 
• Fortsatt, långsiktigt arbete med utveckling av organisationskultur 

Verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning går hand i hand och samordnas 
för att hänga ihop. Förvaltningen behöver också ha förmågan att kunna 
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omprioritera och ställa om utifrån förändrade förutsättningar som kan aktualiseras 
genom politiska beslut, omvärldskrav, konjunktur och budgetförutsättningar. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag 

Perioden 

mnkr Perioden 

 Utfall Budget Avvikelse Utfall 
föregående år 

Intäkter 900,2 899,6 0,6 746,6 

Kostnader -1 651,1 -1 717,2 66,1 -1 352,4 

Kommunbidrag 895,4 898,6 -3,2 721,6 

Resultat 144,5 81,0 63,5 115,9 

Helår 

mnkr Helår 

 Prognos Föregående 
prognos Budget Bokslut 

föregående år 

Intäkter 1 431,8 1 285,6 1 352,3 1 200,1 

Kostnader -2 717,8 -2 582,1 -2 661,1 -2 285,6 

Kommunbidrag 1 351,1 1 361,5 1 351,9 1 082,9 

Resultat 65,0 65,0 43,0 -2,6 

3.2.2 Utfall till och med perioden 
Resultatet för perioden uppgår till 144,5 mnkr och är 63,5 mnkr högre än den 
periodiserade budgeten. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på lägre 
personalkostnaderna på grund av att vissa rekryteringar inte slutförts eller varit 
svårrekryterade samt genom en högre debiteringsgrad mot projekten, vilket medför 
ett lägre utfall i perioden om cirka 15 mnkr. 

Rivningsentreprenaden för Göta Älvbron har senarelagts och blivit billigare, vilket 
medför ett lägre utfall i perioden om cirka 12 mnkr. 

Kapitalkostnaderna är cirka 3 mnkr under budget då det skett en del 
tidsförskjutningar i färdigställande av projekt. 

Övriga större ekonomiska avvikelser mot budget är lägre kostnader för 
cykelåtgärder, vilket främst beror på avsaknad av ramavtal samt högre kostnader 
för vinterväghållning på grund av en del kalla dagar under vårvintern. 

I utfallet finns en fördröjning av åtgärder inom stadsutveckling som exempelvis 
utredningar, digitaliseringsutveckling samt underhåll vilket påverkar resultatet 
positivt. 



 

Delårsrapport augusti 2022  15 (44) 
Trafiknämnden  

Intäktsökningen är cirka 4 mnkr avseende parkering. Intäkterna för upplåtelser är 
cirka 7 mnkr lägre än budget men kompenseras av ökade kommunbidrag. Övrig 
intäktsavvikelse mot budget avser justeringspost avseende Västtrafik för 
ersättningstrafik och spårlager samt vidarefakturering som inte har någon 
resultatpåverkan. 

Den positiva avvikelsen mot motsvarande period föregående år är 28,6 mnkr och 
beror främst på ökningen av kapitaltjänstkostnaden samt ett ökat kommunbidrag. 

Resultaträkning perioden 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 

Avv utf- 
budget 

ack 

Utfall 
perioden 

föregående 
år 

Verksamhetens intäkter 900,2 899,6 0,6 746,6 

Verksamhetens kostnader -1 247,9 -1 321,3 73,5 -1 071,4 

Avskrivningar -348,5 -341,7 -6,8 -242,4 

- Verksamhetens 
nettokostnader -696,1 -763,4 67,3 -567,3 

Kommunbidrag 895,4 898,6 -3,2 721,6 

- Verksamhetens resultat 199,3 135,2 64,1 154,4 

Finansiella kostnader -54,8 -54,2 -0,6 -38,5 

- Resultat 144,5 81,0 63,5 115,9 

3.2.3 Prognos 
Prognosen för 2022 bedöms bli ett överskott på 65 mnkr vilket är 22 mnkr över 
budget men i linje med tidigare prognos. Den positiva prognosticerade avvikelsen 
mot budget beror främst på lägre personalkostnader på grund av att vissa 
rekryteringar, trots högt tryck och stort fokus, varit svårrekryterade och inte kunnat 
slutföras enligt plan samt lägre kostnader för cykelåtgärder och 
rivningsentreprenaden för Göta Älvbron. 

Erhållna extra medel avseende klimatanpassning, där åtgärder redan var planerade 
och finansierade via ursprunglig budget, bidrar också till den positiva 
prognosavvikelsen. 

Övriga större ekonomiska prognosavvikelser mot budget är högre kostnader 
avseende Serviceresor samt vinterväg- och barmarkrenhållning. 

I prognosen har hänsyn tagits till beslutet i kommunfullmäktige om att 
subventionera upplåtelser avseende bland annat uteserveringar. Upplåtelserna är 16 
mnkr lägre som en konsekvens av de beslutade stimulansåtgärderna till 
näringsidkare. Subventionen av upplåtelser kompenseras av motsvarande högre 
intäkter av kommunbidrag. 

Kapitalkostnadsprognosen om 410 mnkr är oförändrad mot budget. Osäkerheter 
finns avseende vilken takt som exploateringar kommer kunna aktiveras. 

Prognosen bedöms vara i balans. Det finns dock risk att det nya säkerhetsläget i 
världen och Europa kan få negativ påverkan på verksamheten i form av försenade 
eller uteblivna leveranser samt ökade kostnader i verksamheten. 
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Resultaträkning 
Prognos 
augusti 

Prognos 
maj Budget 

Utfall 
föregående 

år 

Verksamhetens intäkter 1 431,8 1 285,6 1 352,3 1 200,1 

Verksamhetens kostnader -2 099,3 -1 967,7 -2 048,5 -1 817,3 

Avskrivningar -533 529 -528 698 -527 893 -404 332 

- Verksamhetens 
nettokostnader -1 201 038 -1 210 733 -1 224 081 -1 021 580 

Kommunbidrag 1 351 063 1 361 461 1 351 870 1 082 937 

- Verksamhetens resultat 150 025 150 728 127 789 61 357 

Finansiella kostnader -85 025 -85 728 -84 789 -63 980 

- Resultat 65 000 65 000 43 000 -2 607 

3.2.4 Investeringsredovisning 

3.2.4.1 Investeringar 
År 2022 

Belopp i mnkr Årets ack 
utfall 

Prognos 
helår Budget helår Avvikelse 

Inkomster 57,4 200,0 229,5 -29,5 

Utgifter -522,6 -1 150,0 -1 496,7 346,7 

varav 
reinvestering 

-169,6 -420,0 -477,4 57,4 

varav 
nyinvestering 

-353,0 -730,0 -1 019,3 289,3 

Investerings-
netto 

-465,2 -950,0 -1 267,2 317,2 

Trafiknämndens investeringsbudget för 2022 uppgår till -1 267,2 miljoner kronor netto. Nettoprognosen för år 
2022 beräknas till -950,0 miljoner kronor, vilket är en minskning mot budgeterad nivå med 317,2 miljoner kronor 
(-25,0 procent). 

Planperioden 2021-2025 

Belopp i mnkr Ack utfall 
2021-2025 

Prognos 
2021-2025 

Budget 2021-
2025 Avvikelse 

Inkomster 527,9 2 450,0 2 596,0 -146,0 

Utgifter -1 825,9 -7 900,0 -10 852,0 2952,0 

varav 
reinvestering 

-528,2 -2 050,0 -3 011,0 961,0 

varav 
nyinvestering 

-1 297,7 -5 850,0 -7 841,0 1991,0 

Investerings-
netto 

-1 298,0 -5 450,0 -8 256,0 2806,0 

Trafiknämndens investeringsbudget för planperioden 2021-2025 uppgår till -8 256,0 miljoner kronor netto. 
Planperiodens nettoprognos beräknas till -5 450,0 miljoner kronor, vilket är en minskning mot budgeterad nivå 
med 2 806,0 miljoner kronor (-34,0 procent).  
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Prognosen bygger på aktuell statusrapportering av pågående projekt samt en 
bedömning av årsfördelning och kostnad för kommande skeden samt för planerade 
åtgärder. Därtill görs ett schablonmässigt avdrag av den summerade prognosen, 
med syfte att göra prognosen mer realistisk. Utifrån denna sammanställning 
framgår att framdriften är lägre än förväntat och prognosen för innevarande år samt 
för planperioden visar på en minskning mot budgeterad nivå. Den förväntade 
ökningen av investeringstakten har uteblivit och årets investeringsvolym beräknas 
uppgå till en lägre nivå än föregående år. 

Periodens utfall är lågt och årsprognosen innebär att investeringskostnaderna 
behöver öka kraftigt under hösten. Detta bedöms rimligt utifrån jämförelse med 
tidigare års utfall. 

Tidsförskjutningar är den främsta anledningen avvikelsen från budgeterad nivå. 
När tidsförskjutningar uppstår i tidiga skeden innebär det även en påverkan på 
efterföljande skeden. Framdriften av mindre åtgärder har påverkats av avsaknaden 
av ramavtal för utförandeentreprenad under första halvåret, liksom överklagade 
detaljplaner. 

Implementering av nytt arbetssätt där förstudier genomförs i större utsträckning har 
inneburit att färre genomförandestudier har startats upp i jämförelse med vad som 
planerats. Vidare har kontoret inte haft förmåga att möta upp med personella 
resurser i önskvärd omfattning. 

Investeringsprognos för år 2022 per reseslag visar på en viss ökning inom resor 
med kollektivtrafik samt resor till fots i jämförelse mot budgeterad nivå, övriga 
reseslag minskar. 

 
Förvaltningen har blivit beviljad ytterligare medfinansiering genom 
Stadsmiljöavtalet och Regional plan. Eventuella tidsförskjutningar av dessa 
åtgärder eller motprestationer riskerar påverka ersättningens omfattning. 

Förvaltningen ser en risk för kostnadsökningar kopplat till världsläget och 
inflationstakt samt att begränsad tillgång på material kan komma att påverka 
kostnadsutveckling och framdrift för utbyggnad av allmän platsmark. 
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Redovisning per område 

År 2022 
För tabell med redovisning per område, se underbilaga 2 

Planperioden 2021-2025 
För tabell med redovisning per område, se underbilaga 2 

 

Hållbar mobilitet och stadsmiljö 
Den främsta anledningen till att budgeterad nivå inte uppnås beror på 
tidsförskjutningar inom pågående åtgärder. Prognosen innebär att 
investeringsutgifterna förväntas öka kraftigt nästa år, framför allt inom Resor med 
cykel där flera åtgärder då befinner sig i produktionsskede. 

Färre hållplatser än beräknat blir färdiga inom åtgärden Anpassa 
spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet, med anledning av försenad 
upphandling. Förseningen bedöms inte påverka trafikering av de förlängda 
vagnarna på linje 5 och linje 11 med planerad start under år 2024. 

Reinvestering 
Avvikelsen på planperioden mellan budgeterad volym och prognos beror främst på 
att beläggningsarbeten beräknas utföras till en lägre kostnad genom att ytor 
återställs av andra utförare. Innevarande års beläggningsprognos påverkas av 
tidsförskjutning av utförandet inom två av fem etapper med anledning av 
förseningar inom den omfattande remissrundan där planen för beläggningar sätts. 

Länsstyrelsen har fattat beslut om att åtgärden Kanalmurar utmed Åvägen från 
Ullevibron till Valhallabron kan förväntas innebära betydande miljöpåverkan. 
Beslutet innebär att en mer omfattande vattendomsansökan med ytterligare samråd 
och en mer omfattande miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras, vilket 
påverkar genomförandetiden och medel förskjuts i tid. 

Namngivna projekt 
Hisingsbron rapporterar en minskning av totalkostnad med 150,0 miljoner kronor 
(prisnivå 2009) med anledning av att riskexponeringen minskat. Minskningen 
motsvarar ca 240 miljoner i löpande prisnivå och den positiva 
kostnadsminskningen får en direkt påverkan på förvaltningens prognos, både för 
innevarande år och på planperioden. Hisingsbrons uppdaterade prognos innebär att 
åtgärden understiger budgeterad nivå med 350,0 miljoner kronor (prisnivå 2009). 

Station Haga och Knutpunkt Korsvägen är båda åtgärder som påverkas av 
osäkerhet kring Västlänkens byggtid vilket riskerar att försena stadens byggnation 
av allmän platsmark. En utdragen tidplan kan innebära en viss påverkan på 
kostnaderna då projektorganisationen pågår under en längre tid. 

Engelbrektslänken rapporterar en tidsförskjutning med anledning av överklagad 
detaljplan. Innehållskompletteringar- och förändringar har varit nödvändiga att 
genomföra för att klara av spårgeometrin i plan och höjd och en ny kalkyl är under 
framtagande. 

Upphandling av genomförandestudien inom åtgärden Avenyn blir förskjuten i tid 
med anledning av den pågående projekttävlingen. 



 

Delårsrapport augusti 2022  19 (44) 
Trafiknämnden  

3.2.4.2 Exploateringsinvesteringar 

År 2022 

Belopp i mnkr Årets ack 
utfall 

Prognos 
helår Budget helår Avvikelse 

Inkomster 31,4 549,6 FN/Bolag 
budgetansvar 

- 

Utgifter -166,5 -549,6 FN/Bolag 
budgetansvar 

- 

Netto -135,1 0,0 FN/Bolag 
budgetansvar 

- 

Planperioden 2021-2025 

Belopp i mnkr Ack utfall 
2021-2025 

Prognos 
2021-2025 

Budget 2021-
2025 Avvikelse 

Inkomster 409,4 3 397,0 FN/Bolag 
budgetansvar 

- 

Utgifter -565,2 -3 397,0 FN/Bolag 
budgetansvar 

- 

Netto -155,8 0,0 FN/Bolag 
budgetansvar 

- 

Inför år 2020 fick fastighetsnämnden budgetansvar för förvaltningarnas totala 
exploateringsekonomi och trafikkontoret utför gatuanläggningar på allmän 
platsmark efter beställning från fastighetskontoret. Trafiknämnden har fortsatt 
kostnadsansvar för kapitalkostnader för gatuanläggningarna på allmän platsmark 
samt ansvarar för drift och underhåll. Trafikkontoret har tidigare även utfört 
gatuanläggningar efter beställning direkt från Älvstranden utveckling AB, men 
dessa hanteras numera genom beställning från fastighetskontoret. Endast en åtgärd, 
Götaverksgatan, återstår att färdigställa utifrån tidigare rutin, vilken summeras 
under tabell Exploatering bolag. 

Prognos för skattefinansierad - och exploatörsfinansierad exploatering av allmän 
plats gata inhämtas från fastighetskontoret, medan trafikkontoret tar fram prognos 
för det som rapporteras under rubrik Exploatering bolag. 

Utfall per augusti för gatuanläggningar på allmän platsmark uppgår till 166,5 mnkr 
vilket är en minskning med 94,7 miljoner kronor (-36,3 procent) mot samma period 
föregående år. Med en årsprognos som uppgår till 549,6 mnkr innebär det att 
investeringsutgifterna förväntas öka kraftigt under årets resterande månader. 

En reviderad kalkyl är framtagen för delprogram Gata Kaj inom projekt 
Masthuggskajen som visar på en högre kostnad än vad som budgeterats. Det 
bedöms inte möjligt att genom omfattningsförändringar hamna inom ram, utan att 
väsentligt påverka måluppfyllelsen. 
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Skattefinansierad exploatering gata 

  
Årets 
utfall 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Prognos 
2021-2025 

Budget 
2021-2025 

Utgifter -21,8 -71,0 

Fastighets-
nämndens 

budget 
ansvar -575,2 

Fastighets-
nämndens 

budget 
ansvar 

Exploateringsfinansierad exploatering gata 

  
Årets 
utfall 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Prognos 
2021-2025 

Budget 
2021-2025 

Utgifter -139,8 -468,1 

Fastighets-
nämndens 

budget 
ansvar -2771,3 

Fastighets-
nämndens 

budget 
ansvar 

Exploatering bolag 

  
Årets 
utfall 

Prognos 
helår 

Inkomster 0,5 -10,5 

Utgifter -4,9 -10,5 

Netto -4,4 0,0 

3.2.4.3 Projektuppföljning 

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse 

Projekt KF-
beslut Ack. utfall Total 

projektprognos Projektbudget Slutår 

 (J/N) Ink Utg Ink Utg Ink Utg  

Engelbrekt
slänken 
(2019 års 
prisnivå)  

Ja 10,2 -24,9 137,5 -260,0 137,5 -260,0 2024 

Knutpunkt 
Korsvägen 
(2017 års 
prisnivå)  

Ja 33,1 -33,1 745,5 -860,0 745,5 -860,0 2027 

E45 
Nedsänkni
ng (2013 
års 
prisnivå)  

Ja 437,0 -801,7 449,2 -808,9 490,0 -849,3 2021 

Station 
Haga 
(2017 års 
prisnivå)  Ja 0,8 -43,3 40,4 -660,0 0,0 -660,0 2027 

Kville 
(2016 års 
prisnivå)  Ja 113,6 -124,3 318,0 -768,0 318,0 -768,0 2029 
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Skeppsbro
n etapp 2 
(2017 års 
prisnivå)  Ja 20,5 -41,1 125,0 -1405,0 0,0 -1405,0 2032 

Hisingsbro
n (2009 
års 
prisnivå)  Ja 1455,0 -2780,0 1589,0 -3150,0 1566,0 -3500,0 2021 

Citybuss 
Backastrå
ket (2016 
års 
prisnivå)  Ja 13,6 -28,2 300,0 -400,0 300,0 -400,0 2029 

Frihamnen
-
Lindholme
n (2020 
års 
prisnivå)  Ja 21,5 -46,5 525,0 -700,0 525,0 -700,0 2025 

Brunnsbo-
Hjalmar 
Brantingsp
latsen 
(2019 års 
prisnivå)  Ja 3,6 -2,9 331,5 -442,0 331,5 -442,0 2029 

Engelbrektslänken - En ny spårvägslänk 
Åtgärden avser ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från 
Södra vägen till Skånegatan. Detaljplanen är för närvarande överklagad till Mark- 
och miljödomstolen. Innehållskompletteringar- och förändringar har varit 
nödvändiga att genomföra för att klara av spårgeometrin i plan och höjd. Detta har 
medfört att den senaste kalkylen som gjorts i pågående projekteringen visar på att 
projektet kan bli dyrare än beslutad budget. Åtgärden medfinansieras av Västtrafik 
och genom Stadsmiljöavtalet. 

Knutpunkt Korsvägen 
Vid Korsvägen planeras en utbyggnad av allmän plats för stadens anläggningar, 
buss-, spårvagn-, gång-, cykel och biltrafik samt stadsmiljöåtgärder. Trafikverkets 
arbete med Västlänken på platsen pågår för fullt och risk finns att övertagandet av 
ytor från Västlänken kan förskjutas framåt i tid, vilket medför en försening av 
färdigställande av knutpunkten. Åtgärden medfinansieras genom Västsvenska 
paketet. 

E45 Nedsänkning 
Projektet innebär en överdäckad nedsänkning av Götaleden. Hela Gullbergstunneln 
har nu öppnat för trafik och projektet håller på att avslutats. Åtgärden 
medfinansieras genom Västsvenska paketet. 

Station Haga 
Projektet innefattar spår inklusive hållplatsläge spårvagn/buss, underjordiskt 
cykelgarage, ny gångbro över Rosenlundskanalen samt allmän plats i anslutning till 
station Haga samt norr om Rosenlundsbron. Tidplan och byggnationsordning 
diskuteras med Trafikverket. Tidplanen för åtgärdens färdigställande riskerar att 
förskjutas med ett till två år. Åtgärden har beviljats medfinansiering genom 
Stadsmiljöavtalet. 
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Kvilleleden 
Projektet omfattar utbyggnad av detaljplanen Gator vid Backaplan samt 
infrastruktur vid intilliggande områden. Projektets färdigställandetid har 
senarelagts på grund av omstart. Projektet utförs i nära samverkan med 
Trafikverkets ombyggnad av Lundbyleden. Åtgärden medfinansieras genom 
Västsvenska paketet. 

Skeppsbron etapp 2 
Skeppsbron ingår i Södra Älvstranden, som är ett av sju delområden i Älvstaden. 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om genomförandebeslut för 
åtgärden. 

Hisingsbron 
Hisingsbron är öppen för trafik. Prognosen visar på att åtgärden kommer kunna 
utföras till en lägre kostnad mot vad som budgeterats. Åtgärden medfinansieras 
genom Västsvenska paketet. 

Citybuss Backastråket 
Projektet omfattar körbana för buss från Balladgatan till Körkarlens gata. 
Busstråket ska ansluta till den nya spår- och citybussträckan mellan Linnéplatsen 
och Brunnsbo. Projektet är en del av Sverigeförhandlingen. 

Frihamnen-Lindholmen  
Delsträckan Frihamnen-Lindholmen är en del av en ny spårväg och 
citybussträckning från Brunnsbo till Linnéplatsen. Projektet är en del av 
Sverigeförhandlingen. 

Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen 
Delsträckan Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen är en del av en ny spårväg och 
citybussträckning från Brunnsbo till Linnéplatsen och omfattar byggnation av 
bussgata i ett första skede. Projektet är en del av Sverigeförhandlingen. 

3.2.5 Uppföljning av kapitalkostnader 

Belopp (tkr) Nominering 
2022 

Nämnd-
budget 

2022 

Utfall 
perioden 

Prognos 
helår 2022 

Utfall 
helår 2021 

Avskrivningar -366 200 -337 573 -218 009 -337 021 -227 530 

Ränta -72 100 -72 427 -46 587 -72 979 -49 467 

Totalt -438 300 -410 000 -264 596 410 000 -276 997 

I avskrivning ingår även kostnader för utrangering och upplösning av bidrag avseende statlig infrastruktur. 

Trafikkontorets investeringsnominering, vilken sammanställdes våren 2021, visade 
på en förväntad nivå för kapitalkostnader som uppgick till 438,3 miljoner kronor 
netto för år 2022. I samband med budgetbeslutet inför år 2022 minskades volymen 
till 410 miljoner kronor. Detta med anledning av att komponentuppdelning av 
Hisingsbron innebar en längre avskrivningstid mot vad som tidigare hade 
beräknats, med lägre årlig kapitalkostnad som följd. 

Aktuell prognos för kapitalkostnader 2022 visar ingen förändring mot budgeterad 
nivå. Osäkerheter finns avseende vilken takt pågående projekt kommer kunna 
aktiveras år 2022. 
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3.2.6 Kostnader hänförbara till konsekvenser av kriget i Ukraina 

Belopp i tkr Utfall till och 
med 31 aug Prognos helår 

Kostnader för flyktingmottagande 0 0 

Bedömd statlig ersättning (statsbidrag) 0 0 

Övriga intäkter 0 0 

Bedömd nettokostnad 0 0 

Vi bedömer att vi inte har några verksamhetsmässiga eller affärsmässiga 
konsekvenser som kan hänföras till kriget i Ukraina. Däremot så bedömer vi att 
prisutvecklingen när det gäller framför allt energi och bränsle är kopplat till kriget i 
Ukraina, vilket i förlängningen påverkar den allmänna kostnadsutvecklingen inom 
trafiknämndens verksamheter. 

Trafikkontoret har inte några direkta kostnader som är kopplade till 
flyktingmottagandet. 

  

3.2.7 Ekonomisk utveckling 2023 och framåt 
Trafikkontorets personalkostnader utgör endast en mindre del av de totala 
verksamhetskostnaderna (cirka 15 procent). Ökade personalkostnader till följd av 
höjda pensionskostnader bedöms därför kunna hanteras genom omprioriteringar 
inom ramen för den ordinarie verksamheten. Däremot så skulle hög inflation och 
stigande räntor kunna komma att påverka nämndens verksamhet i betydande 
omfattning. 
Trafiknämnden har de senaste åren genomfört omfattande investeringar i 
infrastrukturen, där Hisingsbron är ett exempel. Dessa genererar ökade kostnader 
för räntor och avskrivningar. Genom den höga investeringstakten ökar också 
kostnaderna för räntor och avskrivning även om räntenivån skulle vara oförändrad. 
Trafikkontoret förutsätter att kommunbidrag för räntor och avskrivningar hålls 
separerade från finansieringen av övrig verksamhet. 
Såväl verksamheterna inom drift som investering upphandlas av externa 
leverantörer. Detta medför ökade kostnader i samband med ökad inflation. 
Trafikkontorets avtal är i dessa delar i allmänhet indexreglerade. Vissa kostnader, t 
ex elkostnader terminssäkras, vilket medför att kostnadsutvecklingen inom dessa 
områden är mer kontrollerad. 

Om kostnaderna inom verksamheten ökar utöver vad trafiknämnden kan finansiera 
så innebär detta att nämnden behöver ta ställning till förändrad omfattning i 
projekten eller förändrade servicenivåer, Detta kan i viss utsträckning göra att 
nämnden kan hantera ökade kostnader. 

3.2.8 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras 
genom beslut av andra nämnder 

Kommuncentral post (Belopp i tkr) Utfall 
perioden 

Prognos 
helår 

Budgeterat 
belopp 
helår 

 Enkelt avhjälpta hinder  733 2 000 0 
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3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.3.1 Uppföljning avtalssamverkan 

Avtalets 
namn/rubrik 

Avtalspart/-er 
(kommun 
och/eller 
Region) 

Verksamhet som 
bedrivs med stöd av 

avtalet 
Övrigt 

Huvudavtal och 
principavtal med 
Västra 
Götalandsregionen 
avseende 
organisering av 
spårvägstrafiken 

VGR Göteborgs Stad 
tillhandahåller 
hållplatskurar och 
annan 
hållplatsutrustning 
enligt avtal med 
JCDecaux 

Avtalet med 
JCDecaux är 
uppsagt och 
upphör att gälla per 
2026-06-30. 
Ansvaret övergår 
därefter till VGR, i 
enlighet med 
normalvillkoren 
mellan 
kommunerna och 
regionen. 

Samverkansavtal om 
Spårvägsverksamhet 
inom Mölndals Stad 

Mölndals Stad Trafiknämnden 
ansvarar för 
säkerhetsstyrning 
samt drift och 
underhåll för 
spårvägsanläggningen 
inom Mölndals Stad 

Spåranläggningen 
ägs av Mölndals 
Stad 
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4 Styrinformation till nämnden 

4.1 Fördjupad uppföljning ekonomi 
Resultatet för perioden är bättre än budgeterat. Resultatet för perioden uppgår till 
144,5 mnkr och är 63,5 mnkr högre än den periodiserade budgeten. Den positiva 
avvikelsen mot budget beror främst på lägre personalkostnaderna på grund av att 
vissa rekryteringar inte slutförts eller varit svårrekryterade samt genom en högre 
debiteringsgrad mot projekten, vilket medför ett lägre utfall i perioden om cirka 15 
mnkr. Rivningsentreprenaden för Göta Älvbron har senarelagts och blivit billigare, 
vilket medför ett lägre utfall i perioden om cirka 12 mnkr. Övriga större 
ekonomiska avvikelser mot budget är lägre kostnader för cykelåtgärder och 
kapitaltjänstkostnader samt högre kostnader för vinterväghållning. I utfallet finns 
en fördröjning av åtgärder inom stadsutveckling som exempelvis utredningar och 
digitaliseringsutveckling samt underhåll vilket påverkar resultatet positivt. 

Den positiva avvikelsen mot motsvarande period föregående år är 28,6 mnkr och 
beror främst på ökningen av kapitaltjänstkostnaden samt ökat kommunbidrag. Den 
stora ökningen av kapitaltjänstkostnaden är en konsekvens av att Hisingsbron samt 
nedsänkningen av E45 är aktiverade och i drift samt en fortsatt hög takt i 
reinvesteringar i befintlig infrastruktur. 

Prognosen för 2022 bedöms bli ett överskott på 65 mnkr vilket är 22 mnkr över 
budget men i linje med tidigare prognos. Den positiva prognosticerade avvikelsen 
mot budget beror främst på lägre personalkostnader på grund av att vissa 
rekryteringar, trots högt tryck och stort fokus, varit svårrekryterade och inte kunnat 
slutföras enligt plan samt lägre kostnader för cykelåtgärder och 
rivningsentreprenaden för Göta Älvbron. Erhållna extra medel avseende 
klimatanpassning, där åtgärder redan var planerade och finansierade via 
ursprunglig budget, bidrar också till den positiva prognosavvikelsen. Övriga större 
ekonomiska prognosavvikelser mot budget är högre kostnader avseende 
Serviceresor samt vinterväg- och barmarkrenhållning. 

Prognosen bedöms vara i balans. Det finns dock risk att det nya säkerhetsläget i 
världen och Europa kan få negativ påverkan på verksamheten i form av försenade 
eller uteblivna leveranser samt ökade kostnader i verksamheten. 

Se nedanstående tabell med efterföljande kommentarer för ytterligare detaljer 
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Uppdragsverksamhet 
En stor andel av förvaltningens intäkter och kostnader, 496 mnkr i perioden och 
762 mnkr i prognosen avser tjänster som utförs på uppdrag av andra där 
förvaltningen får kostnadstäckning och är därmed inte resultatpåverkande för 
trafikkontoret. Dessa redovisas separat under rubriken Uppdragsverksamhet i 
tabellen. 

Västtrafik finansierar drift, underhåll och kapitalkostnader för spårbanan som ägs 
av Göteborgs Stad/ trafikkontoret med cirka 424 mnkr enligt prognos. 

Prognosticerad kostnad för underhåll av bana är 33 mnkr lägre än budget då det 
pågår många infrastrukturprojekt i Staden vilket medför resursbrist hos flera 
leverantörer. En del närliggande underhållsprojekt förskjuts därmed, vilket 
resulterar i lägre utfall i perioden jämfört med budget. Utöver det har budgeterade 
kostnader för material justerats och förts över till förrådslagret för spår vilket 
medför en lägre prognos. Västtrafik kommer att krediteras cirka 20 mnkr vilket 
motsvarar det belopp som de förskottsbetalat. (Bokföringen av ersättningstrafik 
samt retroaktiv justering till och med 2021 avseende förrådslagret för spår har 
hanterats inom nämndens egen verksamhet och redovisas som lägre övrig intäkt 
och lägre övrig kostnad i rapporten ovan). 

Uppdrag för ledningsägare utförs för cirka 295 mnkr och Trafik Göteborg med 
cirka 26 mnkr enligt prognos. Prognosen avseende ledningsägare är 90 mnkr högre 
än budget då vidarefaktureringen bedöms bli högre jämfört med ursprunglig 
budget. 
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Egen verksamhet  
Utfall avseende intäkter exklusive vidarefakturering är cirka 36 mnkr lägre än 
budget och beror främst på justeringspost avseende Västtrafik rörande 
ersättningstrafik samt förrådslagret för spår som dock inte har någon 
resultatpåverkan. Utfall avseende intäkter för boende-, avgift- och felparkering är 
cirka 4 mnkr över budget. Intäkterna för upplåtelser är cirka 7 mnkr lägre än 
budget men kompenseras av ökade kommunbidrag. 

Prognos avseende Intäkter exklusive vidarefakturering är sammantaget i nivå med 
budget. I prognosen har hänsyn tagits till beslutet i kommunfullmäktige om att 
subventionera upplåtelser avseende bland annat uteserveringar. Intäkterna från 
markupplåtelserna är 16 mnkr lägre som en konsekvens av de beslutade 
stimulansåtgärderna till näringsidkare. Subventionen av upplåtelser kompenseras 
av motsvarande högre intäkter av kommunbidrag. 

Kostnaden för vinterväghållningen i perioden är cirka 7 mnkr högre än budget på 
grund av en del kalla dagar under vårvintern. Prognosen för vinterväg- och 
barmarkrenhållning är cirka 10 mnkr högre än budget. Tidigare felberäkningar i 
mängder kopplat till de samordnade entreprenaderna har uppdagats vilket medför 
att regleringar av mängder genomförts från och med 2019 och framåt i samband 
med kontrakts start. Detta medför att även de nya kontrakten 2022/2023 för de 
samordnade entreprenaderna blir dyrare. Högre kostnadsutveckling för vägsalt 
bidrar också till den högre kostnadsprognosen. 

Prognosticerade kostnaderna för cykelåtgärder är 7 mnkr under budget då 
planerade och önskvärda åtgärder inte har kunnat genomföras, vilket främst beror 
på avsaknad av ramavtal. 

Trafikkontoret har erhållit 5 mnkr i medel för förstärkt kamerabevakning i 
brottsbekämpande syfte. Prognosticerade kostnader beräknas uppgå till 1 mnkr då 
de tekniska lösningarna inte är så kostnadsdrivande samt processen att etablera 
kameror är tidskrävande och fokus under 2022 framför allt kommer vara i 
pilotområden. 

Utfallet för Serviceresor för perioden är netto cirka 1 mnkr under budget. 
Prognosen överstiger budget med drygt 8 mnkr netto och beror huvudsakligen på 
den kraftiga kostnadsutvecklingen för trafikkostnader, främst för bränslekostnader. 
Taxi Göteborg sade upp avtalet för fordonsgrupp i juni 2022. En juridisk tvist har 
som följd av Taxi Göteborgs uppsägning uppstått där trafikkontoret hävdar att 
företaget inte hade godtagbara skäl för sin uppsägning. Detta medför ökade 
kostnader för att ersätta de saknade fordonen. Tvisten kommer också leda till 
advokatkostnader som huvudsakligen beräknas belasta resultatet under följande år 
samtidigt som det rättsliga utfallet är något osäkert. 

Utfallet i perioden avseende planering och utredning är cirka 7 mnkr under budget. 
Prognosticerad kostnad bedöms vara i linje med budget vilket förutsätter en god 
framdrift under resterande månader. 

Rivningsentreprenaden för Hisingsbron som redovisas under övriga kostnader har 
senarelagts och blivit billigare, vilket medför ett lägre utfall i perioden om cirka 12 
mnkr jämfört med budget. Prognosen för rivning och sanering av Göta Älvbron är 
3 mnkr lägre än budget. Det är en effekt av förbättrad samordning och kontroll av 
entreprenadens saneringsarbete. 

Personalkostnaderna är cirka 15 mnkr lägre i perioden än budget på grund av att 
vissa rekryteringar, trots högt tryck och stort fokus, varit svårrekryterade och inte 
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kunnat slutföras enligt plan samt genom en högre debiteringsgrad mot projekten 
vilket sänker personalkostnaderna i driftsbudgeten. Prognosticerade 
personalkostnader bedöms bli cirka 14 mnkr lägre än budget. 

Trafikkontoret har erhållit 5 mnkr i extra medel för att finansiera åtgärder avseende 
klimatanpassning. Dessa åtgärder var redan planerade och finansierade via 
ursprunglig budget, vilket medför ett prognosticerat överskott. 

Kapitalkostnaderna i perioden är cirka 3 mnkr under budget då det skett en del 
tidsförskjutningar i färdigställande av projekt i början av året. 
Kapitalkostnadsprognosen om 410 mnkr är oförändrad mot budget. Osäkerheter 
finns avseende vilken takt som pågående projekt kommer kunna aktiveras under 
2022. Kapitalkostnader i sammanställning ovan inkluderar en utrangeringspost om 
cirka 12 mnkr avseende bidrag från privata aktörer då redovisningen har anpassats 
till gällande redovisningsprinciper avseende intäkter. Motsvarande belopp har 
reglerats mot kommuncentrala medel och redovisas som ett lägre kommunbidrag i 
rapporten ovan. 

4.2 Fördjupad uppföljning personal och 
arbetsmiljö 
Långvarig högkonjunktur och en mycket het marknad inom vår bransch innebär en 
högre personalomsättning för oss och andra nämnder och bolag inom 
stadsutvecklingsområdet. I förvaltningens plan för strategisk kompetensförsörjning 
lyfts strategiska kompetenser och bristkompetenser, där vi närmaste åren ser ett 
fortsatt behov av att förstärka organisationen - genom kompetensutveckling, 
rekrytering i samband med konsultomvandling och/eller nyrekrytering. I vår 
konsultstrategi definieras olika konsulttyper och verksamheterna har satt upp mål 
för planerad konsultomvandling under året. 

I senaste medarbetarenkäten har vi som förvaltning lyckats att bibehålla vår 
tidigare positiva utveckling av HME. Det är ett långsiktigt arbete där vi även under 
året kommer att arbeta vidare med; 

• Verksamhetsbaserat arbetssätt – fysisk arbetsmiljö, samlokalisering, 
utvecklade arbetssätt och trivsel 

• Ledarskap och organisatorisk tillit 
• Arbetsbelastning/stress 
• Kränkande särbehandling och bemötandefrågor 

Den snabba utvecklingen av att arbeta digitaliserat som pandemin bidragit till 
förändrar våra arbetssätt på kontoret. Ett exempel är användningen av verktyget 
teams där nya effektivare arbetssätt för samarbete utvecklas och införs successivt. 
Arbete sker också både i staden centralt och på vår förvaltning om hur vi på ett bra 
sätt ska möjliggöra flexibla arbetssätt efter pandemin. Det finns en stark vilja hos 
många medarbetare att kunna fortsätta arbeta växelvis på kontoret eller på annan 
plats. Dialog i frågan förs i vår arbetsmiljögrupp med fackliga representanter, 
chefsrepresentanter och HR. 

Vårt pågående lokalprojekt där kontoret efter ombyggnad och samlokalisering 
erbjuder lokaler för ett verksamhetsbaserat arbetssätt är ett av årets fokusområden 
internt. Arbetet syftar till att skapa en god arbetsmiljö med flexibla och effektiva 
lösningar som gagnar medarbetare och verksamhet, och att samtidigt samlokalisera 
förvaltningens hela verksamhet i samma fastighet. 
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Facknämndsöversynen som nu har startat innebär också ett spännande 
förändringsarbete där mycket engagemang och kraft kommer att krävas under detta 
och hela nästa år från förvaltningen, och då också i samarbete med våra 
systerförvaltningar. 

4.2.1 Uppföljning av inkomna tips från visselblåsarfunktionen 

Tips Nr Datum Ärendet gäller 

Bedömning 
av 
visselblåsar-
funktionen 

Trafikkontorets 
åtgärder/beslut 

 50-2022   2022-05-05  Trafikkontoret, 
misstanke om 
brister i 
verksamheten 

För 
kännedom. 
Ligger utanför 
visselblåsar-
funktionens 
granskning 
Ingen 
återkoppling 
krävs 

Intern utredning  
Beslut: Ingen 
oegentlighet men ett 
behov av att se över 
interna 
uppföljningsrutiner och 
tydliggöra rutiner inom 
och mellan 
förvaltningar. 

 56-2022   2022-05-23  Stadsbyggnads-
kontoret och 
trafikkontoret, 
misstanke om 
felaktig hantering 
av 
parkeringsplatser 

För 
kännedom. 
Ligger utanför 
visselblåsar-
funktionens 
granskning 
Ingen 
återkoppling 
krävs 

Intern utredning. 
Samråd med 
stadsbyggnads-
kontoret.  
Beslut: Ärendet 
avslutas utan vidare 
åtgärd. 

 65-2022   2022-06-02  Trafikkontoret, 
misstanke om 
olämplig 
leverantörskontakt 

Tipset 
kvalificerar sig 
inte för extern 
utredning men 
bör utredas 
vidare av 
Göteborgs 
Stad 

Intern utredning med 
återkoppling till 
visselblåsarfunktionen.  
Beslut: Inga 
arbetsrättsliga 
åtgärder men 
medvetandegörande 
samtal med berörda. 
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4.3 Grunduppdrag 
Trafiknämndens uppdrag är att erbjuda en hållbar mobilitet och stadsmiljö.  

 
Hållbar mobilitet och stadsmiljö  
Boende, besökare och verksamma ska uppleva Göteborg som lättillgängligt. 
Trafikkontoret skapar förutsättningar för ett attraktivt, effektivt och hållbart 
transportsystem som bidrar till en hållbar utveckling av staden. I den växande 
staden behöver mobilitet och tillgänglighet stärkas och staden byggas om för att 
möta de nya mobilitetsbehoven. Även den befintliga stadens infrastruktur och 
mobilitetserbjudande behöver förändras för att nå ett mer hållbart transportsystem. 

Göteborg ska vara en stad där människor vill bo, arbeta, handla, studera och mötas. 
En stad där de som vistas känner sig trygga och säkra. En stad för liv och rörelse 
som möjliggör användandet av staden till små och stora evenemang. Trafikkontoret 
skapar och förvaltar hållbara och attraktiva stadsmiljöer som bidrar till ett rikt 
stadsliv. Trafikkontoret har en viktig roll i framtidens stadsutveckling och den 
omdaning av stadsrummet och förtätning av staden som beskrivs i såväl 
trafikstrategi som utbyggnadsstrategi och grönstrategi. 

4.3.1 Planera för att utveckla stadens infrastruktur 
I Göteborgs stadsutvecklings tidigaste skeden bedrivs planeringsarbetet i 
samverkan såväl internt i staden som med externa samarbetsparter och intressenter. 
Planeringsarbetet influeras av omvärlden, internationella samarbeten och 
innovativa idéer. En långsiktig planering innebär att ta fram, eller delta i andras, 
övergripande strategiska planer, stadens exploatering, utredningar och 
åtgärdsvalsstudier, vilket är starten för att utveckla stadens infrastruktur. I de 
övergripande åtgärds- och verksamhetsplaneringsprocesserna ingår portföljledning 
av trafikkontorets investeringsportfölj samt forsknings- och innovationsportfölj. 

Den ekologiska hållbarheten är grundläggande för planeringen av stadens framtida 
infrastruktur där hänsyn tas till resurshushållning. Genom innovationssamordning 
kan den hållbara mobiliteten öka för att få bättre klimat, luftkvalitet och 
bullersituationer. 

För att styra och stödja kontorets verksamheter genomförs trafikanalyser rörande 
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trafik, resandebehov, upplevelser och utformning av stadsmiljöer. Genom 
remisshantering av bygglov och samordning av detaljplaner utformas 
genomförbara trafik- och utformningsförslag, för att vara tekniskt och ekonomiskt 
möjliga samt kvalitetssäkrade utifrån styrande dokument och uppdrag. 

Indikator 
Augusti 

2022 
December 

2022 Kommentar 

Pågående detaljplaner 
(inklusive 
kontaktpersonplaner) per år, 
antal (st) 127   

Pågående större 
stadsutvecklingsprogram, 
antal (st) 9   

Nytecknade mobilitetsavtal 
bygglov och detaljplaner per 
år, antal (st) 18   

Startade detaljplaner per år, 
antal (st) 25   

Hanterade bygglovsremisser 
per år, antal (st) 276   

Upplevelse trafikmiljö 
(boende, besökare), totalt, 
nöjd kund index -  Mäts på helår. 

Prioriterade åtgärder 2022 

Åtgärd Kommentar 

Utredningar kopplade till Målbild Koll2035  
(Spår i Allén, Metrobuss, Citybuss, 
Linjenätsutredning, Gropegårdslänk, 
Svingeln, Ullevigatan, busskörfält 
Torslanda) 

Samverkan och utredningar för att 
förverkliga Målbild Koll2035 i enlighet med 
beslutad handlingsplan för perioden 2020-
2024. Trafikkontoret samordnar stadens 
arbete som drivs i dialog med berörda 
förvaltningar. Ett antal gemensamma 
utredningar enligt handlingsplanen är 
slutförda eller i slutfasen av arbetet, såsom 
förstudie för spår i Allén, älvutredningen 
samt linjenätsutredning citybuss. 
Ytterligare pågående utredningar är 
Linjenätsutredning för spårväg, nytt 
koncept för hållplatser och väderskydd, 
Hjalmar Brantingsplatsen samt utredning 
av Gropegårdsförbindelsen. Under ledning 
av Trafikverket har åtgärdsvalsstudie för 
metrobussystemet avslutats och en 
avsiktsförklaring är tecknad mellan 
parterna som inkluderar fyra fördjupade 
utredningar som är under slutförande och 
ska redovisas till stadstrafikforum i oktober 
2022. Även Trafikverkets ÅVS för 
Västerleden, som ingår i 
avsiktsförklaringen, pågår. 

Förstudier för Gång- och cykelbro över E6 
och cykelväg Backaplan-Kärra 

Förstudie är genomförd för gång- och 
cykelbro över E6 men inväntar ytterligare 
besked från Trafikverket. 
Genomförandestudie (GFS) ingår i en 
detaljplan som kopplas till Trafikverkets 
detaljplan i området, där Trafikverket avser 
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att ha en laga kraft vunnen plan under 
2025. Förstudie för cykelväg Backaplan-
Kärra pågår och genomförandestudie 
planeras att startas vid årsskiftet. 

Genomförande av cirka 35 nya projekt 
inom Startplan 2022 

Per augusti hade 25 detaljplaner startats 
under 2022 

Uppdatering av trafikstrategin Förarbeten är påbörjade för att utvärdera 
nuvarande strategi samt vilket underlag 
och medskick som behövs inför kommande 
uppdatering av trafikstrategin. 

Uppföljning av mobilitetsavtal Per augusti hade 18 mobilitetsavtal 
tecknats under 2022. 

Synliggöra och samordna 
investeringsplaner 

Förvaltningen har tillsammans med 
Kretslopp och Vatten samt Göteborg 
Energi genomfört och slutrapporterat ett 
uppdrag som syftat till att samordna 
investeringsplaneringsprocesserna. I 
enlighet med tidplanen för uppdraget 
genomförs en gemensam genomgång av 
respektive parts förslag till 
investeringsplaner under hösten. 

Delta i framtagande av ny strategisk 
utbyggnadsplanering i staden 

Förberedande trafikanalyser, vidarebyggt 
på Hisingsanalysen, pågår. Aktiviteten 
kommer inte att starta under 2022. Ny 
strategisk utbyggnadsplanering beräknas 
startas upp efter NOS i de nya 
förvaltningarna. 

Utveckla utredningsarbetet med att 
identifiera och bereda investeringsåtgärder 

Arbetet med behovsidentifiering, -
beredning och urval fortsätter inom 
planeringsgrupper, övergripande 
planeringsgrupper samt beredningsgrupper 
i höstens arbete med framtagande av 
investeringsplan och underlag till 
verksamhetsplanering inför nästa år. 

Mäta och följa upp minskningen av det 
motoriserade vägtrafikarbetet 

Mätmetoden är framtagen och just inriktar 
sig arbetet på att börja mäta. Ett resultat 
kommer att presenteras under hösten 
2022.  

Bygga och sprida kunskap om 
transportsystemets logik 

Fortsatt arbete att utveckla innehållet i och 
sprida användandet av Trafiknätsplanen. 
Framdrift påverkas av vakanser hos IT-
stöd. 

4.3.2 Bygga stadens infrastruktur 
Trafikkontoret har, tillsammans med andra samhällsbyggande förvaltningar, ansvar 
för att planera, projektera och bygga ut den framtida staden. I arbetet ingår att 
genomföra investerings- och reinvesteringsprojekt. Genomförandet av projekten 
kan skilja sig åt utifrån projektets komplexitet. Uppdrag tillämpas när arbetet inte 
är för komplext, även om investeringsvolymen för genomförandet kan vara 
omfattande. När genomförandet av investerings- och exploateringsprojekt sker som 
Projekt eller Program utförs arbetet vanligen i tre steg; genomförandestudie, 
projektering och byggnation. Genomförandestudien skapar en bra plattform för 
fortsatt projektering och byggnation och utgör ett viktigt underlag för det fortsatta 
beslutsfattandet när det gäller projektets tid, kostnad och innehåll. 



 

Delårsrapport augusti 2022  34 (44) 
Trafiknämnden  

Indikator 
Augusti 

2022 
December 

2022 Kommentar 

 Pågående åtgärder inom 
skede Genomförandestudie, 
antal (st)  24  

Antalet avser både 
investerings- och 
exploateringsåtgärder 

 Pågående åtgärder inom 
skede Projektering, antal (st)  62  

Antalet avser både 
investerings- och 
exploateringsåtgärder 

 Pågående åtgärder inom 
skede Produktion, antal (st)  74  

Antalet avser både 
investerings- och 
exploateringsåtgärder 

 Pågående åtgärder inom 
Uppdrag (skede projektering 
och produktion), antal (st)  69  

Antalet avser både 
investerings- och 
exploateringsåtgärder 

 Investeringsåtgärder, volym 
(mnkr)  522,6  

Utfall investeringsutgifter 
januari till och med augusti 
2022 

 Exploateringsåtgärder, 
volym (mnkr)  166,5  

Utfall exploateringsutgifter 
januari till och med augusti 
2022 

Prioriterade åtgärder 2022 

Åtgärd Kommentar 

GC-bana Rävebergsvägen delen 
Hästhagen - Norrleden 

Genomförandestudien är färdigställd och 
kommer att lyftas för beslut på 
trafiknämnden i september. 

GC-bana Rävebergsvägen delen 
Rannebergsvägen - Kummingatan 

Genomförandestudien är färdigställd och 
godkänd av trafikdirektören i enlighet med 
delegationsordning. 

Cirkulation vid Skattegårdsvägen Produktionen av cirkulationen har 
förskjutits till 2023. En av anledningarna är 
att projektet behöver hitta en lösning för 
fördröjning och rening av både dagvatten 
och skyfall. I och med att tunneln ska rivas 
så förändras lågpunkten i området. 
Produktionskostnadskalkyl från uppdaterat 
trafikförslag, inklusive rivning av tunnel 
visar högre kostnader än vad som tidigare 
prognostiserats. 

Kollektivtrafikstråk Redbergsvägen samt 
byta spårkomplex vid Redbergsplatsen 

Under sommaren har kollektivtrafikstråk 
Redbergsvägen rustats upp vilket innebär 
att stråket nu har bärighet för både buss 
och spårvagn. Inom projektet har också 
spårvagnshållplats Olskrokstorget rustats 
upp. 

Dämmebron 

Projektet är färdigställt och bron är öppen 
för cyklister och gångare. Vidare har bron 
fått ett nytt utseende med en längsgående 
sittmöbel som avgränsar en zon i söder 
avsedd för fotgängare. 

Upphandling och genomförande av 
reinvesteringar i beläggning 

Åtgärder inom underhållsbeläggning 
förskjuts till 2023 med anledning av 
förseningar i remissrundan där planen för 
beläggningar sätts. Detta medförde att 
tilldelning av kontrakt med entreprenörer 
för två av fem etapper inte blev klara i tid. 
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Det görs ett arbete med att tidigarelägga 
den omfattande remissrundan. 

Leveranser i projekt inom 
Sverigeförhandlingen och Koll2035 

Arbetet med åtgärder utifrån 
Sverigeförhandlingen och Målbild Koll2035 
har fortsatt i olika former under 
uppföljningsperioden. Förberedande arbete 
inför byggnation av Citybuss Backastråket, 
ny spårväg och citybuss Frihamnen – 
Lindholmen samt Anpassning av 
hållplatser för högre fordonskapacitet 
pågår. Genomförandestudier pågår för 
Citybuss Norra Älvstranden etapp 1 och 2. 
Utredningsarbete och förstudier pågår för 
Angöring busstrafik (metrobuss), Spårväg i 
Alléstråket samt Citybuss. 
Åtgärdsvalsstudie för Dag 
Hammarskjöldsleden, där Målbild Koll2035 
pekar ut behovet av ny stadsbana, har 
färdigställts. 

Leveranser i projekt inom Älvstaden Masthugget är indelat i tre etapper. 
Projektering pågår inom etapperna Västra 
Masthuggskajen och Östra 
Masthuggskajen medan produktion pågår 
inom etapp Förberedande entreprenad. 
Skedesbeslut är taget för projektering och 
produktion av Skeppsbron Spårväg och 
citybusstråk Norra Älvstranden, centrala 
delen är indelad i tre etapper där 
genomförandestudie pågår inom etapp 
Lindholmen – Linnéplatsen, projektering 
pågår inom etapp Brunnsbo – Hjalmar 
Brantingsplatsen och inom etapp 
Frihamnen - Lindholmen pågår projektering 
och produktion.  
Genomförandestudie pågår inom 
Citybusstråk Norra Älvstranden, västra och 
nordvästra delen  
Citybusstråk Backastråket har 
skedesbeslut för projektering och 
produktion 

Högvattenskyddsprogrammet Arbetet pågår med kartläggning av 
finansieringsformer, områdes- och 
utbyggnadsplaner samt på utredning om 
slussportar och /eller höjda kanalmurar för 
de inre vattenvägarna. 

4.3.3 Upprätthålla och förbättra funktionen i stadens 
infrastruktur 
Trafikkontoret ansvarar för att förvalta och utveckla stadens offentliga rum och 
anläggningar med en god hushållning av tillgängliga resurser. Arbetet ska bedrivas 
på ett sätt som främjar att Göteborg är en stad som är attraktiv att leva och bo i. 

Staden äger och förvaltar bland annat vägar, vattenvägar, broar och torg, offentliga 
rum och anläggningar, som kräver kontinuerligt underhåll, drift och reinvestering. 
Trafikkontoret ansvarar för att bevara funktionen i den befintliga staden, vilket 
fordrar god strategisk planering, resurstilldelning och uppföljning. Arbetet 
påverkas av den expansiva byggtakt som äger rum i staden. Detta visar sig inte 
minst genom många nya anläggningar. För att kunna driva detta arbete på ett 
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ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt krävs långsiktiga strategier inom 
trafikkontorets olika verksamhetsområden. Vidare krävs långsiktig planering och 
affärsmässighet genom att exempelvis följa upp avtal och leveranser samt utveckla 
kommunikation med kontorets kunder vad gäller förväntningar på leverans av drift 
och underhåll. En viktig förutsättning för ett effektivt resursutnyttjande är att denna 
typ av insatser ingår i ett tidigt skede i planering av infrastruktur i staden och att 
utförandet görs ur ett långsiktigt perspektiv. Vid många av de arbeten som utförs 
inom ramen för uppdraget krävs en utökad samverkan mellan förvaltningar och 
bolag i staden. En viktig del i processen är att tillhandahålla en offentlig och 
rättssäker myndighetsutövning. 

Indikator 
Augusti 

2022 
December 

2022 Kommentar 

 Energiförbrukning belysning 
(mWh/år)  13 800   

 Energikostnad belysning, 
mWh (kr/år)  0,4   

 Ljuspunkter, antal (st)  96 000   

Prioriterade åtgärder 2022 

Åtgärd Kommentar 

Uppstart Brännö-Rödsten, ny flytbrygga, 
upprustning kaj samt ytor. 

Projektering av åtgärden pågår. 

Ökat underhåll för cykelvägar (10 mnkr) Åtgärderna är uppdelade i tre paket som 
genomförs under året. 
- Inträngande växtlighet (2.5 mnkr). Fokus 
har lagts på Säröleden samt stora delar av 
Tynnered för att skapa både säkrare och 
mer attraktiva miljöer längs med sträckor 
som varit eftersatta och som har mycket 
växtlighet längs med banan. 
- Upprustning av GC-broar (2.5 mnkr). 
Åtgärderna är spridda över stora delar av 
staden, efter behov. Bland annat rustas 
gång och cykelbroar vid Nygårdsskolan, 
Västerleden och Billdal upp. Prioritering har 
varit att skapa säkra och attraktiva 
cykelmiljöer i området. 
- Belysning (5 mnkr). Fokus på sträckor där 
belysning saknas för att skapa säkrare och 
mer attraktiva cykelvägar. Exempel på 
planerade sträckor är Tuve, Näset, Billdal 
och Kallebäck 

Genomförande av dammluckor, muddring 
och inspektion av Gullbergskulverten. 
Uppstart genomförandestudier (GFS) 

Arbetet med Gullbergskulverten går i viss 
positiv riktning. Nya lösningar för de 
dammluckor som tidigare bidragit till att 
försena arbetet har tagits fram. 
Länsstyrelsen stoppar arbetet med 
muddring fram till och med 31 oktober 
vartefter beslut om fortsatt arbete fattas. 
Målsättningen är att arbetet med rensning 
kan startas upp under december. 

Samordnad renhållning mellan 
trafikkontoret, fastighetskontoret och park- 
och naturförvaltningen 

Samordnade entreprenader är pågående 
och upphandlingstidsplan för de kontrakt 
som går ut i närtid är satt av styrgruppen 
för de samordnade entreprenaderna. 
Styrgruppen består av utsedda 
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enhetschefer på respektive förvaltning, där 
trafikkontoret har ordförandeklubban. 

Reinvestering och upprustning av 
belysning samt fortsatt energieffektivisering 
av anläggningen 

Att arbeta med teknisk utrustning i dag är 
en stor utmaning. Med anledning av 
rådande läge i Europa och omvärlden har 
leveranstider ökat. Prisbilden har stigit 
radikalt då exempelvis belysningsstolpar 
har haft en prisökning på strax över 40 
procent. Hittills har tillgång på armaturer, 
stolpar och kablar inte påverkats. Större 
proaktivitet blir allt viktigare i arbetet. 

Fortsatt utveckling av vinterväghållningen 
genom att upphandla nya anpassade 
kontrakt, digitalisera delar av 
verksamheten och öka 
kontraktsuppföljningen 

Upphandling av samordnade 
vinterentreprenader är klar. Tre av fyra 
områden är överklagade, men 
bedömningen är att trafikkontoret klarar 
tiden för start, den 15 oktober, trots allt. 
Digitalisering pågår med Zeekit i områden 
för egen regi med goda resultat. Nya 
upphandlingar för byggledare är klara och 
effekten av dessa kommer att utvärderas. 
Utvecklingen av digital 
vinterväglagsinformation fortsätter under 
2022. Arbetet har uppmärksammats inom 
såväl InfraSweden samt Sveriges 
kommuner och regioner. Under våren hölls 
ytterligare utbildning för kontaktcenter i 
syfte att stärka upp informationen till våra 
invånare. 

Upphandling och genomförande av 
reinvesteringar i beläggning 

Inköpsbeslut är godkända och 
upphandlingar på väg. En etapp har blivit 
försenad. Konsekvenserna av detta följs 
löpande upp i Antura. 

Reinvesteringar i spåranläggningen för en 
driftsäker anläggning 

Plan för året är framtagen och följs. Inga 
indikationer på avvikelse och projektet 
förlust upp enligt trafikkontorets rutin i 
Antura 

Ökat planerat underhåll byggnadsverk för 
längre livslängd och att upprätthålla 
funktionen 

Trafikkontoret förbereder ett framtagande 
av en strategi för verksamhetsområdet 
byggnadsverk. Underlaget förväntas kunna 
redogöra för analyser av eftersläpande 
underhåll för att på årsbasis kunna lägga 
en optimerad budget för arbetet. Med 
anledning av organisation för ny 
stadsutveckling kommer troligtvis 
ytterligare anläggningar från andra 
förvaltningar att tillföras till beståndet. Detta 
innebär behov av inventering och 
kartläggning för att exempelvis konstatera 
status och eventuella underhållsbehov, 
vilket också kommer att behöva inarbetas i 
befintliga och kommande underhållsplaner 
och strategier. 

Dämmebron, utbyte överbyggnad Projektet är färdigställt och bron är öppen 
för cyklister och gångare. Vidare har bron 
fått ett nytt utseende med en längsgående 
sittmöbel som avgränsar en zon i söder 
avsedd för fotgängare. 

Flytbrygga samt dyktalb Operahörnet Framflyttat, troligt utförande 2026. 

Reinvestering bro vid Kungsten över 
Söderleden 

Entreprenaden framskjuten till 2023. 
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4.3.4 Tillhandahålla trygga och attraktiva offentliga rum 
Trafikkontoret ansvarar för att de som bor, vistas och verkar i Göteborg kan göra 
det i trygga och attraktiva offentliga rum, idag och i framtiden. Det gör 
förvaltningen genom att omhänderta stadsmiljöns och stadslivets värden vid 
investering, reinvestering och i drift och underhåll. Trafikkontoret har en central 
roll i att nå stadens mål - Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer - inom Göteborgs 
Stads program för en jämlik stad 2018-2026 genom att tillhandahålla och 
upprätthålla goda närmiljöer. Trafikkontorets arbete ska bidra till en attraktiv 
livsmiljö med god luftkvalitet, minskad påverkan av buller och tillgång till bra 
utemiljöer för lek och utevistelse i hela staden. 

Trafikkontoret samarbetar med lokala aktörer för att ta tillvara deras kunskap och 
engagemang. Genom att tillhandahålla infrastruktur i form av exempelvis 
belysning och trafiksignaler bidrar kontoret till en högre upplevd trygghet och 
trafiksäkerhet. Göteborg är i en intensiv utbyggnadsfas och trafikkontoret ansvarar 
för att ta tillvara och utveckla stadsrummet och stadslivet så att det är attraktivt 
även under byggtiden, bland annat genom temporära åtgärder och genom att 
möjliggöra att staden kan fortsätta att vara en evenemangsstad. 

Indikator 
Augusti 

2022 
December 

2022 Kommentar 

Sommargågator och andra 
temporära platsskapande 
åtgärder, antal (st) 22   

Antal trygghetsforum och 
forum för platssamverkan 
som trafikkontoret deltar i, 
antal (st) 16   

Jag känner mig trygg 
kvällstid/efter butikernas 
stängning, NKI, besökare -  Redovisas i årsrapport 2022 

Andelen som upplever det 
tryggt att gå i sitt närområde 
på kvällen, andel (%) -  Redovisas i årsrapport 2022 

Andelen som upplever det 
tryggt att gå i sitt närområde 
på dagen, andel (%) -  Redovisas i årsrapport 2022 

Andelen som upplever sitt 
närområde som en attraktiv 
miljö att vistas i, andel (%) -  Redovisas i årsrapport 2022 

Prioriterade åtgärder 2022 

Åtgärd Kommentar 

Utökad renhållning i utsatta områden (2,5 
mnkr) 

Arbetet är igång i god samverkan mellan 
berörda parter och har stärkts upp med 
ytterligare arbetsmarknadslag i 
Biskopsgården. Vidare har gemensamma 
städdagar anordnats. Dialog pågår i de 
områden där upphandlade entreprenörer 
finns på plats, Angered, Bergsjön och 
Tynnered. I dessa områden sker en 
översyn av renhållningsfrekvensen. 
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Klottersanering - nytt stadengemensamt 
arbetssätt för hantering inom 24 h 

Framtagande av nytt arbetssätt pågår. 
Identifierade behov av att se över mandat 
för att få sanera andra ytor än den egna 
förvaltningens. Uppdraget kopplat till 
ansvarsfördelning med mera kommer att 
behöva ses över i samband med ny 
organisation för stadsutveckling. 

Riktlinjer för trafikutformning och 
gestaltning av tillgängliga gaturum och 
gatutyper 

Under 2022 har arbetet med att ta fram 
riktlinjer för trafikutformning och gestaltning 
av tillgängliga gaturum och gatutyper 
påbörjats. Steg 1 omfattar att ta fram en 
vägledande studie av cykelgator enligt ny 
reglering. En konsult anlitades i början av 
året för arbetet och arbete har gjorts intern 
för att ta fram planeringsprinciper.  

Etablera trygghetskameror 

Trafikkontoret genomförde under hösten 
2021 en förstudie för att undersöka vilka 
möjligheter som finns för att etablera 
kameraövervakning i brottsbekämpande 
syfte och hur information från dessa 
lämpligast samlas in. Utifrån förstudiens 
resultat har trafikkontoret arbetat vidare 
inom tre områden:  
1. Delade kameraströmmar med Polisen  
2. Ansökan till IMY 
(Integritetsskyddsmyndigheten) för 
kamerabevakning på 6 pendelparkeringar 
som är brottsutsatta.  
3. Västtrafik har under våren drivit en 
process tillsammans med andra 
trafikhuvudmän och SKR gentemot IMY för 
att klargöra hur kollektivtrafikundantaget i 
lagen ska tolkas, ett arbete som har lett 
fram till förtydligade riktlinjer och 
klargöranden. Nu finns två utpekade 
hållplatser där Västtrafik och Trafikkontoret 
avser samverka kring kamerabevakning.  
 
I kommunfullmäktiges budget fick 
trafikkontoret 5 miljoner kronor tilldelade för 
arbete med kamerabevakning i 
brottsförebyggande syfte, Under 2022 
kommer trafikkontoret att arbeta vidare 
med presenterat arbetssätt och kommer 
omsätta cirka 1 miljon kronor för 
uppdraget. I kommunfullmäktiges budget 
fick trafikkontoret 5 miljoner kronor 
tilldelade för arbete med kamerabevakning 
i brottsförebyggande syfte, Under 2022 
kommer trafikkontoret att arbeta vidare 
med presenterat arbetssätt och kommer 
omsätta cirka 1 miljon kronor för 
uppdraget. 

Använda platssamverkan och stadens 
Trygg i-arbete som arbetsform för att fånga 
behov av åtgärder 

Trafikkontoret deltar i flera olika forum med 
fokus på platssamverkan med externa 
parter. Citysamverkan, BID:s, 
Medborgarlöften, lokala trygghetsforum är 
exempel på detta. Antalet forum där vi 
förväntas delta ökar vilket innebär en risk 
för att vi inte kan bemanna deltagande 
samt hantera volymen av synpunkter och 
önskemål som kommer in via forumen.  
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Behoven som fångas genom dessa forum 
handlar främst om åtgärder i befintlig stad, 
allt ifrån investeringar till reglerings- och 
driftsåtgärder. Det kan handla om behov av 
ny belysning, upprustning av gångtunnlar, 
ökad skötsel eller underhåll, fysiska hinder 
som försvårar kriminell aktivitet, säkra 
passager, bättre skyltning och omledningar 
vid byggen samt behov av platsutveckling 
genom temporära åtgärder. Behoven rör 
både åtgärder för ökad trygghet och ökad 
attraktivitet beroende på vad det specifika 
forumet har i fokus. 

Samverkan med och finansiering av 
Citysamverkan 

Finansiering av Stadens medlemskap i 
Citysamverkan är klar för 2022. 
 
Arbete pågår med flertalet 
samverkansaktiviteter i handlingsplanen för 
2022. Till exempel pågår planering av 
upprustning av Harry Hjörnes plats som en 
del av parternas samverkan inom Purple 
Flag. Flera tillfälliga platsskapande projekt 
har genomförts under sommaren. Arbetet 
med cityvärdar för ett renare city fortgår 
och under sommaren har många 
ungdomar arbetat med att hålla city rent. 
Under våren har en samordningsgrupp för 
säsongsbelysning bildats med uppdraget 
att genomföra ett pilotprojekt under 2022 
samt ta fram en inriktning för ett 
gemensamt arbete med säsongsbelysning 
framåt. 
 
Arbetet inom Citysamverkan påverkas av 
brist på samsyn kring vilka frågor parterna 
kan samverka kring samt formerna för 
denna samverkan. Detta innebär att frågor 
och aktiviteter som lyfts i handlingsplanen 
inte är förankrade hos ansvariga nämnder 
och inte heller kan prioriteras i 
förvaltningarnas verksamhet vilket i sin tur 
medför risk att delar av handlingsplanen 
inte kan genomföras fullt ut. 

Hantera evenemang i staden 

2022 har varit ett starkt evenemangsår 
med genomförande av flera event som 
blivit uppskjutna på grund av corona-
pandemin. Förvaltningen har lyckats 
hantera det höga trycket av ansökningar 
och trafiksamordning men kommer att 
fortsätta arbetet att förstärkningsrekrytera 
inom området.  

Etablera fler sommargågator 

Trafikkontoret har under första halvåret 
2022 tillskapat 22 temporära platser, varav 
fyra är nya etableringar under 2022. Valet 
av de nya platserna har sin bakgrund i den 
inriktning som lagts för planen 2022. 
Platser utanför centrum har prioriterats för 
att bidra till arbetet med en jämlik stad och 
särskilt utsatta områden. En ambition har 
funnits att föra in mer lek för att öka nyttan 
för barn och unga. Fokus har även lagts på 
dialog och inkludering i utformningen. 
Under juni-september genomförs en 
utvärdering som ska ge Trafikkontoret en 
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beskrivning av hur boende, besökare och 
verksamma uppfattar platserna i termer av 
attraktivitet, tydlighet, trygghet och 
säkerhet. 

Trygghetsskapande åtgärder kopplat till 
renhållning, belysning och GC tunnlar på 
utpekade platser inom staden 

Åtgärder för belysning och uppsättning av 
mosaik pågår. Ny säsongsbelysning för tre 
broar i staden är beställd. Vidare pågår 
arbete med att genomföra aktiviteter som 
exempelvis syftar till att åtgärda 
inträngande och siktskymmande växtlighet 
samt förseglingar mellan asfalt och 
bullerplank vid olika platser. Stort fokus 
ligger på att återställa ytor i aktuella 
områden, liksom åtgärder för cykelbanor. 

4.3.5 Tillhandahålla rese- och transportmöjligheter 
Trafikkontoret ansvarar för att skapa god framkomlighet och tillgänglighet och 
medverka till att barriärer överbyggs och att staden binds samman. Arbetet ska 
bidra till hållbara transporter för personer och gods. Trafikkontoret ansvarar för att 
bidra till tillgänglig och självständig mobilitet för resenärer med särskilda behov 
genom att erbjuda olika typer av serviceresor. 

I Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 definieras 
trafiknämndens samordningsansvar att driva på utvecklingen av hållbara 
transporter vilket innebär att transporter i form av cykel, gång och kollektivtrafik 
ska prioriteras i såväl planering av infrastruktur som vid tillfälliga trafiklösningar. 

Förvaltningens arbete ska också bidra till att målområdet - Skapa hållbara och 
jämlika livsmiljöer - i Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 
uppnås. Trafikkontoret är delaktigt i arbetet att skapa goda livsmiljöer i människors 
närområde men också i arbetet med att skapa förutsättningar för att stadens 
invånare ska ha en jämlik tillgång till hela stadens resurser i form av arbetsplatser, 
service och kultur. Det innebär att kontoret ska möjliggöra hållbara 
transportmöjligheter inom staden. 

Förvaltningen tillhandahåller och skapar förutsättningar för mobilitetstjänster som 
Styr & Ställ och cykelparkeringsgarage och främjar god framkomlighet genom 
lättillgänglig och korrekt trafikinformation samt effektiv trafikledning i samarbete 
med Trafik Göteborg. 

Indikator 
Augusti 

2022 
December 

2022 Kommentar 

Utförda serviceresor, totalt 
antal (tusental)  742  

Resandet har ökat snabbare 
under året än beräknat. 

Färdtjänstresor, snittkostnad 
per resa (kr)  277  

Inflation och nya avtal driver 
upp kostnaden, som annars 
vanligen sjunker en del efter 
sommaren. 

Försenade serviceresor, 
andel (procent)  19  

Måltal är max 15 procent. 
Stor brist på fordon har höjt 
förseningarna. Viss 
förbättring under hösten 
förväntas. 

Resor med Styr & Ställ, antal 
(st)  375 775   



 

Delårsrapport augusti 2022  42 (44) 
Trafiknämnden  

Tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter, antal (st)  423   

Boendeparkeringskunder, 
antal (st)  13 394   

Boendeparkeringsplatser, 
antal (st)  18 116   

Prioriterade åtgärder 2022 

Åtgärd Kommentar 

Implementering av trafikavtal för 
serviceresor från februari 2022 med stor 
satsning på elfordon. 

Tidigt i implementeringsarbetet framkom 
det att det saknades fordonskapacitet, 
främst specialfordon klass 1 
(rullstolbussar). Det har vi löst genom att 
upphandla ett temporärt avtal med 10 
rullstolbussar som gäller fram tills skolorna 
stänger i juni. Vi har även konverterat 12+1 
personbilar från det kompletterande 
fordonsgruppsavtalet. Serviceresor är i 
skrivande stund ute med en 
kompletteringsupphandling "serviceresor 
2022-08" som skall täcka upp den 
fordonskapacitet som saknades vid 
avtalsstarten den 1 februari 2022. Detta 
trafikavtal skall börja att gälla från 
skolstarten i augusti. Förhoppningsvis har 
vi då tillräcklig trafik för att klara erhållna 
uppdrag. Av 72 avtalade elfordon är hittills 
28 i trafik (2 i reserv), vilket beror på 
leveranssvårigheter från biltillverkaren men 
antalet kommer succesivt ökas under 
avtalsperioden. Övriga fordon uppfyller 
avtalade krav. Elfordon är önskvärt men 
inte avtalskrav förrän vid nyregistreringar fr 
o m 1 februari 2024.  

Återgång till normalläge i 
serviceresetrafiken med fokus på att 
säkerställa att resenärer får sin resa i 
avtalad tid. 

Under pandemin har serviceresor infört 
smittskyddsåtgärder i trafiken. Åtgärderna 
har varit baserade på smittskyddsläget i 
regionen och införts i samråd med 
smittskyddsläkare, samt med Västtrafik och 
Borås stad. Åtgärderna har varierat över tid 
och inkluderat allt från barriärskydd, 
ensamåkning för färdtjänstresenärer, 
erbjudande om munskydd till resenärer, 
borttagen framsätesplacering, begränsad 
samplanering vissa tider, frivilliga 
neddragningar för trafikföretagen, 
erbjudande för förare att vaccinera sig 
under arbetstid, samt krav på användning 
av visir och munskydd för förare. Baserat 
på folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och smittläget i 
Göteborg, beslutade trafikkontoret att 
succesivt ta bort alla pandemiåtgärder i 
trafiken under mars månad. Vecka 10 
infördes samplanering av färdtjänstresor 
under alla tider. Möjligheten att resa i 
framsätet återinfördes under vecka 11. 
Vecka 12 togs möjligheten för 
trafikföretagen att ställa in pass utan vite, 
bort - så kallade frivilliga neddragningar. 
Under vecka 12 fick även trafikföretagen 
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själva göra bedömningen om det fanns ett 
behov av visir vid nära kontakt med kund 
och det är heller inte längre krav på att 
föraren skall erbjuda resenären ett 
munskydd vid resa. Avseende 
barriärskydden i fordonen är det upp till 
trafikföretagen att besluta om de ska vara 
kvar. Avdelningen bevakar dock denna 
fråga då det finns en risk för att de kan bli 
ett beständigt inslag i vissa fordon. 
Förvaltningen erbjuder fortfarande förare 
en möjlighet att vaccinera sig under 
lågtrafik, om så önskas. Även Borås stad 
har återgått till normaltrafik under mars, 
och Västtrafik kommer att göra det till den 
1 april. 

Upphandling av flexlinjetrafik med 
avtalsstart 2023 som ger ökad flexibilitet. 

Upphandling av flexlinjeresor 2023 samt 
serviceresor i södra skärgården 2023 är 
klara, tilldelning är gjord och trafikavtal är 
tecknade med berörda parter. Trafikavtalet 
flexlinjeresor 2023 börjar att gälla 2023-06-
18 och avtalet serviceresor i södra 
skärgården 2023 börjar att gälla 2023-10-
01, båda med en avtalstid på upp till 7 år. 
Implementeringsarbete tillsammans med 
Västtrafik är påbörjat. 

Upphandling av nytt resehanteringssystem 
för serviceresor. 

Under hösten kommer en RFI att 
genomföras, vilket innebär att vi inför den 
planerade funktionsupphandlingen skickar 
skriftliga frågor till möjliga leverantörer för 
att undersöka marknadens möjligheter att 
leverera enligt serviceresors önskemål 

Omhänderta Miljö- och klimatprogram för 
Göteborgs Stad 2021-2030 i trafikkontorets 
arbete. 

Trafikkontoret har tillsatt en person som är 
samordningsansvarig för strategin "vi driver 
på hållbara transporter". Ett ledningsutskott 
har skapats där frågor som rör både miljö 
och klimatprogrammet och trafikstrategin 
hanteras. Under sommaren samlar vi in 
aktiviteter och uppdrag som pågår i staden 
på förvaltningar och bolag. Detta för att se 
synergieffekter och vad som behöver 
kompletteras. Miljöutredningen för 
trafikkontorets verksamhet utvecklas och 
fördjupas under sommaren 2022 med 
fokus på den befintliga staden och hur vi 
mer effektivt kan arbeta med hållbara 
transporter och vår egen miljöpåverkan.  

Hantera uppdrag relaterat till elsparkcyklar. Trafikkontoret har flera uppdrag rörande 
elsparkcyklar som förvaltningen arbetar 
med att lösa. Utöver det arbetar 
trafikkontoret aktivt med att förbereda 
tillämpning av nya regler i 
trafikförordningen som innebär att 
elsparkcyklar inte får parkera på gång- och 
cykelbanor och heller inte framföras på 
gångbanor. Arbetet med att identifiera och 
placera ut tydliga parkeringsplatser för 
elsparkcyklar fortgår. Det är en utmaning 
att etablera parkeringsytor framförallt i 
centrala stan där det idag finns andra 
anspråk, så som gång-och cykelbanor eller 
bilparkering. Parkeringsytor som etableras 
behöver också vara möjliga att sköta från 
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ett driftsperspektiv. För att användarna ska 
ändra beteende och använda utpekade 
parkeringsplatser behöver dessa vara 
tillräckligt tätt belägna och tydligt utmärkta. 
Trafikkontoret arbetar med att ta fram ett 
förhållningssätt för delad mikromobilitet för 
att framåt kunna prioritera mellan anspråk 
och på så sätt komma framåt i frågan. 
Förhållningsätt för delad mikromobilitet 
väntas vara klart under första kvartalet 
2023.Trafiknämndens uppdrag till 
förvaltningen att införa körförbud i 
Brunnsparken är beroende av att vi får till 
parkeringsplatser i kanten på 
förbudszonen. Detta har vi inte lyckats med 
ännu på Östra Hamngatans södra sida. 
Uppföljning av villkoren kommer ske 
genom kvartalsvisa kontroller och 
identifierade sanktioner med möjlighet att 
neka företag tillstånd. Det första halvåret 
har våra parkeringsvakter som utför 
majoriteten av uppföljningen inte lyckats 
leverera ett tillräckligt underlag för att 
kunna göra säkra bedömningar. Arbete 
med utveckling av samarbete och metod 
för detta pågår. 

Ta fram strategi för mobilitetstjänster, 
inklusive tjänsteutveckling 

Trafikkontoret har påbörjat arbetet med ett 
förhållningssätt för delad mikromobilitet i 
syfte att nå stadengemensamma och 
förankradade principer för bland annat 
delade elsparkcyklar. Det kommer ge ett 
tydligare och mer målinriktat arbete från 
hela Göteborgs Stad. Arbetet kommer 
fortgå fram till våren 2023.  

 



Bilaga 1

Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink

Hållbar mobilitet och stadsmiljö

Resor till fots 2,2 6,7 1,3 19,7 0,7 57,0 2,2 83,1 0,7

Resor med cykel 46,1 0,0 101,0 25,3 196,2 27,4 657,4 96,4 674,9 76,5

Resor med kollektivtrafik 17,6 6,4 76,8 21,5 155,3 32,1 461,7 87,3 516,6 100,7

Resor med bil 11,6 32,9 66,5 0,0 239,1 7,5 238,2 7,5

Näringslivets transporter 0,3 9,0 27,2 171,3 13,6 200,9

KomFram Göteborg 0,3 0,3 6,2 0,2 17,5 1,7 23,4 1,9

Hållbara Stadsmiljöer 0,6 4,6 39,4 161,1 0,0 142,4

Summa Hållbar mobilitet och stadsmiljö 78,8 6,4 231,3 48,1 510,6 60,4 1 765,1 208,7 1 879,5 187,3

Netto 72,3 Netto 183,2 Netto 450,2 Netto 1 556,4 Netto 1 692,2

Reinvestering/Upprustning

Spårvägsbanan * 36,0 74,2 80,6 8,5 296,8 338,6 8,5

Byggnadsverk 16,0 58,7 98,5 465,8 500,4

Belysning och Energieffektivisering 25,8 99,8 105,3 492,7 504,5

Gator och Vägar 91,8 -0,1 234,5 324,9 0,1 1 043,0 0,0 1 414,5 1,2

Summa Reinvestering 169,7 -0,1 467,2 0,0 609,3 8,6 2 298,3 0,0 2 758,0 9,7

Netto 169,7 Netto 467,2 Netto 600,6 Netto 2 298,3 Netto 2 748,3

NAMNGIVNA PROJEKT, Trafiknämnden

Skeppsbron etapp 2 8,0 4,0 41,0 20,5 100,2 50,2 462,5 132,7 990,0 132,6

Gång och cykelbro över Götaälv 0,7 0,7 4,5 4,5 7,0 36,5 30,0 52,0

Avenyn upprustning 0,7 0,3 1,1 1,0 10,8 -0,7 130,8 130,7 117,0

Hjalmar Brantingstråket från Hisingbron till 

Vågmästarplatsen *
10,7 10,0

Stadsutveckling Station haga 9,2 40,7 46,2 13,5 562,8 39,6 571,3 24,5

Slakthusmotet - kommunala delar 7,7 7,0

Torslanda tvärförbindelse 1,2 3,3 11,0 91,7 196,3

Upprustning  kanalmurar 3,0 130,6 258,3

NAMNGIVNA PROJEKT, Koll2035

Angöring busstrafik 0,5 10,5 21,0

Spårväg Alléstråket: Haga - Nordstan 1,0 55,0 55,0 137,0

Citybusstråk 1,0 25,0 77,0

Dag Hammarskjölds boulevard 10,0

NAMNGIVNA PROJEKT, Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen - Citybuss Backastråket 1,1 29,7 20,5 40,6 30,8 350,7 270,0 371,9 257,1

Sverigeförhandlingen - Citybuss Norra Älvstranden 

(västra och nordvästra delen)
0,3 2,4 8,7 12,7 11,4 272,0 205,0 251,0 126,2

Sverigeförhandlingen - Spårväg och citybuss Norra 

Älvstranden centrala delen
26,8 69,1 60,3 87,6 53,8 858,9 540,8 873,4 633,8

NAMNGIVNA PROJEKT, KomFram Göteborg

Engelbrektslänken - En ny Spårvägslänk * 8,4 4,8 15,0 8,1 8,8 6,5 285,6 149,3 270,0 143,5

Depå Ringön * 10,9 10,9 11,0 0,0 11,0 0,0

Svingeln 0,1 0,0 0,1 0,0

NAMNGIVNA PROJEKT, Västsvenska Paketet

Bangårdsförbindelsen - 408 51,0 51,0 110,0 70,0

Gamlestaden etapp 2 - 407 1,6 1,6 3,9 3,9 6,9 6,9 10,4 10,4 10,4 10,4

Hisingsbron * - 501 188,05 20,6 342,3 20,6 359,1 -47,5 1 156,2 374,0 1 374,0 306,0

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel 0,0 0,0 6,3 6,3 7,8 7,8 6,3 6,3

Knutpunkt Korsvägen - 409 9,9 9,9 25,1 25,1 25,1 25,1 570,9 566,9 570,9 566,9

Kvilleleden - 303 14,8 6,1 29,7 15,0 50,6 26,8 150,1 75,0 387,3 193,8

Nedsänkning av E45 Gullbergsvass - 501 3,08 3,1 9,0 9,0 35,1 45,5 54,4 54,4 80,5 90,9

Summa Namngivna projekt 273,8 51,1 627,7 197,2 824,4 228,6 5 312,8 2 692,6 6 753,7 2 562,0

Netto 222,7 Netto 430,5 Netto 595,8 Netto 2 620,2 Netto 4 191,7

Övriga Poster

Budgetregleringspost nyinvestering -134,1 -45,3 -323,6 -1 136,3 -451,3 -578,7 -163,0

Budgetregleringspost reinvestering -47,2 -134,8 -68,1 -378,9 -5,3

Konstnärlig utsmyckning (1%) 0,5 5,1 10,9 39,0 44,8

Summa Övriga poster 0,5 0,0 -176,2 -45,3 -447,5 -68,1 -1 476,2 -451,3 -539,2 -163,0

Netto 0,5 Netto -130,9 Netto -379,4 Netto -1 024,9 Netto -376,2

Summa Totalt 522,7 57,4 1 150,0 200,0 1 496,7 229,5 7 900,0 2 450,0 10 852,0 2 596,0

Netto 465,2 Netto 950,0 Netto 1 267,2 Netto 5 450,0 Netto 8 256,0

* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitalkostnaderna bekostas av Västtrafik.
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Investeringsredovisning  
 

Redovisning per område/projekt 
 
Med utgångspunkt i Trafikstrategin och dess fokus på områdena resor, stadsrum och 
godstransporter, struktureras trafiknämndens investeringar utifrån hur invånare och 
näringsliv transporterar sig, behovet av att återställa utslitna anläggningar till ursprungligt 
skick samt åtgärder av större karaktär. 

Trafiknämndens investeringsplan delas i tre delar: 

Hållbar mobilitet och stadsmiljö – är trafiknämndens investeringar som är strukturerade 
med utgångspunkten för hur medborgare och näringsliv transporterar sig. Projekten inom 
investeringsområdet är ofta av mindre karaktär. Det kan vara i form av potter som består 
av mindre åtgärder som identifieras under perioden men det kan även vara utpekade 
projekt. De ingår i det som är trafiknämndens grunduppdrag och består av Resor till fots, 
Resor med cykel, Resor med kollektivtrafik, Resor med bil, Näringslivets transporter 
samt Hållbara stadsmiljöer. Inom investeringsområdet ryms även mindre investeringar 
kopplade till KomFram Göteborg. 

Reinvestering/Upprustning – Reinvesteringsområdena handlar till största delen om att 
återställa utslitna anläggningar till ursprungligt skick kopplade till Spårvägsbanan, 
Byggnadsverk, Belysning/energieffektivisering samt Gator och vägar. Även här finns en 
del pottpengar, men det flesta åtgärderna är namngivna och specifika. En del projekt kan 
vara kostsamma trots att det handlar om reinvestering. 

Namngivna projekt - Inom namngivna projekt finns åtgärder som är av större karaktär. 
De är ofta komplexa utifrån en eller flera aspekter som till exempel ekonomi, geografi, 
omgivningspåverkan med mera. Varje projekt inom området namngivna projekt har en 
tilldelad budgetram. Generellt gäller för namngivna projekt att de genomförs i tre steg, 
genomförandestudie, projektering och byggnation. Projekten inom investeringsområdet 
Namngivna projekt sorteras under fem rubriker: Trafiknämnden, Koll2035, 
Sverigeförhandlingen, KomFram Göteborg samt Västsvenska paketet. 

Prognos 2022 och planperioden 2021-2025 
Trafiknämndens investeringsbudget tilldelas netto, investeringsutgifter med avdrag för 
investeringsinkomster. Nettobudget år 2022 uppgår till 1 267,2 mnkr. Förvaltningens 
nettoprognos uppgår till 950,0 mnkr vilket är en minskning med 317,2 mnkr (-25,0 %) 
mot tilldelad nettoram.  

Tilldelad nettobudget för planperioden 2021-2025 uppgår till 8 256,0 mnkr. Prognosen 
för planperioden uppgår till 5 450,0 mnkr vilket är en minskning med 2 806,0 mnkr  
(-34,0 %) mot tilldelad nettoram.   
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Förvaltningens bruttoprognos för år 2022 uppgår till 1 150,0 mnkr vilket är en minskning 
mot tidigare rapporterad prognos med 150,0 mnkr. Bruttoprognosen för planperioden 
2021-2025 uppgår till 7 900,0 mnkr.  

Prognosen bygger på aktuell statusrapportering av pågående projekt samt en bedömning 
av årsfördelning och kostnad för planerade åtgärder. Därtill görs ett schablonmässigt 
avdrag av den summerade prognosen, med syfte att göra prognosen mer realistisk. 
Målsättning är att samtliga angelägna och prioriterade åtgärder ska drivas i den takt som 
planerats. Erfarenheter från tidigare år visar på att det i en så omfattande investerings- och 
exploateringsplan kommer att uppstå ännu ej identifierade senareläggningar, som 
exempelvis nödvändiga tillstånd, samordning med trafikavstängningar, stadengemensam 
prioritering mellan exploaterings- och investeringsprojekt, krockar i utförande, 
konkurrens om resurser inom såväl projektering som utförande. Det är oundvikligt i en så 
stor och omfattande verksamhet som kontoret nu hanterar, det går dock inte att veta vilka 
åtgärder som drabbas. 

Den främsta anledningen till att budgeterad nivå inte uppnås beror på tidsförskjutningar 
inom pågående åtgärder. När tidsförskjutningar uppstår i tidiga skeden innebär det även 
en påverkan på efterföljande skeden.  

En anledning till att prognosen för utförande av mindre åtgärder har minskat under 2022 
är relaterat till avsaknaden av ramavtal för utförandeentreprenad under första halvåret. 
Vidare har kontoret inte haft förmåga att möta upp med personella resurser i önskvärd 
omfattning.  

Trafikkontoret har arbetat med att införa ett nytt arbetssätt där förstudier i större 
utsträckning genomförs innan åtgärder väljs in i investeringsplanen och 
genomförandestudier påbörjas. Syftet är att skapa goda möjligheter för genomförandet av 
små och mellanstora åtgärder samt att förbättra förutsättningarna för att ta fram 
välgrundade kostnadsbedömningar. Implementeringen av det nya arbetssättet har 
inneburit att färre genomförandestudier har startats upp i jämförelse med vad som tidigare 
planerats, främst inom investeringsområde Resor med cykel. Detta får till följd att medel 
förskjuts i tid vilket även påverkar tidsplanering för kommande skeden. 

Utfallet för periodens investeringsutgifter uppgår till 522,7 mnkr, en minskning med 
225,1 mnkr (-30,1 %) mot samma period föregående år. Det är en kraftig minskning mot 
föregående år, och utfallet till och med augusti uppgår endast till 45,5% av förväntad 
årsprognos. För att uppnå rapporterad årsprognos förväntas investeringsutgifterna öka 
betydligt de kommande månaderna.  

Den totala prognosen på investeringsinkomsterna påverkas främst av ersättning från 
Västsvenska paketet, där inkomsten erhålls procentuellt utifrån upparbetade kostnader 
inom avtalad nivå. Trafikkontoret har också inkomster från Sverigeförhandlingen där 
ersättning erhålls främst utifrån betalplan. Investeringsinkomsterna inom Hållbar 
mobilitet och stadsmiljö ökar på planperioden i jämförelse mot budgeterad nivå. 
Förvaltningen har sökt och blivit beviljade medfinansiering bland annat genom 
Stadsmiljöavtalet och Regional plan. För att erhålla medfinansieringen krävs att åtgärder 
genomförs enligt beslut och avtal. Eventuella tidsförskjutningar av medfinansierade 
åtgärder eller motprestationer riskerar påverka medfinansieringens omfattning.   
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Hållbar mobilitet och stadsmiljö 
Budgeterad bruttovolym för Hållbar mobilitet och stadsmiljö år 2022 uppgår till 510,6 
mnkr. Årsprognosen uppgår till 231,3 mnkr vilket innebär en minskning med 279,3 mnkr 
(-54,7%) mot tilldelad ram.  
Den totala bruttotilldelningen för planperioden 2021-2025 för investeringsområdet 
Hållbar mobilitet och stadsmiljö uppgår till 1 879,5 mnkr. Prognosen planperioden 
uppgår till 1 765,1 mnkr, en minskning med 114,4 mnkr (-6,1%) mot tilldelad ram.   

Prognosen för planperioden innebär att investeringsutgifterna inom Hållbar mobilitet och 
stadsmiljö förväntas öka kraftigt nästa år, framför allt inom Resor med cykel där flera 
åtgärder då befinner sig i produktionsskede.  

 

 
 

 

Resor till fots 

Budget 2022: 19,7 mnkr 
Prognos 2022: 6,7 mnkr 
Utfall jan-aug 2022: 2,2 mnkr 

Resor till fots syftar till att göra staden trafiksäker, framkomlig, attraktiv samt tillgänglig 
för alla. Flertalet av de åtgärder som återfinns inom investeringsområdet utgörs av mindre 
åtgärder som utförs löpande under året. Bland annat återfinns åtgärder för att förbättra 
den upplevda tryggheten genom arbete med belysning, åtgärder omfattande enkelt 
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avhjälpta hinder på allmän platsmark samt säkerhetsskapande åtgärder inom centrala 
staden. 

Göteborgs stad genom Trafikkontoret har under året beviljats Statlig medfinansiering 
enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. om cirka 0,9 mnkr för Utbyggnad gångbanor och barns 
säkra skolvägar (Backa Kyrkogata).  

Färdigställda/pågående åtgärder 

Utbyggnad gångbanor och barns säkra skolvägar pågår längs Traneredsvägen. Utförande 
av åtgärd planeras längs Backa Kyrkogata samt Hult Åsens väg. Trafiksäkerhets- och 
kvalitetshöjande åtgärder på gator med busstrafik har utförts vid Heden. 
Trafiksäkerhetsåtgärder inkluderande vägbulor och förlängning av refug vid 
övergångsställe, har utförts längs Datavägen och Otto Elanders gata. 

Viktiga avvikelser 

Utbyggnad gångbanor samt barns säkra skolvägar (Hult Åsens väg) senarelägger 
utförande av åtgärd ytterligare då avsaknad av ramavtal påverkar möjlighet till utförande 
av åtgärden. Utbyggnad gångbanor och barns säkra skolvägar höjer prognosen med 
anledning av tillkommande kostnader för utförande av åtgärd längs Traneredsvägen. 
Samtidigt förskjuts tidplanen för åtgärden något.  

 

 

Resor med cykel 

Budget 2022: 196,2 mnkr 
Prognos 2022: 101,0 mnkr 
Utfall jan-aug 2022: 46,1 mnkr 

Utgångspunkten för Resor med cykel är cykelprogrammet. Investeringsområdet omfattar 
åtgärder som syftar till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister såsom 
pendlingscykelvägar och övergripande cykelvägar. Det ingår även ett antal åtgärder som 
sker löpande under året i takt med att behov identifieras. Exempel på löpande åtgärder är 
cykelparkeringar, trafiksäkerhetsåtgärder och belysningsåtgärder.  

Göteborgs stad genom Trafikkontoret har under året beviljats cirka 45,5 mnkr i 
medfinansiering för cykelåtgärder inom ramen för Stadsmiljöåtgärder respektive Statlig 
medfinansiering enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.  Medfinansieringen avser pendlingscykelbana 
längs Björlandavägen delen St Olofsgatan – Hisingsleden, pendlingscykelbana längs Dag 
Hammarskjöldsleden delen Järnbrottsmotet till Radiomotet, pendlingscykelbana inom 
ramen för Finlandsvägen, etapp 2, gång- och cykelbana längs Alfred Gärdes väg samt 
cykelbana längs Engelbrektsgatan delen Kungsportsavenyn - Södra vägen. 
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Färdigställda/pågående åtgärder 

Cykelbana längs Förstamajgatan delen Tideräkningsgatan-Adventsvägen (cirka 700 
meter), cykelbana vid Halvorsäng - Biskopsgårdens industriområde (cirka 400 meter), 
cykelbana längs Sten Sturegatan delen Nya Allén – Berzeliigatan (cirka 1000 meter), 
pendlingscykelbana längs Torpavallsgatan - Billerudsgatan, delen Kaggeledsgatan -
Billerudsgatan (cirka 400 meter) samt pendlingscykelbana Aröds industriväg (cirka 500 
meter) vilken  finansieras inom ramen för det namngivna projektet Kvilleleden, har 
färdigställts. Hittills har därmed fem sträckor omfattande (cirka 3000) meter färdigställts. 
Därtill har Cykelparkering på Drottningtorget färdigställts. I tillägg pågår löpande 
projektering och produktion av olika etapper vad avser pendlingscykelbana längs stråket 
Backaplan-Bräckemotet (stråket omfattar totalt cirka 4 500 meter). 

Genomförandestudie har färdigställts för Finlandsvägen fas 2 vilken omfattar två 
pendlingscykelbanor om totalt cirka 1000 meter, cykelbana längs Rävebergsvägen delen 
Rannebergsvägen - Kummingatan (cirka 300 meter) samt cykelbana längs 
Rävebergsvägen delen Hästhagen - Norrleden (cirka 400 meter). 

Vid sidan om aktuella cykelbanor med mera, utförs löpande åtgärder i takt med att behov 
identifieras. Exempel på löpande åtgärder är belysning på cykelvägnätet. 

Viktiga avvikelser 

Pendlingscykelbana Annedalsmotet – Götaplatsen förskjuter tidplanen och medel mellan 
åren med anledning av avsaknad av ramavtal för markarbete samtidigt som inga anbud 
för projektering inkommit för en etapp av sträckan.  

Pendlingscykelbana Stigberget – Saltholmen skjuter medel från 2022 till 2023. Tidplanen 
för åtgärden som helhet bedöms hållas med marginal. 

Pendlingscykelbana Backaplan – Bräckemotet förskjuter tidplanen för utförandet från 
2022 till 2023.  

Pendlingscykelbana Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan – Ståthållaregatan skjuter 
medel i tid då arbeten kopplade till ändrade krav och riktlinjer för cykelöverfarter, 
riskerar att senarelägga färdigställandet. 

Cykelbana vid Halvorsäng - Biskopsgårdens industriområde sänker prognosen på grund 
av lägre projekteringskostnader samt ett väl utfört arbete av en engagerad byggledare och 
entreprenör.  

Cykelparkering på Drottningtorget sänker prognosen med anledning av lägre 
entreprenadkostnader. Eventuellt behov av att planera om växtval utreds.  

Cykelbana Sten Sturegatan, Nya Allén – Berzeliigatan höjer prognosen, bland annat med 
anledning av att vissa ytor behöver läggas om på grund av höjdsättning och tillkommande 
brunnar. 

Cykelbana Rävebergsvägen, Rannebergsvägen - Kummingatan respektive cykelbana 
Rävebergsvägen, Hästhagen – Norrleden höjer sina prognoser, bland annat med 
anledning av utökad omfattning av vägprojektering vid korsningar samt anmälan enligt 
vattenskyddsföreskrifter.  

https://projektverktyg.goteborg.se/Views/ProjectPlace/Start/Main.aspx?ProjectID=52222598
https://projektverktyg.goteborg.se/Views/ProjectPlace/Start/Main.aspx?ProjectID=52222598
https://projektverktyg.goteborg.se/Views/ProjectPlace/Start/Main.aspx?ProjectID=52222598
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Cykelbana Alfred Gärdes väg höjer prognosen med anledning av tillkommande arbete för 
geoteknisk undersökning, markmiljöundersökning samt en detaljerad 
fladdermusinventering. 

Cykelbana Förstamajgatan, Tideräkningsgatan – Adventsvägen höjer slutprognosen då 
projektet förskjutits i tid samtidigt som priset på asfalt höjdes kraftig 

Pendlingscykelbana Dag Hammarskjöldsleden, Järnbrottsmotet – Radiomotet förskjuter 
tidplanen då entreprenadstarten påverkas av att detaljplanen överklagats.  

Cykelbana Hjällbovägen (vid Blixtgatan) förskjuter tidplanen, bland annat på grund av 
extra inmätning samt utökning av område vid Bredfjällsgatan i syfte att säkerställa en 
koppling till befintlig gång- och cykelbana. 

Cykelbana Femvägsskälet/Grimmeredsvägen förskjuter tidplanen då tillägg av en överfart 
över Altfiolgatan innebär extra arbete. 

Utförande av Belysning på cykelvägnätet påverkas tidsmässigt av en begränsad tillgång 
till material vilket kan härledas till det rådande läget i världen. 

 

 

Resor med kollektivtrafik 

Budget 2022: 155,3 mnkr 
Prognos 2022: 76,8 mnkr 
Utfall jan-aug 2022: 17,6 mnkr 

Resor med kollektivtrafik omfattar åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten till 
hållplatser, framkomligheten för kollektivtrafik och pendelparkering. Investeringsområdet 
innefattar även åtgärder som begränsar negativa aspekter såsom buller och vibrationer 
från kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder inom investeringsområdet utförs löpande under 
året i takt med att behov identifieras, såsom tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt 
reducering av färdvibrationer.  

Färdigställda/pågående åtgärder 

Trafikkontoret planerar att inleda produktion av Donsö flytbrygga och lastkaj under 
hösten. Lastkajen finansieras inom ramen för investeringsområde näringslivets 
transporter. Åtgärden har medfinansiering från regional plan. Trafikkontoret har även 
påbörjat projektering och arbete med tillstånd inför ombyggnationen av färjeläget vid 
Brännö/Rödsten. I projektet Brännö Rödsten har trafikkontoret ställt krav på arbete med 
att minska negativ klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar i 
projekteringen. Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska negativa 
klimatpåverkan från anläggningen som ska projekteras.  
En genomförandestudie för en eventuell omdaning av Saltholmens färjeläge är under 
uppstart. Genomförandestudien syftar till att se över hur en ombyggnad av Saltholmen 
kan ske för att tillgänghetsanpassa området och öka kapaciteten i färjetrafiken till södra 
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skärgården. 
Arbete med hållplatsförläningar utifrån Målbild Koll2035 pågår tillsammans med Västra 
Götalandsregionen och Västtrafik. Hållplatsförlängningarna till 45 meter kommer först att 
ske för linje 5 och linje 11 enligt önskemål från Västtrafik. I samarbetet med Västtrafik 
har även utredningarbete för förlängning av övriga linjer påbörjats.  

Arbete med nya hållplatslägen vid Björlandamotet/Hisingsleden pågår samt planering av 
investeringar kopplat till utbyggnaden av Masthuggskajen för att säkerställa en god 
kollektivtrafik till och från området efter ombyggnationen pågår. 

Viktiga avvikelser 

Åtgärden Pendelparkering Olofstorp har överklagats två gånger och inväntar svar från 
Mark och miljödomstolen vilket bidrar till ytterligare tidsförskjutning.  

Diskussioner pågår om det planerade busskörfältet i Torslanda avseende innehåll och 
anpassning till kommande detaljplaner Torslanda vilket har medfört att 
genomförandestudien förskjutits i tid.  

Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet rapporterar en 
tidsförskjutning med anledning av försenad upphandling. Förseningen bedöms inte 
påverka trafikeringen av de förlängda vagnarna på linje 5 och linje 11 med planerad start 
under år 2024. 

Åtgärden Strömmatning spårväg rapporterar en tidsförskjutning med anledning av resurs- 
och tidsbrist hos berörd entreprenör.  

 

 

Resor med bil 

Budget 2022: 66,5 mnkr 
Prognos 2022: 32,9 mnkr 
Utfall jan-aug 2022: 11,6 mnkr 

Resor med bil innefattar åtgärder som syftar till att begränsa negativa effekter av 
biltrafiken. Exempel på åtgärder är trafiksäkerhetsåtgärder där osäkra korsningar görs om 
till cirkulationsplatser samt åtgärder för att hantera bullerproblematik så som skärmar och 
vallar, kopplad till biltrafik.  

Färdigställda/pågående åtgärder 

Dubbelriktning Berzeliigatan planeras att utföras under hösten. Syftet med åtgärden är att 
få ett bättre trafikflöde och minskade bullernivåer och vibrationer på Engelbrektsgatan. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har utförts inom projektet Export-Importgatan.  

Inom Vägvisning bil 2021 har Mölndalsvägen och Munkebäcksmotet färdigställts under 
våren. Åtgärdernas syfte är att genom en uppdaterad och tydligare vägvisning hjälpa 
trafikanter att hitta rätt och därigenom korta av körsträckor.  
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Arbetet med en genomförandestudie för Askims Stationsväg pågår. Huvudsakliga 
inventeringar, bland annat geoteknik, naturvärdesinventering och kulturmiljöinventering 
är utförda och visar på utmaningar som gör att genomförandestudiens totala 
utredningsarbete svårbedömt. 

Produktionsstart av Ombyggnation cpl Björlandavägen-Wieselgrensgatan planeras till 
hösten. 

Viktiga avvikelser 

Produktionen av CPL Skattegårdsvägen har förskjutits till 2023. En av anledningarna är 
att projektet behöver hitta en lösning för fördröjning och rening av både dagvatten och 
skyfall. I och med att tunneln ska rivas så förändras lågpunkten i området. 
Produktionskostnadskalkyl från uppdaterat trafikförslag, inklusive rivning av tunnel visar 
högre kostnader än vad som tidigare prognostiserats. 

Projekteringen av Assar Gabrielssons väg har skjutits i tid då den första upphandlingen 
fick avbrytas.  

Dubbelriktning Berzeliigatan har minskat i omfattning både vid korsningen 
Berzeliigatan/Södra vägen och vid Burgårdsplatsen. Detta efter dialog med Västtrafik. 

Värderingsprocessen kring markintrång och tecknade av servitutsavtal med anledning av 
Bulleråtgärder Torgny Segerstedtsgatan/Västra Palmgrensgatan (mur och skärm) 
kommer att ta längre tid än beräknat på grund av resursbrist på fastighetskontoret. 

 

 

Näringslivets transporter  

Budget 2022: 27,2 mnkr 
Prognos 2022: 9,0 mnkr 
Utfall jan-aug 2022: 0,3 mnkr 

Näringslivets transporter omfattar ett antal åtgärder som är kopplade till frakttrafik i 
skärgården och transporter i innerstaden. 

Göteborgs stad genom Trafikkontoret har under året beviljats Statlig medfinansiering 
enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. om cirka 13,6 mnkr för Sörredsvägen – 
trimningsåtgärder. 

Färdigställda/pågående åtgärder 

Arbete pågår med genomförandestudie för Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut 
samt projektering vad avser Sörredsvägen – trimningsåtgärder.  
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Avvikelse 

Fågelarten Entita som både är artskyddad och rödlistad, har ett habitat inom projektytan 
för Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut. Med anledning av detta har 
förvaltningen tagit fram underlag till samråd med Länsstyrelsen i vilken den tänkta 
åtgärden beskrivs. Länsstyrelsen har i ett första samrådsförfarande beslutat att vi inte får 
utföra åtgärden med hänvisning till entitan. Förbudet innebär i praktiken att vi inte får 
bygga vägen inom det sedan tidigare skapade vägreservatet. En kompletterande 
inventering av entita har genomförts före och under sommaren. Inventeringen utgör 
underlag till nytt samråd med Länsstyrelsen.  

Trimningsåtgärder Sörredsvägen skjuter medel i tid då omfattningen har blivit mycket 
större än vad som räknades med när projektet initierades. Exempelvis har antal körfält 
med behov av bergschakt ökat samtidigt som ledningsförläggningar för vidare matning 
till och från fabriken är stora.   

 

KomFram Göteborg 

Budget 2022: 6,2 mnkr 
Prognos 2022: 0,3 mnkr 
Utfall jan-aug 2022: 0,3 mnkr 

Inom investeringsområdet återfinns åtgärder som syftar till att underlätta 
framkomligheten för invånare, besökare och näringslivet under den kommande tidens 
stadsomvandlingsprojekt. KomFram Göteborg är en samverkansplattform för Göteborgs 
Stad genom trafikkontoret samt Trafikverket och Västtrafik. Syftet med uppdraget är att 
samplanera byggprojekten i tid och rum samt att identifiera och samordna övergripande 
åtgärder och kommunikation som rör tillgänglighet och framkomlighet. 

Inom investeringsområdet pågår för närvarande inga åtgärder. 

 

Hållbara stadsmiljöer 

Budget 2022: 39,4 mnkr 
Prognos 2022: 4,6 mnkr 
Utfall jan-aug 2022: 0,6 mnkr 

Goda Stadsmiljöer innefattar åtgärder med fokus på att gator, torg och ytor mellan husen 
är goda miljöer att leva, verka och vistas i tillika med god framkomlighet och 
tillgänglighet. Åtgärderna omfattar exempelvis upprustning av lokala torg och platser, 
möblering och plantering i stadsmiljö syftande till att skapa attraktiva stråk längs stadens 
gator och torg, trygghetsskapande åtgärder samt gågator.  

Färdigställda/pågående åtgärder 

Genomförandestudie vad avser Gågata Tredje Långgatan har färdigställts.  
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Viktiga avvikelser 

Stadsmiljöåtgärder – mindre åtgärder 2021 sänker prognosen med anledning av att 
möjlighet till utförande av Carlandersplatsen påverkas av Wallenstams ombyggnation. 
Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats förskjuter tidplanen i syfte att säkerställa ett 
gestaltningsförslag som är av god kvalitet och ändamålsenligt för platsen. 

Trafiknämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-08 att avbryta projekt 
Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen. Anledningen är att det under arbetet med 
genomförandestudien, har bedömts vara olämpligt att utföra planerad åtgärd då behov 
finns av att invänta lagakraftvunnen detaljplan. Grunden till bedömningen är att val av 
åtgärd är beroende av hur det offentliga rummet slutligen kommer att gestaltas, 
programmeras och aktiveras då effekten är beroende av relationen mellan byggnaden och 
omgivningen.  

 

Reinvestering/upprustning 
Budgeterad bruttovolym för Reinvestering och upprustning år 2022 uppgår till 609,3 
mnkr. Årsprognosen uppgår till 467,2 mnkr vilket innebär en minskning med 142,1 mnkr 
(-23,3%) mot tilldelad ram.  
Den totala bruttotilldelningen för planperioden 2021-2025 för investeringsområdet 
Reinvestering och upprustning uppgår till 2 758,0 mnkr. Prognosen planperioden uppgår 
till 2 298,3 mnkr, en minskning med 459,7 mnkr (-16,7%) mot tilldelad ram.   

Avvikelsen på planperioden mellan budgeterad volym och prognos beror främst på att 
beläggningsarbeten kan utföras till en lägre kostnad eftersom ytor återställs av andra 
utförare.  
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Spårvägsbanan 

Budget 2022: 80,6 mnkr 
Prognos 2022: 74,2 mnkr 
Utfall jan-aug 2022: 36,0 mnkr 

Åtgärderna inom Spårvägsbanan innefattar insatser som växel- och/eller spårbyte och 
spårkomplex. Åtgärderna bekostas av Västra Götalandsregionen eftersom de ingår i 
uppdraget att bedriva kollektivtrafik. I investeringsområdet inryms även att förstärka 
överbyggnader i spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen bussarna 
medför när de samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk. 

Färdigställda/pågående åtgärder 

Kontaktledning och stolpar på sträckan mellan Hjällbo och Gamlestadsvägen var från 80-
talet och har under sommaren bytts ut inom projektet Planerat underhåll 2022 för att 
säkerställa att anläggningen upprätthåller sin funktion. 

Med växelkomplex av god kvalitet minskar risken för olyckor och tillbud. Under 
sommaren har Byte av spårkomplex Redbergsplatsen genomförts. Byggnation pågår av 
Byte av spårkomplex Stampgatan – Alströmergatan och under hösten planeras Svingeln – 
byte av spårkomplex att utföras. 

Under sommaren har Kollektivtrafikstråk Redbergsvägen, Bauersgatan - Danska vägen 
rustats upp, vilket innebär att stråket nu har bärighet för både buss och spårvagn. Inom 
projektet har också hållplats Olskrokstorget rustats upp.  

Viktiga avvikelser 

Entreprenören för byte av räl och uträtning av kurva vid Alelyckan inom projektet 
Planerat underhåll 2022 har resursbrist vilket medför att arbetet senareläggs två år. 

Produktionsskedet för Svingeln – byte av spårkomplex närmar sig och bedömningen är 
åtgärden kan genomföras till en lägre kostnad mot vad som tidigare beräknats. 

Entreprenören hinner inte utföra delåtgärden på signalen i Slottskogsdepån inom projektet 
Änggården SISÄ-anläggning, vilken senareläggs till 2023. 

 

Byggnadsverk 

Budget 2022: 98,5 mnkr 
Prognos 2022: 58,7 mnkr 
Utfall jan-aug 2022: 16,0 mnkr 

I investeringsområde Byggnadsverk görs åtgärder för att ta hand om stadens 
byggnadsverk som består av bland annat broar, bullerskärmar, flytbryggor och stödmurar.  

Färdigställda/pågående åtgärder 

Utbyte av överbyggnaden på Dämmebron är färdigställt och bron är åter öppen för 
fotgängare och cyklister. I samband med renoveringen av de uttjänta huvudbärbalkarna 



 

 

Trafikkontoret, bilaga 2 
 

  

Trafikkontoret, Investeringsredovisning delårsrapport augusti 2021            12 (20) 
   
   

har bron fått ett nytt utseende med en längsgående sittmöbel som avgränsar en zon i söder 
avsedd för fotgängare.  

Slutbesiktningen av Dockpromenaden är inte godkänd. Fel ska åtgärdas och dialog med 
jurist pågår.  

Inom Paket Frölunda 2022 har vägbron på Knapegårdsvägen över gång- och cykelvägen 
vid Gamla Särövägen rustats upp och fått nytt tätskikt, ny kantbalk och nytt räcke. Därtill 
har stänkskyddet kompletterats. Resterande tre broar i paketet åtgärdas under hösten. 

Viktiga avvikelser 

Flertalet åtgärder har en kostnadsökning till följd av utvecklingen av entreprenadindex, 
vilket reglerar vårt avtal för utförandeentreprenad. 

Åtgärden Upprustning av Kungstensmotet, bro över västerleden och spårväg i 
Svalörtsgatan förskjuts från 2022 till 2023 med anledning av personalbrist hos 
entreprenören. 

Broarna över Musikvägen och Skintebovägen/Kruniusgatan i åtgärden Planerat 
underhåll 2019 kan inte repareras under 2022 som planerat då transporter till andra 
byggnationer som pågår i området behöver kunna komma fram, och de är för långa och 
tunga för alternativ väg. 

Med anledning av hög arbetsbelastning hos entreprenören samt långa leveranstider av stål 
flyttas Upprustning av gångbroar vid Landala torg till nästa år. 

Åtgärden Höjning del av kaj Köpstadsö avbryts efter dialog med Västtrafik då det inte är 
ekonomiskt försvarbart att genomföra den. 

Länsstyrelsen har fattat beslut om att åtgärden Kanalmurar utmed Åvägen från 
Ullevibron till Valhallabron kan förväntas innebära betydande miljöpåverkan. Beslutet 
innebär att en mer omfattande vattendomsansökan med ytterligare samråd och en mer 
omfattande miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras, vilket påverkar 
genomförandetiden.  

Inom Paket Angered 1 visade det sig att broarna Kanelgatan (1480-2354-1) och 
Kryddvägen (1480-2355-1) var i bättre skick än väntat. De två broarna utgår därför från 
paketet och i stället tillkommer broarna Hjällbovägen (1480-2301-1) samt Lärjeholm 
(1480-1306-1). 

 

Belysning och energieffektivisering 

Budget 2022: 105,3 mnkr 
Prognos 2022: 99,8 mnkr 
Utfall jan-aug 2022: 25,8 mnkr 

Åtgärderna inom Belysning och Energieffektivisering innefattar insatser kopplade till 
upprustning av belysning och åtgärder inom energieffektivisering såsom utbyte av 
uttjänta och energikrävande belysningsarmaturer till mer energieffektiva alternativ. Andra 
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åtgärder såsom kablifiering av luftledningar och utbyte av järnbandskabel omfattas också 
inom investeringsområdet. 

Färdigställda/pågående åtgärder 

Armaturer har bytts och styr- och övervakningssystem installerats med syfte att 
energieffektivisera belysningen i bland annat Önnered och Fiskebäck. Nu pågår arbete i 
Långedrag och Käringberget och i höst planeras åtgärder utföras i Tranered, Lindås och 
Hulan.  

Genom att byta ut gammal och känslig järnbandskabel minskas sårbarheten i 
belysningsanläggningen. Därigenom ökar tryggheten längs de sträckor som åtgärdas då 
belysningen inte lika lätt slås ut efter att järnbandskabeln ersatts. Hittills i år har gammal 
järnbandskabel bytts till modern plastkabel på bland annat Radiovägen, Egnahemsvägen, 
Zackrissonsgatan och Stenkolsgatan. Förutom dessa områden och sträckor är också byte 
av järnbandskabel i så hög grad som möjligt samordnat med det omfattande 
beläggningsprogram som utförs under året. 

Gator och vägar 

Budget 2022: 324,9 mnkr 
Prognos 2022: 234,5 mnkr 
Utfall jan-aug 2022: 91,8 mnkr 

Inom Gator och vägar utförs åtgärder kopplade till upprustning av gatuanläggningar och 
underhållsarbeten. Åtgärderna handlar framförallt om beläggningsarbeten men också om 
upprustning av väganläggningar som till exempel farthinder, upphöjda övergångsställen 
och brunnar. Åtgärder kan också omfatta justering och trimning av vägmiljön för att 
säkerställa fullgoda helhetslösningar.  

Färdigställda/pågående åtgärder 

Inom Utbyte av vägtrummor 2022 kommer vägtrummor på Tuvevägen/Ängstuvevägen, 
Otterbäcksvägen, Hovås bronsåldersväg, Askims Kyrkväg, Svensbyvägen samt 
Otterbäcken/Gärdesvägen att åtgärdas, med start i augusti. Åtgärderna medför att 
förutsättningarna för vattenlevande djur förbättras samt att trummornas funktion 
säkerställs. 

Viktiga avvikelser 

Åtgärder inom Underhållsbeläggning 2022 förskjuts till 2023 med anledning av 
förseningar i remissrundan där planen för beläggningar sätts. Detta medförde att 
tilldelning av kontrakt med entreprenörer för två av fem etapper inte blev klara i tid. Det 
görs ett arbete med att tidigarelägga den omfattande remissrundan. 

Namngivna projekt 
Budgeterad bruttovolym för Namngivna projekt år 2022 uppgår till 824,4 mnkr. 
Årsprognosen uppgår till 627,7 mnkr vilket innebär en minskning med -196,7 mnkr (-
23,9%) mot tilldelad ram.  
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Den totala bruttotilldelningen för planperioden 2021-2025 för investeringsområdet 
Namngivna projekt uppgår till 6 753,7 mnkr. Prognosen planperioden uppgår till 5312,8 
mnkr, en minskning med -1 440,9 mnkr (-21,3%) mot tilldelad ram.   

Avvikelsen mellan budgeterad nivå och prognos beror bland annat på att Hisingsbron har 
rapporterat en minskad prognos med totalt 350,0 mnkr i 2009 års prisnivå.  

 

 

Namngivna projekt - Trafiknämnden  

Skeppsbron etapp 2  
Åtgärden syftar till att bygga ut allmän plats i Detaljplan för Skeppsbron m.m. inom 
stadsdelen Inom Vallgraven. Trafiknämndens arbetsutskott tog i april skedesbeslut för 
start av skedena projektering och produktion. Det sker ett intensivt arbete kring 
miljödomar då dessa styr delar av tidplanen. En första indikationen från miljödomstolen 
gällande förlängning av miljödom är positiv. Skeppsbrogaragets läge i höjdled är en 
knäckfråga som utretts under en tid. Parkeringsbolagets planering har byggt på ett garage 
med endast 30 centimeter marktäckning mellan tak och färdig mark, medan 
genomförandestudien har arbetat med 1,6 meter marktäckning. Programmet har arbetat 
fram en lösning med ett mellanläge med 0,9 meter marktäckning, vilket samtliga parter 
ställer sig bakom. Dock innebär läget en ökad kostnad för garaget jämfört med 
Parkeringsbolagets nuvarande kalkyl. Förslag på finansiering är under framtagande i 
programmet. 

GC-bro över älven 
Åtgärden är en gång- och cykelbro över Göta Älv som förbinder expanderande delar av 
Hisingen med centrala staden på fastlandssidan. Inriktningsbeslutet 2021 föreslog en 
utpekad placering mellan placerad mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj och en 
maximal projektram om 900 miljoner kronor i 2020 års prisnivå. Göteborgs stad har blivit 
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beviljad medfinansiering från Västsvenska paketet om 24,0 miljoner kronor i 2009 års 
prisnivå för genomförandestudie. Under uppföljningsperioden har förfrågningsunderlag 
inför upphandling av genomförandestudien tagits fram. Arbete pågår utifrån 
trafikkontorets uppdrag från trafiknämnden att återkomma med förslag på alternativ 
tidsplan för färdigställande av bron, inom fastslagen ekonomisk ram och utan att göra 
avkall på säkerhet, som möjliggör att bron ska kunna tas i drift senast 8 år efter 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut.  

Avenyn  
Under 2016 rustade trafikkontoret upp och anlade nedre delen av Götaplatsen. Genom 
uppdrag från Kommunfullmäktige till Byggnadsnämnden 2021 är projektet åter aktuellt. 
Ett utdrag ur budgeten 2021 anger följande: ”Byggnadsnämnden får i uppdrag att, i 
samverkan med Trafiknämnden, Fastighetsnämnden, Kulturnämnden och Park- och 
naturnämnden, att leda projektet för upprustning av Avenyn i nära samverkan med 
Citysamverkan och berörda fastighetsägare.” Som en grund för kommande planerings- 
och gestaltningsarbete har ett inriktningsdokument tagits fram av staden, medverkande 
fastighetsägare samt Avenyföreningen. I det ges en bild av den gemensamma ambitionen 
med projektet och översiktlig beskrivning av målsättningar och inriktningar. En förstudie 
har tagits fram under 2021 och syftet med förstudien var att ta fram förutsättningar för 
framtida trafik- och gestaltningsförslag. En projekttävling pågår och fyra förslag är 
presenterade. Genomförandestudie är planerad att starta under 2022.  

Hjalmar Brantingsstråket från Hisingsbron till Vågmästareplatsen 
Åtgärden omfattar de delområden från tidigare genomförandestudies trafik- och 
utformningsförslag som är rent trafikala investeringar för kollektivtrafik, cykel och bil 
som följer av stadens beslut att omdana gatan till ett stadsmässigt stråk, och därför varken 
finns omhändertagna i exploateringskalkylerna för Backaplan eller Frihamnen eller inom 
de åtgärder som medfinansieras genom Sverigeförhandlingen. Planeringsarbete för 
åtgärden pågår.  

Stadsutveckling Station Haga 
Kommunfullmäktige fattade investeringsbeslut för åtgärden 2019. Åtgärden omfattar spår 
inklusive hållplatsläge spårvagn/buss, underjordiskt cykelgarage, ny gångbro över 
Rosenlundskanalen; Arkitektbron, förbättrade gång- och cykelstråk samt anslutande 
allmän plats till station Haga och norr om Rosenlundsbron. Projektering och byggnation 
av spår utförs av Trafikverkets projekt Västlänken, liksom projekteringen av 
underjordiskt cykelgarage.  

Projektering av alla anläggningens delar är i gång. Projektering av inredning för 
cykelgaraget pågår, det är Trafikverket som projekterar och staden har nu skickat 
rumsbeskrivning till Trafikverket. Anläggande av konstverk i nedfarten till cykelgaraget 
innebär tekniska utmaningar. Trafikkontoret har ansökt och beviljats medfinansiering till 
cykelgaraget med 49,0 miljoner kronor genom stadsmiljöavtalet. 

Osäkerhet kring Västlänkens byggtid påverkar stadens byggnation av allmänplatsmark 
inklusive det planerade cykelgaraget. Tidplan och byggnationsordning diskuteras med 
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Trafikverket. Tidplanen för åtgärdens färdigställande riskerar att förskjutas med ett till två 
år.  

Slakthusmotet – kommunala delar 

Åtgärden innebär utbyggnad av kommunala delar och anslutningar till det framtida 
Slakthusmotet vid Gamlestaden. Åtgärden möjliggör en avlastning av trafik när 
Gamlestaden etapp 2 är färdigbyggd. Slakthusmotet är en utpekad åtgärd inom 
Västsvenska paketet. Projektavtalsförhandlingar rörande åtgärdens innehåll och 
kostnadsfördelning inom Västsvenska paketet har påbörjats och förväntas vara klara 
under 2023. 

Torslanda Tvärförbindelse 

Åtgärden avser en tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik samt omfattar även en gång- 
och cykelväg. Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan 
Torslanda torg och Öckeröleden. Detta ger ökad framkomlighet, tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister längs 
Kongahällavägen, samt ger bättre möjligheter att utveckla området kring Torslanda torg. 
En ny förbindelse bidrar till en ökad robusthet i trafiksystemet. 
Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram detaljplan för tvärförbindelsen, som ska 
löpa parallellt med genomförandestudien, detaljplanens samråd planeras till kvartal 3 
2022 och granskning till kvartal 4 2023. Genomförandestudien planeras att färdigställas 
innan detaljplanen går upp för granskning. Fastighetskontoret diskuterar utfartslösningar 
mot tvärförbindelsen med berörda fastighetsägare. Dialog sker med Volvo för att 
konstruktivt tillgodose gemensamma intressen framförallt vid Syrhålamotet och Bulycke. 
Dialog pågår även med Trafikverket för att hitta gemensamma lösningar vid 
Syrhålamotet. Trafiknämnden har fattat genomförandebeslut för åtgärden.  

Kanalmursprogrammet 

En stor insats som planeras är att rusta upp kanalmurarna längs med Fattighusån och 
Stora Hamnkanalen. Åtgärdens omfattning innebär stora påverkan på centrala delar av 
staden under lång tid. För närvarande pågår ett arbete med att besvara de 
fördjupningsuppdrag kommunfullmäktige gav trafiknämnden i uppdrag att samordna i 
och med återremitteringen av inriktningsbeslutet.  

 

Namngivna projekt – Koll2035  

Angöring busstrafik  

Det pågår ett flertal utredningar, i enlighet med tecknad avsiktsförklaring och 
Handlingsplan för Koll2035 2020-2024, kopplat till det metrobussystem som finns med 
som ett av de bärande trafikkoncepten i Målbild Koll 2035. En återrapportering kopplat 
till avsiktsförklaringen ska ske till Stadstrafikforum i oktober. Arbetet genomförs i 
samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt Västtrafik. Även 
Trafikverket medverkar i arbetet då metrobuss till stor del kommer att trafikera statligt 
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vägnät. Pågående planeringsarbete förväntas pågå löpande under kommande år. Vissa 
åtgärder kommer genomföras på kort sikt medan andra ligger relativt långt bort i tid. 
Frågor om angöring city hanteras även i detaljplaner och projektering kring centralen. 

Spårväg Alléstråket Haga-Nordstan  

Åtgärden omfattar en två kilometer lång spåranläggning i gata samt följdinvesteringar. 
Preliminära hållplatser är Avenyn och Polhemsplatsen. Åtgärden syftar till att avlasta 
Brunnsparken, minska restiden mellan större målpunkter samt att öka kapaciteten och 
robustheten i spårvägssystemet. Spårväg i Alléstråket är ett utpekat objekt i 
Handlingsplan för Målbild Koll2035. Just nu pågår ett förvaltningsövergripande arbete 
utifrån den förstudie som varit ute på remiss under 2022. Göteborgs stad har blivit 
beviljad medfinansiering från Västsvenska paketet om 60,0 miljoner kronor i 2009 års 
prisnivå för genomförandestudie samt del av projektering.  

Citybusstråk 

Åtgärden är en nya eller uppgraderade citybussträckningar utifrån Målbild Koll2035. 
Arbetet pågår med planering av kommande citybussåtgärder och genomförs i samarbete 
mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt Västtrafik. Exakt vilken linje 
eller utformning som trafikkontoret kommer att föreslå som kommande investering är 
ännu oklart.  

Dag Hammarskjölds boulevard 

Åtgärden är en ombyggnad av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard. Åtgärden 
omfattar att bygga ut allmän plats till ett stadsrum som möjliggör kapacitetsstark och 
attraktiv kollektivtrafik i eget utrymme i markplan. Trafiknämnden föreslog i början av 
2022 kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att fortsätta planeringen av 
ombyggnationen och trafiknämnden inväntar beslut från kommunfullmäktige i frågan.  

 

Namngivna projekt – Sverigeförhandlingen  

Citybuss Backastråket 

Projektet innefattar bussanläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd 
förberedd för spårväg från Balladgatan till Körkarlens gata. Busstråket ska ansluta till den 
nya spår- och citybussträckan mellan Linnéplatsen och Brunnsbo. Projektet är en del av 
Sverigeförhandlingen och genomförandebeslut för åtgärden beslutades av 
kommunfullmäktige under 2021. Åtgärden byggs ut av trafikkontoret och inom ramen för 
detaljplaner längs med sträckningen. Med anledning av förseningar i utbyggnaden av en 
detaljplan kommer en del av utbyggnaden sannolikt försenas med minst ett år. Delar av 
anläggningen kan dock kommas att tas i bruk i den takt de är färdigbyggda.  
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Citybuss Norra Älvstranden (västra och nordvästra delen) 

Projektet innefattar bussanläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd 
förberedd för spårväg från Lindholmen till Vårväderstorget via Ivarsbergsmotet. Sträckan 
är indelad i två etapper. Etapp 1 är Lindholmen till Ivarsbergsmotet och etapp 2 
Ivarsbergsmotet till Vårväderstorget. Projektet är en del av Sverigeförhandlingen och den 
genomförandestudie för etapp 1 som pågår förväntas gå upp för beslut i trafiknämnden 
under 2022. Genomförandestudie för etapp 2 är under uppstart.  

Spårväg och citybuss Norra Älvstranden centrala delen 

Åtgärden innebär ny spårväg och citybussträckning från Brunnsbo till Hjalmar 
Brantingsplatsen och sedan spårväg vidare från Frihamnen till Linnéplatsen via 
Lindholmen. Sträckningen är uppdelad i tre etapper; Brunnsbo – Hjalmar 
Brantingsplatsen, Frihamnen – Lindholmen samt Lindholmen – Linnéplatsen via 
Stigbergstorget.  

Etapp Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen byggs ut i samband med omdaningen av 
Backaplan, stadsutveckling i Brunnsbo samt inom Trafikverkets och Göteborgs Stads 
gemensamma projekt Kvilleleden. Etappens färdigställande är beroende av Kvilleledens 
färdigställande vilket innebär att hela etappen öppnar för trafik samtidigt som Kvilleleden 
vilket är bedömt till kring år 2029–2030. 

Inom etapp Frihamnen – Lindholmen förbereds arbetet nu inför start av byggnation och 
sträckan öppnar för trafik i slutet av år 2025.  

I etapp Linnéplatsen-Lindholmen via Stigbergstorget pågår arbete med 
genomförandestudie och tillståndsarbete efter att kommunfullmäktige under 2021 fattat 
beslut om att spårvägen ska gå i tunnel under Göta älv. Ett arbete har utförts kring att i 
detalj studera tidplanen för etappen.   

Ett tilläggsavtal rörande överföring av medel från den tidigare avslutade åtgärden 
Stadslinbanan till åtgärd Spårväg och citybuss Norra Älvstranden centrala delen har blivit 
godkänt av regeringen. Tilläggsavtalet innebär att de avtalade medlen inom 
Sverigeförhandlingen nu motsvarar den bedömda totalkostnaden för åtgärden.   

 

Namngivna projekt KomFram 

Engelbrektslänken - En ny spårvägslänk  

Åtgärden avser ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra 
vägen till Skånegatan. Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 genomförandebeslut för 
projektet och antog detaljplanen i maj 2022. Detaljplanen är för närvarande överklagad 
till Mark- och miljödomstolen. Innehållskompletteringar- och förändringar har varit 
nödvändiga att genomföra för att klara av spårgeometrin i plan och höjd. Detta har 
medfört att den senaste kalkylen som gjorts i pågående projekteringen visar på att 
projektet kan bli dyrare än beslutad budget. Trafikkontoret återkommer till trafiknämnden 
med en beskrivning av förändringar i prognosen samt förslag på åtgärder. 
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Ringö Depå  

Inom projekt Ringö depå har samtal hållits mellan trafikkontoret och fastighetskontoret 
gällande ägandeskap och ansvar för mark där infartsspåren till depån ligger. 
Förvaltningarna har samsyn i frågan och trafikkontoret kommer kontakta 
Regionen/Västfastigheter för att stifta överenskommelse gällande upplägg. 

 

Namngivna projekt - Västsvenska Paketet 

Bangårdsförbindelsen 

Projektet innebär en ny gatuförbindelse med bro över bangården öster om 
Centralstationen i Göteborg. Förbindelsen ska vara en koppling mellan stadsdelarna 
Stampen och Gullbergsvass för kollektivtrafik, gång, cykel och biltrafik samt frigöra 
Drottningtorget – Nils Ericsonsplatsen från genomgående trafik. 

Arbete med förstudie som ser över bland annat kostnad, innehåll samt tidplan för möjlig 
utbyggnad pågår.  

Gamlestaden etapp 2 

Övergripande har projektet uppdraget att skapa en sammanhängande, tät urban 
kvartersstruktur som ansluter till en effektiv ny knutpunkt där region- och pendeltåg, 
spårvagnar, bussar och cyklar sammanstrålar på ett funktionellt sätt. Projektet arbetar för 
närvarande med genomförandestudie kring trafiklösningen och analyser kring hur 
skyfallsfrågor inom området ska omhändertas. Genomförandestudien har rapporterat en 
tidsförskjutning med anledning av skyfallsutredningen.  

Hisingsbron (exkl. nedsänkningen av E45 Gullbergsvass) 

Hisingsbron har ersatt den tidigare Göta älvbron som hade en begränsad livslängd. 
Trafikpåsläpp för den nya bron skedde i etapper under våren och sommaren 2021. 

I slutet av juni genomfördes slutbesiktning av bron och entreprenaden blev godkänd. De 
kvarvarande arbetena planeras att slutbesiktigas under 2022. De slutbesiktade delarna av 
projektet är överlämnade till förvaltarorganisation inom trafikkontoret. 

Rivningen av den förra Götaälvbron är nu helt klar både på land till vatten och endast 
markarbeten som härleds till rivningen är kvar att utföra. Hiss- och trapptorn på brons 
västra sida har förstärkts och nu återstår montering av utrustning såsom ledstänger, hissar 
med mera. Samtliga trapptorn planeras att öppnas under hösten. 

Nedsänkning av E45 Gullbergsvass 

Projektet innebär en överdäckad nedsänkning av Götaleden på sträckan Stadstjänaregatan 
– Torsgatan och överdäckningsförberedd nedsänkning på sträckan Torsgatan – 
Falutorget. Inom staden delas detta projekt upp ekonomiskt mellan fastighetsnämnden, 
trafiknämnden och stadsledningskontoret i en exploaterings- och en investeringsdel samt 
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en avsättning till statlig infrastruktur. Hela Gullbergstunneln har öppnat för trafik och 
projektet är under avslutande. 

Initiala åtgärder kollektivtrafik & cykel 

Det återstår endast ett projekt, Övre Husargatan/ Sprängkullsgatan. Återstående 
ledningsarbeten på gatan ska utföras av kretslopp och vatten. Arbetena har blivit 
senarelagda till år 2023. Åtgärden finansieras genom Västsvenska Paketet.  

Knutpunkt Korsvägen 

Projektet utgör arbetet att skapa en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt i 
Korsvägen, där resandet med region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar, bilar och cyklar 
samverkar på ett funktionellt sätt. En förnyad gatustruktur skapas i anslutning till denna 
knutpunkt, som en del i områdets stadsförnyelse. Kommunfullmäktige fattade i maj 2019 
investeringsbeslut med tillhörande projektbudget om 860 miljoner kronor i 2017 års 
prisnivå. Projektet finansieras med 745 miljoner kronor från Västsvenska paketet.  

Trafikverkets arbete med Västlänken på platsen pågår för fullt och åtgärd Knutpunkt 
Korsvägen är i skede projektering. Trafikkontoret ser indikationer på att övertagandet av 
ytor från Västlänken kan förskjutas ytterligare framåt i tid, vilket medför en försening av 
färdigställande av knutpunkten. Dialog mellan Göteborgs Stad och Trafikverket pågår i 
frågan.  

Kvilleleden 

Projektet omfattar planering, projektering samt utbyggnad av detaljplanen Gator vid 
Backaplan samt intilliggande områden omfattande den kommunala infrastrukturen som 
behöver modifieras med anledning av att Marieholmsförbindelsens öppnande. Projektet, 
som är ett samarbete mellan Göteborgs stad och Trafikverket, är även en förutsättning för 
ny pendeltågsstation i Brunnsbo samt möjliggör framtida spårväg mot Brunnsbo. 
Projektet delfinansieras av Västsvenska Paketet. Projektet har en av kommunfullmäktige 
beslutad investeringsbudget. 

I samband med att anbudsöppning i slutet av 2021 konstaterade Trafikverket, som leder 
det gemensamma projektet, att inga anbud inkommit. Projektet ändrade då 
entreprenadform till en utförandeentreprenad och upphandling av projektör har nu blivit 
klar. Den aktuella tidplanen för projektet är att åtgärden är färdigställt år 2029–2030.  

 



1 
 

Trafik- och resandeutveckling samt trafiksäkerhet,  Bilaga 3. 
Delårsrapport augusti 2022 

Innehåll 
Trafik- och resandeutveckling samt trafiksäkerhet, Delårsrapport augusti 2022 ........................................... 1 

Sammanfattning .......................................................................................................................................... 1 

Långsiktig utveckling från 2011 till 2021 - mot ett mer hållbart resande ................................................... 1 

Utveckling för gång, cykel, kollektivtrafik och bil 2011-2021 respektive första halvåret 2022 ................. 2 

Resor till fots ............................................................................................................................................... 2 

Resor med cykel ........................................................................................................................................... 3 

Barns skolresor ........................................................................................................................................... 3 

Resor med Styr & Ställ ................................................................................................................................ 4 

Resor med elsparkcyklar ............................................................................................................................. 4 

Resor med kollektivtrafik ............................................................................................................................. 5 

Resor med serviceresor ............................................................................................................................... 7 

Trafiksäkerhet.............................................................................................................................................. 7 

 

Sammanfattning 
År 2022 inleddes med coronarestriktioner, men sedan i början av februari har restriktionerna tagits bort. 
Vi ser därför också en återgång i resandet för första halvåret 2022 när det jämförs med motsvarande 
period 2021. Cyklandet ökade med 17 procent, kollektivtrafiken med 41 procent och biltrafiken med 3 
procent. Resandet i kollektivtrafiken är dock fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin och 
distansarbete fortsätter i viss mån vilket påverkar trafiken. Resor med Styr & Ställ har ökat kraftigt medan 
trenden med ett ökat antal resor med delade elsparkcyklar har brutits efter att ett maxtak för antalet 
elsparkcyklar infördes i april. Antalet serviceresor under perioden januari till och med augusti 2022 
ökade med 22 procent jämfört med samma period 2021.  

Långsiktig utveckling från 2011 till 2021 - mot ett mer hållbart resande 
Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka, det vill säga att resor till fots, 
med cykel och med kollektivtrafik ska öka, medan resor med bil ska minska. I Göteborgs Stads 
trafikstrategi med basår 2011 finns ett antal effektmål för resandet fram till 2035. Målen baseras på 
samtliga resor i Göteborg – alltså inte bara göteborgarnas resor. Målen avser resor på vardagar. 

• Effektmål 1: Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035.  
• Effektmål 2: Minst 55 procent av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik år 2035. 

 
  



Färdmedelsfördelning (procentsiffra i staplar) och resandevolym (staplarnas bredd) basår 2011, 
nuläge 2021 och målår 2035  

 

Resandet år 2021 påverkades av coronapandemin, men inte på samma sätt som år 2020. Totalt sett ökade 
resandet med 5 procent under 2021 jämfört med 2020. Resandet var dock fortfarande 13 procent lägre i 
jämförelse med 2019, före pandemin, vilket innebar att det totala resandet var på ungefär samma nivå 
som 2011. För flera färdmedel förändrades antalet resor kraftigt under 2021, bland annat cykel. En 
anledning är att distansarbete bedöms ha påverkat olika färdmedel olika mycket. Till exempel tror vi att 
en del av arbetsresorna som gjordes med kollektivtrafiken före pandemin under 2020 blev cykelresor, för 
att sedan under 2021 inte bli av alls. 

Trafikutveckling 2011-2021 samt nödvändig utveckling fram till 2035, index 100 

 

Mellan 2011 och 2019 skedde det en förflyttning mot ett mer hållbart resande. Men i och med pandemin 
minskade kollektivtrafikresorna kraftigt, enligt figur ovan.  

Utveckling för gång, cykel, kollektivtrafik och bil 2011-2021 respektive första halvåret 
2022 
Resor till fots 
I dagsläget görs ingen strukturerad uppföljning av antalet fotgängarrörelser i staden. Utvecklingen 
uppskattas årligen utifrån ett antal källor, där Innerstaden Göteborgs flödesmätningar är en. Dessa 
mätningar är inte representativa för resandet till fots som helhet i staden, utan är skapade för att 
följa antalet besökare i centrum. Innerstaden Göteborg mäter passager av gående på 18 platser inom 
vallgraven, främst på de större shoppingstråken. Under perioden januari- juni 2022 uppmättes 43 
procent fler passager jämfört med samma period 2021. Jämfört med 2019 är det däremot 25 procent 
färre passager.  
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Resor med cykel 
Antalet cykelresor år 2021 var 36 procent högre än 2011 när trafikstrategin infördes. I samband med 
trängselskattens införande skedde en kraftig ökning av cykeltrafiken på 22 procent. Därefter var 
utvecklingen relativt oförändrad mellan åren 2013 och 2017. Under åren 2018-2020 var det en stadig 
uppgång i cykeltrafiken. Denna uppgående trend vändes under 2021.  

Utveckling och mål för cykel 2011-2021, index 100

 

Första halvåret 2022 beräknas det ha gjorts 17 procent fler resor med cykel jämfört med 
motsvarande period 2021. Bedömningen av cykelutvecklingen baseras på flödena vid trafikkontorets 
permanenta mätplatser under vardagar. Då färre mätplatser än normalt ingår i underlaget, endast 6 
mätplatser, är bedömningen osäker. Mätstationerna registrerar vanliga cyklar, elcyklar och Styr & ställ-
cyklar som passerar. Elsparkcyklar räknas däremot inte av den typen av mätutrustning som vi har i våra 
traditionella mätstationer. Elsparkcyklar inkluderas alltså inte i uppskattningen av cykelutvecklingen.  

Trafikutveckling första halvåret 2022 i jämförelse med första halvåret 2021, procent  
 Första halvåret (januari-juni) 
Cykel + 17 % 

 
Ökningen i cyklandet kan delvis förklaras av det kalla vädret i januari och februari 2021. I övrigt är det 
troligtvis ett resultat av en återgång efter coronapandemin. År 2022 tog Folkhälsomyndigheten bort 
merparten av restriktionerna 9 februari. Under 2021 var det tydliga riktlinjer om att arbeta på distans 
hela första halvåret 2021.  

Förändring i antalet cykelresor per månad januari-juni 2022 jämfört med 2021, procent

 

Barns skolresor 
Senast barns skolresor mättes var 2013 och undersökningen visade då att omkring 60 procent gick eller 
cyklade till skolan. Omkring hälften av de som skjutsades i bil hade mindre än en kilometer till skolan och 
potentialen för att öka andelen aktiva resor bedömdes därför som stor. Målet i planeringsstödet 
Gångvänligt Göteborg är därför att 70 procent av barnen ska gå eller cykla till skolan år 2035.  
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Under 2022 gjordes en första uppföljning genom en urvalsundersökning bland föräldrar till barn i 
förskoleklass upp till årskurs 9. Den visar att andelen som går eller cyklar är 48 procent (sommarhalvåret, 
42 procent vinterhalvåret Det är svårt att bedöma om det verkligen skett någon förändring sedan 2013, 
huvudsakligen för att frågan ställdes annorlunda. Urvalet var också endast barn upp till årskurs 6, och ser 
man till den gruppen i årets uppföljning så är det fler som reser hållbart, runt 55 procent beroende på 
årskurs.  

Hur barn reser till skolan är också nära associerat med hur långt de har till skolan. Det finns också stora 
geografiska skillnader. 

Hur barn reser till skolan, vinter- och sommarhalvåret, procent 

 

Den vanligaste orsaken till varför barnen skjutsas är likt förut att det är praktiskt för familjen, men även 
att trafiken upplevs som för farlig för att barnen ska kunna gå eller cykla. Bland de som uppgett att de 
tycker trafikmiljön är osäker är de största farorna associerade till stora trafikflöden: vägkorsningar, 
högtrafikerade vägar och höga hastigheter.  

Resor med Styr & Ställ  
Styr & Ställ i sin nuvarande utformning lanserades i juni 2020. Antalet cyklar i systemet är 1750 sedan 
augusti 2020. Sett till första halvåret 2022 är antalet utlån med Styr & Ställ nästan 75 procent högre 
än 2021. Antalet avser både utlån i Göteborg och Mölndal och utlån både vardag och helg. 

Antal utlån med Styr & ställ per månad 2021 och 2022

 

Resor med elsparkcyklar  
Elsparkcyklar introducerades i Göteborg hösten 2018.  Antalet elsparkcyklar ökade sedan stadigt år 
för år. I april 2022 infördes ett maxtak på antalet elsparkcyklar. Maxtaket är på 4 000 + 400 för en ny 
aktör. År 2021 var antalet elsparkcyklar knappt 4 000 under januari och februari för att öka till ca 
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10 000 i toppmånaden september. Under år 2022 var antalet delade elsparkcyklar under april-juni 
under maxtaket, mellan ca 3000 och 3 500. Att antalet är mindre än maxtaket beror på att ett företag 
valde att dra sig ur, och under första halvåret var det 5 företag som hade verksamhet i Göteborg.  

Sett till hela första halvåret gjordes något färre resor med delade elsparkcyklar under 2022 jämfört 
med 2021 (minskning på 3 procent). Men det är stor skillnad mellan månaderna. Under kvartal 1 
(januari-mars) gjordes dubbelt så många resor 2022 som 2021, under kvartal 2 (april-juni) var det 29 
procent färre resor och sett till endast juni var antalet resor halverat. Värt att nämna är att 
nyttjandegraden för fordonen ökade efter införande av maxantal.

 

Resor med kollektivtrafik 
Sedan 2011, när trafikstrategin antogs, ökade resorna med kollektivtrafik med 33 procent till och 
med 2019, och förändringarna följde den utveckling som krävdes. Under pandemin minskade 
resandet till lägre nivåer än 2011. 

Utveckling och mål för kollektivtrafik 2011-2021, index 100

 

Under första halvåret 2022 var resandet med kollektivtrafik 41 procent högre än motsvarande period 
2021. Jämfört med 2019 är resandet 12 procent lägre, där resandet i busstrafiken nästan återhämtat 
sig medan resor med spårväg och båt ligger fortfarande ligger betydligt lägre. Beräkningen baseras 
på statistik från Västtrafik och avser resor alla veckans dagar på linjer inom Göteborgs stad.  
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Trafikutveckling första halvåret 2022 i jämförelse med första halvåret 2021 respektive 2019, procent. 
 Första halvåret (januari-juni) 

2022 jämfört med 2021 
Första halvåret (januari-juni) 

2022 jämfört med 2019 
Kollektivtrafik +41 % -12 % 
Buss +38 % -3 % 
Spårvagn +43 % -18 % 
Båt +41 % -15 % 

 
Den stora minskningen är kopplad till pandemin och de rekommendationer som följde med start i 
mars 2020. Under 2022 har det skett en återhämtning månad för månad när resandet i 
kollektivtrafiken jämförs med 2019.  

Förändring i antalet resor med kollektivtrafiken januari-juni 2022 jämfört med 2021 respektive 2019, 
procent 

 
 
Resor med bil 
Resandet med bil sjönk under pandemin, men under det senaste året har bilresorna ökat igen. 
Merparten av restriktionerna kopplade till pandemin upphörde i början på februari 2022. Bilresorna 
har också påverkats av större byggnationer i Göteborg samt att Tingstadstunnelns ena tunnelrör från 
slutet av april 2022 är avstängt för biltrafik. 

Trafikutveckling för resor med bil från 2011 till 2021, index 100

 
Bilresorna har ökat med 3% under första halvåret 2022 i jämförelse med första halvåret 2021. 
Troligen så beror ökningen främst på en återgång till de resvanor som rådde innan pandemin, den 
långsiktiga utvecklingen blir därför intressant att följa kommande år. Statistiken utgår från antalet 
passager under hela dygnet från Trängselskatteportalerna.  

 
Trafikutveckling första halvåret 2022 i jämförelse med första halvåret 2021, procent. 

 Första halvåret (januari-juni) 
Trängselskattesnittet +3 % 
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Resor med serviceresor 
Antal utförda serviceresor  
Serviceresor är ett begrepp som i Göteborg innefattar färdtjänstresor, skolskjuts (för barn som inte 
kan använda kollektivtrafiken), LSS-resor, resor till daglig verksamhet samt resor med flexlinjen. 
Summan av dessa ger en bild av avdelningen serviceresors verksamhet. Kostnader för 
färdtjänstresor, resor till daglig verksamhet samt flexlinjeresor belastar trafiknämndens budget. 

Effekterna av covid-19 har varit tydliga även under 2022. Successivt under året har antalet resor ökat 
i alla de typer av serviceresor som nämns ovan. Det totala antalet serviceresor till och med augusti 
2022 uppgick till drygt 741 tusen resor jämfört med 608 tusen resor samma period 2021. Det är en 
ökning med 22 procent.  

Taxi- och bussbranschen har drabbats hårt av perioden med covidrestriktioner. Många förare har 
flytt till andra arbeten och det råder stor brist på förare idag. Ovanpå detta har branschen också 
påverkats starkt av bränsleprisökningarna. För serviceresor finns krav på miljövänliga bränslen, varför 
HVO100 dominerar i fordonen. Priset på HVO100 har sedan november 2019 gått upp med cirka 80 
procent. 

För trafikkontoret är genom detta den största utmaningen idag och det närmaste året att få fram 
förare och fordon som kan utföra de resor som stadens verksamheter har behov av. Under juni 
månad tvingades kontoret till viss prioritering mellan resenärsgrupper. Fortsatt nu och under hösten 
kan verksamheten inte upprätthålla den servicen och kvalitet resenärerna är vana vid. Framför allt 
påverkas möjligheten att få åka den tid man önskar. Likaså har andelen försenade fordon ökat.  

Snittkostnad per resa för färdtjänstresor 
Under årets fem första månader såg vi sjunkande snittkostnader för färdtjänstresor och en väsentligt 
lägre nivå än 2021. Detta var främst effekten av slopade restriktioner på grund av covid-19. Under 
juni till augusti brukar snittpriserna, enligt normal säsongsvariation, öka rejält. Detta år hamnade 
trafikkontoret i situationen att Taxi Göteborg hävde ett trafikavtal för taxibilar och slutade köra per 
den 1 juni. Med akut brist på fordon var kontorets alternativ att göra tillfälliga kompletterande 
upphandlingar av fordon till högre priser. Detta har pressat upp priserna mer än normalt över 
sommaren och prognosen är att prisnivån hela hösten kommer att ligga minst 10 procent högre än 
under våren. 

Mått 
Utfall per 

augusti 2021 
Utfall per 

augusti 2022 
Prognos 

helår 2022 
Utfall helår 

2021 
Antal utförda serviceresor  741 415 607 812 1 180 000 1 024 730 

Snittkostnad per färdtjänstresa 326 kr 276 kr  278 kr 310 kr 
 
 
Trafiksäkerhet 
Fram till och med år 2020 gällde målen i Trafiksäkerhetsprogram för 2010–2020 om att antalet 
omkomna och skadade i trafikmiljön skulle minska med 75 procent fram till 2020, med basår 2010. 
Nu pågår arbete med att ta fram en ny trafiksäkerhetsplan som ska innehålla nya mål. 



Långsiktigt ser vi en minskning av antalet omkomna i Göteborgstrafiken. Antalet varierar över åren; 
det är för många men samtidigt så få att variationen kan bli stor. Under åren 2010 - 2021 är det två 
år som avviker från trenden – år 2016 och år 2020.  

År 2021 omkom fyra personer i trafiken, varav två på kommunalt vägnät. Det var en fotgängare som 
omkom vid påstigning av spårvagn och en cyklist som omkom i kollision med en annan cyklist. 
Därutöver omkom en motorcyklist i singelolycka och en person i personbil i kollision med lastbil, 
båda på statligt vägnät. En av de omkomna var kvinna och tre var män. Inga barn (< 18 år) omkom, 
men däremot en ung vuxen (18-19 år) och en äldre person (>75 år).  

Under 2021 rapporterades det totalt 239 måttligt och allvarligt skadade i Göteborgstrafiken 
(exklusive fotgängare i fallolyckor). Antalet är betydligt lägre än 2020 och framför allt 2019, men det 
går inte att dra några slutsatser. På grund av pandemin är det en större eftersläpning i sjukhusens 
inrapportering av skadade i STRADA än normalt. Det är också risk för ett större bortfall än normalt år 
2020 och 2021. 

  
Källan för statistiken är STRADA (Transportstyrelsen). STRADA polis och/eller sjukhus används för omkomna 
och Strada sjukhus för skadade. Antalet skadade år 2021 är förknippat med stort bortfall, därav skraffering. 

Fallolyckor definieras inte som en trafikolycka och ingår inte i antalet skadade i trafiknämndens mål 
för 2010-2020. Inkluderas skadade fotgängare i fallolyckor mer än fördubblas antalet måttligt och 
allvarligt skadade. Fotgängare i fallolyckor och cyklister i singelolyckor står för majoriteten av de 
skadade. Sedan år 2019 är den tredje vanligaste skadegruppen elsparkcyklister i singelolyckor.  

Antalet skadade 2020 och 2021 är mycket osäkra. Normalt sett står Mölndals sjukhus för merparten 
av de skadade som rapporteras in i STRADA (ca 80%). Under maj-september 2021 har Mölndals 
sjukhus inte rapporterat in någon skadad alls. Det innebär bland annat att det saknas uppgifter om 
skadade på elsparkcykel. Under 2021 gjordes nästan 70 % av alla resor med elsparkcyklar under maj-
september.  
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Utveckling av antalet måttligt och allvarligt skadade 2011–2021 (inkl. skadade i fallolycka) 

  

Källan för statistiken är STRADA sjukhus (Transportstyrelsen). STRADA används för skadade. Antalet skadade år 
2021 är förknippat med stort bortfall. 
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Uppdrag från KS/KF 
Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Pågående Byggnadsnämnden och trafiknämnden får i uppdrag att i ett 
nybyggnadsområde utanför Göteborgs befintliga stadskärna pröva att 
anpassa vissa lokalgator enbart för elfordon, bränslecellsfordon och 
gasfordon Euro VI för att minska buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. 
(KF Budget 2022) 
 
 

Dialog kring hur uppdraget ska utföras har förts mellan 
stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Förvaltningen avser att utföra 
beräkningar för buller, luftföroreningar samt klimat för ett 
jämförelsealternativ (dagens fordonspark) och ett miljözon 3-alternativ 
(motsvarar skrivningen i fullmäktigeuppdraget) och redovisar skillnaden. 
Detta planeras att göras för en påbörjad detaljplan där skisser/underlag för 
beräkningar av buller, luft och klimatutsläpp finns tillgängliga. En aktuell 
detaljplan för ett nybyggnadsområde kommer utses under september. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att skapas ett nytt stadengemensamt arbetssätt 
för att dygnet runt ha beredskap att motta och skyndsamt utreda synpunkter 
gällande klotter i syfte att klotter, som rapporterats av allmänheten, saneras 
inom 24 timmar från det att synpunkt lämnats till staden. (KF Budget 2022) 

Arbetet fortlöper och redovisning är planerad till slutet av året. Helt klart är 
att detta arbete behöver fortsatt hanteras in i ny organisation gällande 
ansvar och fördelning av verksamhet. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att utvärdera färdtjänsten för att säkerställa att 
den är ändamålsenligt och tillgänglig för målgruppen på ett bra, effektivt och 
finansiellt hållbart sätt. (KF Budget 2022) 

En extern konsult har under våren genomfört en analys av serviceresors 
verksamhet i enlighet med uppdraget. En uppdaterad version kommer 
redovisas i färdtjänstutskottet och trafiknämnden i oktober. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till införandet av nya 
tekniska lösningar och bättre resursutnyttjande av våra gemensamma ytor i 
samhället genom exempelvis mer flexibla tider för parkering vid skolor, 
dynamisk prissättning, fler pendelparkeringar och underlätta för etablering av 
logistikcentrum. (KF Budget 2022) 

Trafikkontoret utgår från trafiknämndens "Strategisk plan för 
trafikinnovation" i uppdraget. Arbete avses ske inom ramen för ett 
forskningsprojekt inom Smarta urbana trafikzoner som är under ansökan. 
Göteborgs Stads fokus i arbetet kommer att vara smarta lastzoner. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram en karta över det befintliga 
cykelvägnätet där det tydligt går att se på vilka sträckor som 
cykelprogrammets standarder uppfylls och ej. Kartan ska löpande uppdateras 
och innehålla information om planerade projekt och prioriteringsordning. (KF 
Budget 2022) 

En uppdragsplan har tagits fram och fastställdes av styrgruppen i juni 2022 
Under hösten kommer konsult påbörja arbete med uppdraget. 
Trafikkontoret bedömer att uppdraget kommer att kunna slutföras under 
2022. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med andra relevanta nämnder 
och externa parter ta fram en godsplan för att säkra näringslivets transporter. 
(KF Budget 2022) 

Arbetet med godsplanen fortgår utifrån den förstudie som togs fram under 
2021. En första workshop har genomförts för att identifiera brister, behov 
och gap. Under hösten kommer information och dialog med näringslivets 
representanter att fördjupas. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för att minska buller och 
stök med anledning av oönskade fordonsträffar på centrala platser i Göteborg 
i syfte att öka tryggheten. (KF Budget 2022) 

Trafikkontoret har inlett arbetet med att kartlägga möjliga platser och 
åtgärder. Uppdraget kommer att fortgå löpande under 2022 och kontakt 
med polisen är etablerad för att utvärdera valda åtgärder. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med miljö- och klimatnämnden, 
föreslå konkreta åtgärder för minskade luftföroreningar och buller.  
(KF Budget 2022) 
 
 

Arbetet har påbörjats tillsammans med miljöförvaltningen. Arbetet kommer 
att utgå i från de utredningar som har gjorts under 2021 gällande NOX 
(kväveoxider) och kompletteras med bulleraspekten. En tidplan och en 
avgränsning av uppdraget har gjorts. Slutleverans beräknas till november 
2022. Vidare kommer samarbete ske med uppdrag inom miljö- och 
klimatprogrammet samt energiplan. 
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Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att införa ett pilotområde för ökad verkställighet 
av cykelprogrammet. (KF Budget 2022) 

Uppdraget pågår och kommer att löpa även under 2023. 
Inom uppdraget har två geografiska områden valts för att genomföra och 
testa åtgärder; Majorna/Kungsladugård samt Backa. 
För att mäta resultatet har följande effektmål satts upp: 

• Öka antalet cykelresor i Backa och Kungsladugård/Majorna. 
• Fler ska uppleva sin stadsdel (Majorna/Kungsladugård eller 

Backa) som cykelvänlig. 
• Antalet skadade cyklister ska inte öka 

Arbetet i pilotområdena är uppdelat i tre arbetspaket. Nedan redovisas 
målsättningar samt åtgärder som har gjort och planeras. 
 
TRAFIKÅTGÄRDER 
Mål 

• Skapa enklare, framkomligare och säkrare cykelmöjligheter på 
sammanhängande stråk 

• Underlätta parkering av alla typer av cyklar (direkt och indirekt) 
Förslag på trafikåtgärder har tagits fram. Nästa steg är att undersöka 
genomförbarheten av åtgärderna samt välja typ av åtgärd. 
Majorna 
Åtgärder i projektet kommer att genomföras stråkvis. Flera stråk har 
identifierats som möjliga att stärka för cyklister i enlighet med 
cykelprogrammets intentioner. En prioritetsordning har tagits fram kring 
vilka förslag som är enklast att genomföra, varför vi allteftersom arbetar 
vidare med de svårare förslagen. 

• Stigbergstorget: Förbättra skyltningen för cyklister och 
orienterbarheten med en ny tydligare utformning vid 
Stigbergstorget. Planeras att genomföras under 2022. 

• Godhemsgatan: Leda biltrafik till Mariaplan och prioritera spårväg 
och cykel på sträckan. Utredning och förankring kvarstår. 

• Karl Johansgatan: Dubbelriktad pop-up-cykelbana på södra sidan 
av gatan från Bangatan till Kommendörsgatan. Eventuell 
dubbelriktad cykelbana även sträckan Kommendörsgatan- 

• Jaegerdorffsplatsen. Större utredning, förankring och beslut 
kvarstår. 

• Slottsskogsgatan: Parkering disponeras om och enkelriktade pop-
up-cykelbanor anläggs. Utredning, förankring och beslut kvarstår. 

• Såggatan: Parkering disponeras om och enkelriktade pop-up-
cykelbanor anläggs. Utredning, förankring och beslut kvarstår. 

• Ekedalsgatan: Parkering disponeras om och cykelbana anläggs. 
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Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 
Utredning, förankring och beslut kvarstår. 

• Fridhemsgatan: Förbättra vägledning/skyltning och orienterbarhet 
för att skapa ett lugnt cykelstråk. Planeras att genomföras under 
2023. 

Backa 
I Backa består mycket av arbetet kring att stärka och vägleda längs nya 
cykelstråk som redan är idag har bra cykelmöjligheter men där 
orienterbarhet och vägledning är mycket låg. Potentialen för att förbättra 
cykelmöjligheterna i Backa bedöms som mycket stor och många av 
åtgärderna för att stärka stråk är enkla att genomföra. Pop-up-cykelbanor 
kräver mer utredning och kompromisser med andra intressen. 

• Litteraturgatan: Bevaka framkomlighet och orienterbarhet under 
byggtid. 

• Cykelgata längs Sägengatan. Förankring krävs för cykelgata. 
Planeras att genomföras 2023. 

• Författaregatan-Backa kyrkogata-Mårbackagatan: Vägledning 
och höjd orienterbarhet. Planerat genomförande 2022. 

• Gläntevägen-Backadalen-Importgatan: Vägledning mot Selma 
Lagerlöfs torg, Litteraturgatan och industriområde. Enkel åtgärd. 
Planerat genomförande 2023 

• Backavallen idrottsplats-Backaskolan: Förtydligat stråk, 
vägledning och orienterbarhetsåtgärder. Endast förankring med 
fastighetsägare behövs. Planerat genomförande 2022. 

• Importgatan: Enkelriktade eller dubbelriktade pop-up-cykelbanor 
på sträckan mellan E6 och cirkulationen Importgatan. Utredning, 
förankring och beslut kvarstår. 

 
MOBILITY MANAGEMENT 
Mål 

• Öka medvetenheten kring cykling som transportmedel 
• Stimulera fler till att kunna och vilja cykla mer (både de som 

redan cyklar och de som inte cyklar) 
Under våren har trafikkontoret varit delaktiga i flera viktiga events i Backa: 
bland andra Backadagen, cykelns dag samt funnits närvarande under hela 
sommaren tillsammans med andra lokala aktörer. Här har vi bland annat 
arrangerat cykelbingo, möjliggjort för cykelverkstad, cykelkök och cykeltest 
som allt ämnar skapa dialog kring cykel och ge verktyg för att prova på 
cykling - vilket vi vet är en stor framgångsfaktor för att öka intresset för 
cykling. Under sommaren har en större kampanj som går ut på att låna ut 
elcyklar till 30 personer som under flera veckors tid har möjlighet att prova 
på hur det är att cykla. Nu efter sommaren är också tanken att dra i gång 
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Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 
en ”tillbaka till jobbet”-kampanj med fokus på cykling. 
 
STÖD OCH TJÄNSTER 
Mål 

• Öka tillgången till cykel 
• Underlätta ägande av cykel genom att erbjuda stödtjänster 

Inom projektet har lånecykelsystemet Styr & ställ utökats till Backa med 
totalt sex stationer. Satsningar görs för att informera och locka användare 
och uppföljningar kommer att göras av användandet. 
Framöver kommer bland annat möjligheten att anordna en 
cykelservicestation i Majorna att undersökas. 
 
PROGNOS OCH RISKER 
Trafikåtgärderna kommer inte utföras enligt önskad plan till följd av att 
Göteborgs Stad under årets första åtta månader inte har något ramavtal 
för utförande av mindre fysiska åtgärder, samt svårigheter med att 
bemanna projektet med trafikutformningskompetens genom konsultstöd. 
Uppdraget har tilldelats 20 miljoner kronor för 2022. Fem miljoner av dessa 
är avsatta för att täcka bemanning från trafikkontorets egen personal. De 
övriga 15 miljonerna bedöms inte att kunna upparbetas under året på 
grund av ovannämnda förseningar av trafikåtgärder. Prognos i augusti 
2022 är att av vi upparbetar 8 miljoner kronor (av 15 miljoner) under 2022. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsen om 
väsentliga förändringar i innehåll och dess eventuella konsekvenser i 
förhållande till tidigare fattade beslut när reviderat medfinansierings- och 
genomförandeavtal tecknats med Trafikverket. (KF 2020-11-12 § 11, punkt 4) 

Kvilleleden/ Gator vid Backaplan – Inga innehållsförändringar mot 
fullmäktigebeslut från 2017 eller 2020 föreligger. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på aktualiserat 
regelverk och ny konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för gatumark 
och annan allmän platsmark. (KF 2020-12-10 § 16, punkt 4) 

Arbetet med en ny markupplåtelsetaxa syftar till att realisera följande 
nyttor: 

• Ändamålsenligt arbetssätt för Trafikkontoret 
• Rättssäker markupplåtelsetaxa för den sökande 
• Möjliggöra ett levande stadsliv och ett effektivt nyttjande av 

offentlig plats 
I arbetet har flera utmaningar relaterat till stadens olika förvaltningar 
identifierats vilket medför att uppdraget behöver justeras. Förslag till ny 
taxa för upplåtelse av allmän plats beräknas kunna slutföras under 2023. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för annonsering på stadens 
annonsplatser. Riktlinjen ska tydliggöra kraven enligt ICC:s regler för 
könsdiskriminerande reklam samt ställa krav på att annonser inte får vara 
rasistiska. (KF 2020-12-10 §33, punkt 2) Dnr: 5527/19 
 

Trafikkontoret har undersökt juridiska möjligheter att tillämpa riktlinjer för 
annonsering rörande könsdiskriminerande och rasistisk reklam. 
Förvaltningen avser återkomma till trafiknämnden under hösten 2022. 
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Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Pågående Trafiknämnden, inköp- och upphandlingsnämnden samt aktuella nämnder 
och styrelser får i uppdrag att inom ramen för Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 2021–2030 prioritera arbetet med att få fram nuläge för 
indikatorer där det saknas för att möjliggöra uppföljning av måluppfyllelse. 
Nuläge för samtliga indikatorer i programmet ska finnas framme senast under 
2022. (KF 2021-03-25 §18, punkt 10) 

Arbete pågår med att ta fram en metod för att mäta och beräkna nuläget 
för motoriserat vägtrafikarbete. Ännu pågår arbete för att ta fram indikator 
gällande tung trafik. 

 Pågående Trafiknämnden, park- och naturnämnden och fastighetsnämnden ges i 
uppdrag att ta fram och under 2021 genomföra ett åtgärdspaket för att möta 
de brister som framkommer i stadsrevisionens granskning av 
gaturenhållningen i Göteborg, med målsättningen att klart förbättra 
standarden på gaturenhållningen och synpunktshanteringen. (KF 2021-10-14) 

Arbetet genomförs gemensamt för de berörda förvaltningarna. Vi ser en 
stor samordningsmöjlighet i det arbete som sker genom NOS där översyn 
av hur vi tar oss an gränssnitt mellan egenregi och övrig verksamhet 
pågår. 
  

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att ta båtuppläggningen 
som idag finns närmast väster om terminalbyggnad på Saltholmen till annan 
plats. Uppdraget ska inkludera ekonomiska kalkyler av förändringen. 
Trafikförvaltningen ges möjlighet att ta in både intern och extern hjälp av 
aktörer som de anser berörda. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen oktober 2022. 

Utredningen pågår där alternativ och ekonomiska kalkyler planeras att 
redogöras för trafiknämnden i oktober. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att öka arbetet med förstärkt kamerabevakning 
och belysning i syfte att skapa tryggare gatumiljöer. För detta ändamål 
tilldelas trafiknämnden 5 mnkr. (KF 2022-05-19 §22, punkt 19) 

Inom ramen för uppdraget kopplat till belysning, kommer 
säsongsbelysning att installeras på tre broar i staden (Fontänbron, 
Tyskabron samt Kämpebron). Den permanenta säsongsbelysningen 
innebär en integrerad lösning där ljus och därmed även elförbrukning kan 
justeras. Vidare kan ljusstyrka och färg anpassas efter säsong och årstid. 

 Ej påbörjad Trafiknämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder årligen, 
med start 2023, rapportera till kommunfullmäktige gällande trafiksituation och 
resvanor längs väg 155, väster om Gossbydal och via de statliga färjelinjerna 
Hönö- respektive Björköleden, till Öckerö kommun. Rapporteringen ska 
baseras på Trafikverkets och Västra Götalandsregionens uppföljning av 
utvecklingen längs det berörda stråket och även omfatta vilka åtgärder som 
vidtagits för att främja ett hållbart resande samt effekterna av dessa. 
Bebyggelseutvecklingen längs Hjuviksvägen och inom Öckerö kommun ska 
ingå i rapporteringen. (KF 2022-06-09 § 16) 

Följs upp först 2023 i ny förvaltning. 

 Pågående Kommunstyrelsen hemställer till trafiknämnden som ansvarig, ihop med 
övriga eventuellt berörda nämnder, med uppdrag att utreda frågan gällande 
störande buller från idrottsytorna vid Svartedalsskolan och Släktledsgatorna. 
Arbetet ska drivas i god dialog och samverkan med de närboende. Uppdraget 
ska även inkludera förslag på åtgärder. 
 
 

Dialog har genomförts med grannarna, lokalförvaltningen. 
grundskoleförvaltningen och mijlöförvaltningen. Utifrån detta har ett utkast 
formulerats på förslag på möjliga åtgärder. Trafikkontoret har inte rådighet 
att genomföra åtgärder utan det är upp till lokalförvaltningen. Utkastet är 
skickat till dem för deras bedömning. Trafikkontoret bedömer att ärendet 
kan återrapporteras trafiknämnden och kommunstyrelsen efter 
återkoppling från lokalförvaltningen. 
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Uppdrag från trafiknämnden 
Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Pågående Inriktningsbeslut för ny taxestruktur för färdtjänstresor (TN 2019-12-12) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 1658/19 
Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att återkomma med förslag till ny 
modell för taxa utifrån inriktningarna i trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Arbetet med intern och extern dialog har fortgått enligt planen. Ett slutförslag 
håller på att utkristallisera sig. Färdtjänstutskottet kommer under september att 
få information om detta. I oktober planeras ärendet tas upp i trafiknämnden för 
beslut. 
  
  

 Pågående Översyn Enskilda vägar (TN 2020-12-17) 
 
Beskrivning av uppdrag 
1. Ta fram ett förslag på en handlingsplan för att lämna över skötseln av 
enskilda vägar till vägföreningarna. 
 2. Ta fram ett förslag på kriterier för bidrag till vägföreningarna. 
 

Ärendet kommer upp under andra halvan av hösten. 

 Pågående Uppföljning av åtgärderna i handlingsplan för miljön 2018-2020 (TN 2021-
05-27) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr 4186/19  
Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa till nämnden hur erfarenheter och 
arbetet med de 38 åtgärder i miljöprogrammets handlingsplan som 
trafiknämnden ansvarat för, kommer att tas om hand och vidareutvecklas för att 
komma till nytta i stadens nya miljö- och klimatprogram. 
 

Åtgärderna i det tidigare miljöprogrammet är redovisade till trafiknämnden 
2021. Fortsatt arbete med de tidigare 38 åtgärderna i miljöprogrammet övergår 
i det nya arbetssättet med miljöledningssystem och handlingsplan för Miljö- 
och klimatprogrammet. 

 Pågående Yrkande (MP, (V) och (S) angående – grundskolebarns möjlighet att ta sig 
till sin skola genom att gå eller cykla. (TN 2021-08-27)) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TN bifaller detta yrkande om att: 
1.Trafikkontoret redovisar översiktligt för hur och i vilken omfattning 
grundskolorna i Göteborg arbetar för att skolbarnen ska ha goda förutsättningar 
att ta sig till skolan på egna ben samt vad det är som begränsar arbetet. 
2.Trafikkontoret föreslår åtgärder för att barnen i större utsträckning ska kunna 
välja hur de på egna ben tar sig skolan. 
 

Under våren har dialog med rektorer på grundskoleförvaltningen genomförts 
där vi samlat in hur skolorna arbetar med barns förutsättningar att ta sig till 
skolan på egna ben. 
Trafikkontoret har också påbörjat arbetet med genomlysning av trafikkontorets 
arbete utifrån ett barnrättsperspektiv där syftet är att identifiera 
utvecklingsområden som stärker barnrättsarbetet inom förvaltningens uppdrag. 
I juni/juli genomfördes en enkätundersökning med syfte att kartlägga barns 
resvanor kopplat till skolresan. 
Både genomlysningen och resvaneundersökningen planeras vara klara i 
september och utifrån dessa utredningar kan vi visa på åtgärder som leder till 
att barn i större utsträckning ska kunna välja hur de på egna ben tar sig till 
skolan. Trafikkontoret planerar att återkomma med svar på yrkandet under 
hösten 2022. 
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 Pågående Yrkande från MP och V angående maxantal för elsparkcyklar  
(TN 2021-09-23 § 400 05655/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 § 43 05655/21 
 
Beslut 
Ärendet återremitteras till trafikkontoret för att komplettera ärendet med 
information om hur övriga restriktioner gällande elsparkcyklar som är beslutade 
av trafiknämnden kommer att implementeras. 
 

Yrkandet innehåller flera uppdrag varav följande har förklarats fullgjorda av 
trafiknämnden: 

• Trafikkontoret får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att kraftigt 
begränsa antalet elsparkcyklar genom införande av ett maxantal på 
antal fordon (TN 2021-06-17 § 298, punkt 2). 

• Trafikkontorets uppdrag från 2021-06-21 ”att utreda konsekvenserna 
av att kraftigt begränsa antalet elsparkcyklar genom införande av ett 
maxantal på antal fordon” kompletteras med några beslutsförslag på 
maxantal (TN 2021-09-23 § 400, punkt 2). 

• Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret tar fram och 
konsekvensbeskriver ett förslag på upphandlingsförfarande för rätten 
att hyra ut elsparkcyklar till ett förutbestämt antal operatörer med 
möjlighet att även reglera antalet fordon. Förslaget ska också 
innehålla de viktigaste kraven som bör ställas i en upphandling för att 
uppnå de önskade effekterna (TN 2021-09-23 § 400, punkt 9). 

TN 2022-03-03: §74 
Det återstår uppdragspunkter inom flera kategorier: 

• Parkering 
• Hantering av elsparkcyklar vid vinterväglag.  
• Uppföljning av elsparkcykelföretagen  
• Körbud i Brunnsparken 

Förvaltningen arbetar med samtliga punkter och har identifierat ett behov av 
vägledande dokument för att hantera olika typer av mikromobilitet i staden. 
Trafikkontoret har därför påbörjat ett arbete med att ta fram ett förhållningssätt 
för mikromobilitet som kommer att färdigställas innan ny avtalsperiod 1 april 
2023. 

 Pågående Yrkande från (MP) och (V) angående – se över stadens trafikinvesteringar 
efter FN:s nya klimatrapport (TN 2021-09-23 § 401 05649/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafikkontoret får i uppdrag att se över trafikinvesteringarna i 
investeringsunderlag 2021–2031 så att de följer stadens antagna Miljö- och 
klimatprogram. 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-04-21 § 134 05649/21 
Beslut 

1. Trafiknämnden förklarar uppdraget om att se över 
trafikinvesteringarna i investeringsunderlag 2021–2031så att de följer 
stadens antagna Miljö-och klimatprogram (TN 2021-09-23, §401) för 
fullgjort. 

2. Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på 
arbetssätt där olika skedesbeslut inkluderar en uppskattning av 
klimatpåverkan på kort och lång sikt, som även inkluderar 
byggnation av infrastruktur. Uppdraget ska redovisas för 
nämnden före 31 december 2022. 

Förvaltningen håller på att ta fram struktur och arbetssätt som kan svara upp 
mot uppdraget. Beräknas redovisas under hösten. 
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 Pågående Uppdrag att utveckla arbetet med företagserbjudande samt sponsring för 
Styr & Ställ (TN 2021-09-23 § 418 05517/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
1.Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att i samverkan med Mölndals 
stad och Nextbike utveckla arbetet med företagserbjudande och sponsring för 
Styr & Ställ. 

Uppdraget pågår genom dialog med leverantören Nextbike och Mölndals stad. 
Det finns en hel del praktiska och juridiska aspekter kopplat till sponsring som 
behöver utredas innan uppdraget kan återrapporteras till trafiknämnden. Fokus 
har också legat på andra delar av lånecykelsystemet, så som att åtgärda de fel 
som gör att cyklarna ibland inte återlämnas korrekt. Förhoppningen är att 
kunna återrapportera uppdraget under vintern 2022. 

 Pågående Yrkanden gällande studerade alternativ på Linnéplatsen för 
Lindholmsförbindelsen § 505 4122/19 (TN 2021-11-18) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Trafikkontoret får i uppdrag att som en del i det fortsatta arbetet med 
alternativen för Lindholmsförbindelsen göra en bedömning av kostnaden för att 
säkerställa en senare fortsatt dragning i tunnel under Medicinareberget mot 
Chalmers. 
2.Trafiknämnden beslutar att hantera Linnéplatsens framtida utformning på en 
temanämnd i början av nästa år tillsammans med andra berörda nämnder för 
att brett belysa olika perspektiv och avvägningar. 
3.Trafiknämnden beslutar att inget av de fyra utredningsalternativen utesluts 
innan temanämnden genomförts. 

Uppdraget om kostnadsbedömning av tunnel genom Medicinareberget 
redogjordes för trafiknämnden i april 2022, där två möjliga alternativ om fortsatt 
framtida dragning av Lindholmsförbindelsen presenterades. 
Intresset för en nämndsgemensam temanämnd har varit svalt från övriga 
samhällsbyggande nämnder. GFS-projektet har haft eller planerar enskilda 
redogörelser för respektive nämnd för att informera om projektet. 
Uppdraget planeras att beslutas av trafiknämnden i oktober. 

 Pågående Yrkande från Henrik Munck (-) och yttrande från (D) gällande ombyggnad 
av hållplatser § 521 07938/21 (TN2021-11-18) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Trafikkontoret ges i uppdrag att i samverkan med Västtrafik bedöma om man i 
samband med hållplatsförlängning på linjerna 5 och 11 samtidigt kan minska 
antalet hållplatser i syfte att få mer stadsbanelik trafik i enlighet med 
intentionerna i Målbild Koll2035. 

Trafikkontoret har tillsammans med Västtrafik upphandlat en konsult som ska 
genomföra kvantitativa analyser kopplat till uppdraget. Under hösten 2022 
kommer trafikkontoret och Västtrafik att genomföra en workshop med 
representanter från Göteborgs Stads socialförvaltningar för att analysera de 
sociala effekterna av att dra in spårvagnshållplatser. 
 
Ärendet väntas återrapporteras till trafiknämnden under sista kvartalet 2022. 

 Pågående Svar på fråga från (V) och (MP) angående fortsatt utveckling av elladdning 
för boendeparkerare i områden med huvudsakligen boendeparkering på 
gatumark § 530 06456/21 (TN 2021-11-18) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Trafiknämnden antecknar den skriftliga informationen till protokollet. 
2.Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret får i uppdrag att fortsätta följa upp 
och utvärdera utveckling av elladdning för boendeparkerare i områden med 
huvudsakligen boendeparkering på gatumark i samarbete med relevanta 
aktörer och återkomma med rapport i slutet av 2022. 

Trafikkontoret kommer att återkomma till nämnden i slutet av 2022 för en 
rapportering av arbetet med elladdning för boendeparkerare. 
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 Pågående Yrkande från (S), (V) och (MP) angående svar på fråga om situationen på 
Åkareplatsen (TN 2021-12-16 § 556   02661/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Förvaltningen får i uppdrag att fullfölja de förslag till åtgärder som beskrivs i 
underlaget och återkomma till nämnden med en ny lägesbeskrivning efter 
årsskiftet. 
 

Trafikkontoret arbetar med de åtgärder som förvaltningen har föreslagit för att 
skapa en bättre trafiksituation på Åkareplatsen. Trafiken har, sedan kontorets 
återkoppling i augusti 2021, minskat, bland annat på grund av att färre 
busslinjer leds via Åkareplatsen. Kontoret erbjuder trafikledning av buss och 
spårväg vid kritiska tidpunkter för att stötta trafiken och ett 
kommunikationsmaterial har tagits fram till yrkesförare för att öka förståelsen 
för platsen. Trafikkontoret ser över möjligheten att göra markeringar i gata för 
att öka tydligheten för bussförare att placera sig för att inte hindra 
framkomligheten. Återrapportering av uppdraget kommer att ske under 2022. 

 Pågående Göteborgsförslag 11496 - Ta ett helhetsgrepp kring Redbergsplatsen (TN 
2022-02-10 § 34 08844/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 11496 
- Ta ett helhetsgrepp kring Redbergsplatsen. 

Göteborgsförslaget bereds och beräknas återrapporteras under 2022. 

 Pågående Program Bangårdsförbindelsen. Fas 1 (TN 2022-02-10 § 45 05435/21) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att program Bangårdsförbindelsen i ett tidigt skede 
analyseras utifrån klimatnytta samt gena möjligheter för cykel och gång genom 
området. 
 

Arbetet med en bred nämndövergripande förstudie har påbörjats. 
Trafiknämnden har fått information om förstudien i februari och september, och 
återrapportering planeras att ske löpande. 
Förstudien har som syfte att studera olika lokaliseringar och utformningar av en 
bangårdsförbindelse, och utvärdera dessa i förhållande till programmets 
uppsatta effektmål och nyttor. Första leveranser av utredningsalternativ och 
utvärderingskriterier har skett. Förstudien ska vara avslutad under våren 2023 
och löper på enligt plan. 

 Pågående Yrkande från (MP), (V) och (S) angående uppföljning av miljözon klass 1 
via betalstationer (TN 2022-03-25 § 84 00798/22) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Trafikkontoret får i uppdrag att följa upp efterlevnaden av miljözon klass 1 via 
betalstationer för trängselskatt. 

Uppdraget hanteras genom ett utdrag från Transportstyrelsen, uppdelade på 
fordonstyper, vilket möjliggör att skapa ett datalager för olika fordonsklasser vid 
trängselskatteportalerna. 
Uppdraget planeras att rapporteras till trafiknämnden under hösten 2022. 

 Pågående Yrkande från (S), (D), (V) och (MP) gällande säkerhetshöjande åtgärder av 
otrygga platser i Angered (TN 2020-03-23 §107 2843/20) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 
 
Beslut 
1.Åtgärdsplanen återremitteras till trafikkontoret för att kompletteras med 
följande:  
a.Tidsplan och estimerad kostnad för åtgärderna.  
b.Åtgärder för även Lärjeskolan, Saffransskolan och Viljaskolan inkluderas i 
åtgärdsplanen. Konsekvensanalys av vilka prioriteringar som behöver göras 

Trafikkontoret har till trafiknämnden återrapporterat en lista med cirka 90 
identifierade behov med förslag till åtgärder i prioritetsgrupper. Åtgärderna har 
därefter kostnadsuppskattats och fördelats för vidare utredning och 
framtagande av slutliga förslag till åtgärder att genomföra. Mer omfattande 
åtgärder har spelats in till de planeringsgrupper som bereder frågor till 
investeringsplanen. De mindre åtgärderna planeras vidare inom ramen för 
investeringsmedel för mindre åtgärder. Arbete med att ta fram slutliga förslag 
på åtgärder är påbörjat och utbyggnad har i vissa fall påbörjats och kommer att 
fortgå under kommande år. Arbete med trafiksäkerhetsåtgärder vid 
Angeredsvinkeln, i anslutning till Gårdstensskolan, pågår inom ramen för 
befintligt byggprojekt. 



 

Trafiknämnden, Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 11(22) 

ska ingå.  
c.Åtgärdsplanen samverkas med grundskoleförvaltningen, Västtrafik och 
Trafikverket.  
2.Åtgärder som syftar till att förbättra trafiksäkerheten för skolbarn och som kan 
genomföras skyndsamt såsom bättre skyltning vid Gårdstensskolan ska 
genomföras utan dröjsmål. 

 Pågående Göteborgsförslag 11536 - Säkra övergång vid Fjällskolan  
(TN 2022-03-25 § 99 01059/22) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 
11536 - Säkra övergång vid Fjällskolan. 

Trafikkontoret kommer att återrapportera uppdrag under kvartal 4 2022. 

 Pågående Upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora 
Hamnkanalen (TN 2022-04-21 § 145 7501/19) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
3Trafikkontoret får i uppdrag att utreda om projektet kan beslutas om i etapper 
för att få en större hanterbarhet i beslutsfattandet. Detta kan redovisas till 
trafiknämnden i samband med sammanställningen av remissvaren. 

Remiss är genomförd och sammanställs. Ärendet återredovisas till nämnden i 
oktober. 

 Pågående Göteborgsförslag 11554 - Rondell vid Backadalsmotet (TN 2022-04-21 § 
147 01623/22) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 11554 
- Rondell vid Backadalsmotet. 

Trafikkontoret kommer att avrapportera uppdraget under hösten 2022. 

 Pågående Yrkande från (S) angående visselblåsarfunktionen och mutförsök  (TN 
2022-04-21) § 133 01728/22 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
1.Trafikkontoret får i uppdrag att regelbundet vid nämndsammanträde som 
anmälningsärende redovisa inkomna ärenden från visslarblåsarfunktionen samt 
hantering av dessa mot bakgrund av punkterna i stadsrevisionens kritik.  
 
2.Trafikkontoret får i uppdrag att föreslå hur en extern granskning kan 
genomföras på relevanta delar av verksamheten, för att komma till rätta med 
problemen med otillåten påverkan. Förslaget ska redovisas vid kommande 
nämndsammanträde i juni 2022 för att kunna hanteras i god tid före införandet 
av ny förvaltningsorganisation 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-06-17 § 216 01728/22 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget, att ge förslag på hur förvaltningen 

ska återkomma till nämnden med redovisning av inkomna ärenden 
från visselblåsarfunktionen samt ge förslag på hur en extern 
granskning av förvaltningens arbete mot oegentligheter kan 
genomföras (TN 2022-04-21 § 133), för fullgjort. 

2. Trafikkontoret får i uppdrag att anlita en konsult, inom ramen för 
stadens ramavtal för konsulttjänster, med uppdrag att belysa arbetet 
mot oegentligheter inom ramen för trafiknämndens verksamhet 

Extern konsult är upphandlad och arbetet kommer att återrapporteras på 
trafiknämndens sammanträde i december. 
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 Pågående Göteborgsförslag 11568 - Bergum och Olofstorp, gång & och cykelbana 
(TN 2022-05-20 § 182 02401/22) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Beslut 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 11568 
- Bergum och Olofstorp, gång & och cykelbana. 

Uppdraget beaktas i prioriteringsarbetet för medfinansiering och utbyggnad 
ihop med VGR och GR. Nästa utlysningsomgång är ännu inte bestämt av VGR 
och Trafikverket. 
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Avslutade uppdrag 
Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Avslutad Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till 
valnämnden för att säkerställa vallokaler (KF Budget 2022) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret samordnar 
frågan om behov finns att tillgängliggöra lokaler i Traktören. Kontakt tas med 
valnämnden för att bidra till att säkerställa vallokaler utifrån det behov som 
finns för 2022. 
I Traktören kommer "Skogen" att upplåtas på kvällar från 7 aug (mån-torsdag) 
fram till valveckan. 

 Avslutad Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt 
strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.  
(KF Budget 2022) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Genom KF-beslut 211125 om ny organisation för stadsutveckling (NOS) 
kommer ett omfattande och långsiktigt utvecklingsarbete att genomföras i 
samtliga berörda förvaltningar. Syftet är bland annat att förbättra 
förutsättningarna för ökad framdrift och effektivitet inom 
stadsutvecklingsprocessen i staden. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att starta en genomförandestudie avseende 
ett första metrobusstråk. (KF Budget 2022) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Förvaltningen jobbar vidare med åtgärderna som är överenskomna i den 
avsiktsförklaring som är gjord mellan Trafikverket, Västra götalandsregionen, 
Mölndal och Partille. Med anledning av uppdraget kommer staden att försöka 
initiera en partsgemensam förstudie för att etablera en metrobusstation vid 
Brunnsbo station. Genomförandestudie för ett helt metrobusstråk kommer inte 
att hinna startas under 2022 då inriktningsbeslut ännu inte är fattat. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och 
bolag, fortsätta arbeta för att elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka. 
(KF Budget 2022) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Västtrafik har genom upphandling av trafikering styrt busstrafik att bli alltmer 
elektrifierad. Trafikkontoret har möjliggjort laddning på hållplatser för denna 
trafik. Samarbetet med Västtrafik kommer att fortsätta under 2022. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa gratis 
parkering på Heden mellan klockan 18–21. (KF Budget 2022) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-05-20 § 176 01577/22 
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget att utreda 
möjligheten att införa gratis parkering på Heden mellan 18–21 (KFs budget 
2022) för fullgjort. 
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 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att intensifiera dialogen med Trafikverket om 
vilka framtida åtgärder som krävs för att förbättra göteborgarnas hälsa 
och skapa goda och hållbara trafikflöden på motorlederna. 
(KF Budget 2022) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Arbeten kring alla de stora lederna kring Göteborg pågår med avsikt att 
identifiera åtgärder för ett mer hållbart trafiksystem i en växande storstad. 
Konkreta arbeten är samverkan inom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för 
Västerleden samt omfattande samverkansarbete för att möjliggöra etableringar 
av verksamheter och bostäder på Hisingen. I det senare fallet är det framförallt 
Lundbyleden och dess kopplingar till och samverkan med det kommunala 
trafiksystemet som är föremål för åtgärder. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med att uppdatera 
trafikstrategin. (KF Budget 2022) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Förarbeten är påbörjade för att utvärdera nuvarande strategi samt vilket 
underlag och medskick som behövs inför kommande uppdatering av 
trafikstrategin. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att verka för att etapp 4 färdigställs med 
dubbelspår på hamnbanan. (KF Budget 2022) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2022 
Etapp 4 finns inte identifierad med övriga berörda parter. Den del av 
Hamnbanan som saknar dubbelspår har ett markreservat i stadens nya 
översiktsplan för att möjliggöra framtida uppbyggnad. Dubbelspår på denna 
sträcka kommer dock inte inom överskådlig framtid att öka kapaciteten i 
transportsystemet. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att i arbetet med den kommande 
elektrifieringsplanen särskilt beakta laddmöjligheter på 
boendeparkeringar. (KF Budget 2022) 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Bilägare kan nu lösa särskild boendeparkering med laddmöjlighet i 
Parkeringsbolagets anläggningar. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att genomföra fler ombildningar av lämpliga 
gator till sommargågator. (KF Budget 2022) 

Trafiknämndens sammanträde 2022-05-20 § 177 01686/22 
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget att 
genomföra fler ombildningar av lämpliga gator till sommargågator (KF 2021-11-
11 §4) för fullgjort. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att i samverkan med Byggnadsnämnden 
utreda om ökad silning av den lätta trafiken genom ett mer finmaskigt 
gatunät kan vara en möjlig och hållbar framtida lösning och alternativ till 
att koncentrera trafiken på Lundbyleden. (KF Budget 2021) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-05-20 § 179 00220/21 
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att i 
samverkan med byggnadsnämnden utreda om ökad silning av den lätta 
trafiken genom ett mer finmaskigt gatunät kan vara en möjlig och hållbar 
framtida lösning och alternativ till att koncentrera trafiken på Lundbyleden (KF 
budget 2021) för fullgjort. 

 Avslutad Bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden  
(KF Budget 2020) 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Process "Prioritera och besluta digitaliseringsaktiviteter" som beslutades 2021 
har utvecklats under 2022. Arbete för uppföljning och planering av 
utvecklingsuppdrag/aktiviteter har förbättrats och rapporteras till IT-råd/IT-
ledningsutskott 
Trafikkontoret har deltagit aktivt i SLK's arbete med att ta fram stöd och 
arbetssätt för stadens digitalisering. T.ex. som pilot i PIOS, portföljstyrning 
digitala initiativ i offentlig sektor, samt dialogpartner för framtagande av 
informationsmaterial för stadens digitaliseringspolicy.  
Två förstudier har genomförts inom samhällsbyggnadsprocessen (planering 
samt bygg- och förvaltning) tillsammans med våra samarbetspartner på FK, 
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SBK och PoNF, och resulterat i ett antal digitaliseringsaktiviteter för 
genomförande 2022. 

 Avslutad Bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, 
under mandatperioden (KF Budget 2020) 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Varje rekryteringsbehov som signaleras i verksamheterna lyfts för 
förvaltningsövergripande beredning och prioritering inför beslut om rekrytering. 
Personalnyckeltal följs upp och analyseras löpande i samband med 
verksamhetsuppföljning och är del av underlag för eventuella åtgärder. Arbete 
med prioriteringar och effektiviseringar i verksamheten är en central fråga för 
förvaltningen och utifrån förutsättningar och strategiska ställningstaganden 
görs avvägningar om kompetensbehov. 
Förvaltningen kommer att behöva anpassa sin organisation utifrån förväntad 
leverans inom ramen för uppdraget. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar 
och bolag samt Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Mölndals stad 
och Partille kommun leda stadens arbete i det fortsatta genomförandet av 
handlingsplanen 2020-2024 för att nå Målbild Koll2035.  
(KF 2020-09-10 §21, punkt 3) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Samverkan och utredningar för att förverkliga Målbild Koll2035 i enlighet med 
beslutad Handlingsplan för perioden 2020-2024. Trafikkontoret samordnar 
stadens arbete som drivs i dialog med berörda förvaltningar. Ett antal 
gemensamma utredningar enligt handlingsplanen är slutförda eller i slutfasen 
av arbetet: förstudie för spår i Allén, älvutredningen, linjenätsutredning 
citybuss, hållplatsförlängningar utmed linje 5 och 11 samt utredningar om 
kapacitet i centrala staden och angöring för buss i city. Ytterligare pågående 
utredningar; Linjenätsutredning för spårväg, Nytt koncept för hållplatser och 
väderskydd, Hjalmar Brantingsplatsen samt utredning av 
Gropegårdsförbindelsen. Under ledning av Trafikverket har åtgärdsvalsstudie 
för metrobussystemet avslutats och en avsiktsförklaring är tecknad mellan 
parterna som inkluderar fördjupade utredningar som har startats 

 Avslutad Göteborgs Stads Parkerings AB och trafiknämnden ges i uppdrag att i 
samverkan med Västtrafik och Business Region Göteborg AB utreda 
möjligheten till innovativa mobilitetsåtgärder - så kallade ”last-mile-
lösningar” – i anslutning till det nya parkeringsgaraget söder om 
Liseberg. (KF 2020-09-10 §22, punkt 2) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 98 00124/21 
Beslut 
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget att 
tillsammans med Göteborgs Stads Parkering AB och i samverkan med 
Västtrafik och Business Region Göteborg AB utreda möjligheten till innovativa 
mobilitetsåtgärder - så kallade ”last-mile-lösningar” – i anslutning till det nya 
parkeringsgaraget söder om Liseberg (KF 2020-09- 10 § 22) för fullgjord. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att, i samverkan med Västtrafik, Göteborgs 
Spårvägar och Parkeringsbolaget, utveckla samarbetet med polisen för 
att förstärka kamerabevakningen i kollektivtrafiken i brottsförebyggande 
syfte. Det förstärkta arbetet ska också innehålla möjlighet till datalagring 
av material från otrygga platser i staden, som kollektivtrafikknutpunkter 
samt bil- och cykelparkeringar. 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Trafikkontoret genomförde under hösten 2021 en förstudie för att undersöka 
vilka möjligheter som finns för att etablera kameraövervakning i 
brottsbekämpande syfte och hur information från dessa lämpligast samlas in. 
Utifrån förstudiens resultat har trafikkontoret arbetat vidare inom tre områden: 

1. Delade kameraströmmar med Polisen: Den tekniska har lösningen 
fastställts och nu pågår en avtalsprocess med Polisen för att klargöra 
drift, ansvarsförhållanden och kostnader. Avtalet beräknas vara 
färdigställt under hösten 2022. Därefter kommer denna lösning att 
implementeras och vara ganska skalbar så att Polisen kommer att ha 
möjlighet att direkt få tillgång till de kameraströmmar som Polisen 
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juridiskt har rätt till och även utöka med nya kameror i dialog med 
trafikkontoret. 

2. Ansökan till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) för kamerabevakning 
på 6 pendelparkeringar som är brottsutsatta skickades in i augusti. 
Processen kring dataskyddsfrågorna inom Göteborgs stad har tagit tid 
men är nu klargjord. Förväntad svarstid från ansökningarna till IMY är 
6-9 månader. Vi kommer nu att genomföra förberedelser och 
planering så att vi kan starta installation av kamerabevakningen så 
fort vi får svar från IMY 

3. Västtrafik har under våren drivit en process tillsammans med andra 
trafikhuvudmän och SKR gentemot IMY för att klargöra hur 
kollektivtrafikundantaget i lagen ska tolkas, ett arbete som har lett 
fram till förtydligade riktlinjer och klargöranden. Nu finns två utpekade 
hållplatser där Västtrafik och Trafikkontoret avser samverka 
kring kamerabevakning, men först ska ett förhandssamråd hållas 
med IMY för att klargöra detaljerna kring dessa platser, och 
säkerställa att kollektivtrafikundantaget gäller. 

Två faktorer bidrar till att progressen är långsam och som också försvårar 
prognostisering av tid och kostnad: 

• Befintlig lagstiftning gör det svårt för en kommunal aktör att 
självständigt sätta upp kameror med syfte att förebygga eller 
bekämpa brott. Enligt lagen är det i princip bara Polisen som kan göra 
det. Däremot så kan andra aktörers kameror som är uppsatta i andra 
syften också användas av Polisen, men då behöver dessa andra 
syften vara tydliga och tillräckliga för att motivera kamerabevakning. 
Kollektivtrafikundantaget, som infördes i lagen för att underlätta för 
kamerabevakning i kollektivtrafiken, är också fortfarande snävt i sin 
tillämpning, t.ex. är slutsatsen att det endast kan tillämpas av 
trafikhuvudmän, inte kommuner. 

• Ovanstående har gjort att Trafikkontoret behövt hitta vägar där man i 
samverkan med andra parter kan hitta syften med kamerabevakning 
eller lösningar som även kan medföra fördelar för brottsbekämpning 
och trygghet. Detta innebär att (som med alla samverkansprojekt 
mellan jämbördiga parter) att progressen hänger på att båda parter 
vill samma sak lika mycket. När det gäller den aktuella samverkan så 
har Trafikkontoret en mycket god samverkan med såväl Polisen, 
Västtrafik som Parkeringsbolaget, men Trafikkontoret kan inte styra 
prioriteringarna och resurstillsättningarna hos dessa parter, vilket 
också gör att framdrift tar längre tid. 

I kommunfullmäktiges budget fick trafikkontoret 5 miljoner kronor tilldelade för 
arbete med kamerabevakning i brottsförebyggande syfte, Under 2022 kommer 
trafikkontoret att arbeta vidare med presenterat arbetssätt och kommer 
omsätta cirka 1 miljon kronor för uppdraget. 
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 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser, planera för en gång- och cykelbro över Göta älv  
(KF 2021-09-16 §13) 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
GFS upphandlad och startad. Framtagande av förfrågningsunderlag pågår. 
 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att i genomförandestudien av 
tunnelalternativet, översiktligt utreda en lösning där en framtida koppling 
med Järntorget kan möjliggöras, exempelvis genom anslutande tunnel vid 
stigberget. Utredningen ska även inkludera en grov prisbild för en sådan 
lösning. (KF 2021-09-16) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Ingår i den GFS för Lindholmen - Vegasvackan som har upphandlats och 
startats under hösten. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med en uppföljning av 
avgiftens nettoutfall när översynen av markavtal är klar. (KF 2021-10-14) 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Den nya avgiften för starttillstånd kommer att gälla från 2023-01-01. 
Trafikkontoret redogjorde i underlag till ny taxa för starttillstånd att ett exakt 
nettoutfall inte kan anges då det pågår ett arbete att se över gällande 
markavtal där avgiften för starttillstånd ofta är inkluderad. Översynen av 
markavtal kommer inte vara klar i tid för att en återrapportering av nettoutfallet 
ska vara möjlig innan ny nämndorganisation för stadsutveckling genomförs vid 
årsskiftet 2022/2023. Nämndöversynen och kommande beslut om hur avgift 
mellan förvaltningarna ska tas ut kommer också att påverka nettoutfallet. 

 Avslutad Alla stadens nämnder ges i uppdrag att göra samtliga av Göteborgs Stads 
nämndhandlingar, undantaget sekretesshandlingar, presidiehandlingar 
samt interna arbetsmaterial, tillgängliga i appen Netpublicator när 
handlingarna är färdigställda enligt nämnden, för politiska sekreterare, 
kommunalråd i kommunstyrelsen samt gruppledare i kommunfullmäktige 
i Göteborgs Stad. (KF 2021-11-25) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Trafikkontoret avvaktar. Stadsledningskontoret utreder hur tillgängliggörandet 
ska gå till och arbete pågår med att ta fram en gemensam rutin för staden 
  

 Avslutad Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra 
förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten 
gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.  
(KF 2021-12-09) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Fler cykelställ ska byggas på innergården på Köpmansgatan. Dessa beräknas 
vara färdigställda under 2023. Samtidigt försvinner några platser under något 
år pga fönsterbyte i fastigheten. 

 Avslutad Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att 
hantera kontanter i händelse av kris. (KF 2022-03-24 § 19, punkt 2) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Trafikkontoret har ingen hantering av kontanter, eller betalning med kort etc i 
kritisk verksamhet. 
Betalningar från enskilda sker normalt sett genom fakturering, vilket inte ger 
något behov av reservsystem med kontantbetalning. 
Inga ytterligare åtgärder behöver vidtas inom ramen för trafiknämndens 
verksamhet. Uppdraget kan avslutas. 

  



 

Trafiknämnden, Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 18(22) 

 Avslutad Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse 
att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, 
meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att 
rapportera om missförhållanden. (KF 2022-05-19 §12, punkt 1) 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Uppdraget hanteras genom dialog och implementering anpassad till 
organisationen med hjälp av staden gemensamma leveranser som filmer, 
informationsmaterial mm. 

 Avslutad Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att 
informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och 
transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda 
välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.  
(KF 2022-05-19 §12, punkt 2) 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Uppdraget hanteras genom dialog och implementering anpassad till 
organisationen med hjälp av staden gemensamma leveranser som filmer, 
informationsmaterial mm. 

 Avslutad Arbete enligt fastslagen struktur för godstransporter på vattenvägar 
(Följduppdrag TN 2018-12-10 § 485) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7435/20 Arbete enligt fastslagen struktur för godstransporter på 
vattenvägar 
 
Följduppdrag efter TN 2018-12-10 §485 efter yrkande (S);(V); yttrande (MP)  
Trafikkontoret får i uppdrag att arbeta vidare enligt förslag till modellstruktur. 
Trafikkontoret får i uppdrag att inom ramen för modellstrukturen påbörja 
inventering och identifiering av strategiska kaj/nodplatser längs älven. 
TK Dnr: 5807/17 
Uppdrag fullgjort TN 2018-12-10 §485 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Arbetet med att genomföra en kajinventering för stadens kajer har landat i 
förslaget att fram ett kartunderlag och koppla ihop det med Trafiknätsplan. I ett 
första steg kommer relevant data att samlas in och redovisas på ett 
strukturerat och samlat sätt i ett GIS-underlag.  Redovisning till trafiknämnden 
planeras till slutet av 2022. 

 Avslutad Yrkande (MP), (V) och (S) Kvillestråkets gång- och cykelbana (Uppdrag TN 
2019-11-28 §433) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 8334/19 
Uppdrag TN 2019-11-28 §433 
Trafikkontoret får i uppdrag  
- att tillsammans med övriga förvaltningar, snarast arbeta för att återskapa ett 
grönt gång- och cykelvänligt stråk längs hela Kvillestråket. 
- att dialog med boende samla in behov och synpunkter kring lösningar både för 
det nu avstängda stråket och den alternativa väg som det nu arbetas med. 
- att uppdraget återrapporteras löpande till nämnden. 

Trafiknämndens sammanträde 2022-04-21 § 144 8334/19 
Trafiknämnden förklarar uppdraget att se över skyltningen och komplettera så 
den är ändamålsenlig, (TN 2021-06-17 § 297) för fullgjort. 

 Avslutad Yrkande från (D) angående alternativ till finansiering för färjeläget samt 
studie av Koll2035 i samband med aktuella detaljplanen för 
Masthuggskajen (TN 2020-11-19) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att under fortsatta arbetet med 
Masthuggskajen säkerställa att färjeläget finns med i planeringen och informera 
nämnden kring förslag i samband med detta. 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Ingår i översyn av projektets omfattning. 

  



 

Trafiknämnden, Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 19(22) 

 Avslutad Förslag till styrande dokument för citylogistik inom Göteborgs Stad  
(TN 2020-12-17) 
 
 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2022 
Uppdraget fortsätter inom ramen för KF uppdrag 2022 - Trafiknämnden får i 
uppdrag att, tillsammans med andra relevanta nämnder och externa parter ta 
fram en godsplan för att säkra näringslivets transporter. 

 Avslutad Svar på fråga från (MP) och (V) om omhändertagande av synpunkter på 
cykelfrågor. (TN 2021-02-11) 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2022 
Life Filming – test av en metod för att öka delaktigheten i 
stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
Under våren 2022 startade ett samarbete i Göteborg Stad där demokrati- och 
medborgarsservice, förvaltningen för funktionsstöd och trafikkontoret 
tillsammans undersöker hur vuxna personer med intellektuell 
funktionsnedsättning upplever att det fungerar att ta sig fram i staden. 
Målet med arbetet är att skapa inflytande och delaktighet för en grupp som 
sällan eller aldrig hörs i det offentliga rummet. 
Life filming är en metod där vem som helst med hjälp av film kan dokumentera 
en viss aspekt av sina liv, till exempel hur de upplever sin närmiljö. Att ha 
möjlighet att påverka sin närmiljö är viktigt för alla och med den här metodiken 
blir det möjligt att förmedla sådant som det annars kan vara svårt att sätta ord 
på. Metoden bidrar också till att fler personer får möjlighet till en digital 
inkludering. Under våren kommer två dagliga verksamheter och ett boende 
delta i arbetet. Resultatet av dialogen kommer att presenteras hösten 2022. 
FoU i Väst har fått i uppdrag att följa arbetet. Följeforskningen förväntas ge 
kunskap om hur Life Filming kan bidra till upplevelsen av delaktighet bland 
personer med intellektuell funktionsnedsättning och hur vi kan implementera 
den kunskap som kommer fram i stadens planeringsprocesser. 

 Avslutad Dnr 4649/20 Gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och 
Packhuskajen – Inriktningsbeslut (Följduppdrag TN 2021-03-18) 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport augusti 2022 
Framtagande av tidsplan som möjliggör utbyggnad på 8 år kommer att ingå i 
GFS. 

 Avslutad Dnr 2241/19 Svar på yrkande från (MP) och (V) rörande flytt av 
elsparkcyklar (Följduppdrag TN 2021-03-18). 

Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2022 
Trafikkontoret arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för såväl de 
som nyttjar elsparkcyklar som de som inte gör det. Förvaltningen har vid 
trafiknämndens sammanträde den 18 november 2021 samt 3 mars 2022 
återrapporterat hur kontoret kommer att ta sig an de uppdrag som nämnden 
gett liksom status för dessa. 
Avseende kort respektive lång flytt av elsparkcyklar har ett arbete gjorts för att 
ta fram funktionella och juridiskt hållbara sätt för att debitera 
elsparkcykelföretagen för kort flytt av fordon och såväl kort och lång flytt är 
numera verktyg som kontoret kan använda sig av när så anses nödvändigt. 

  



 

Trafiknämnden, Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 20(22) 

 Avslutad Göteborgsförslag 5281 - Gör Linnégatan cykelvänlig (TN 2021-04-23) 
 
 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 97 01241/21 
1. Trafiknämnden genomför delvis Göteborgsförslag 5281 - Gör 

Linnégatan cykelvänlig inom ramen för kommande utredning rörande 
Linnégatan. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslag 5281 
- Gör Linnégatan cykelvänlig, för fullgjort. 

 Avslutad Yrkande från (S), (V), (MP) och (D) angående utredning om tillfällig bro till 
Feskekôrka (TN 2021-08-27) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 §33 05650/21 
Trafiknämnden förklarar uppdraget om utredning att utreda förutsättningarna 
att anlägga en tillfällig gång- och cykelbro till Feskekörka i samband med 
bygget av ett tillfälligt parkeringsdäck i kanalen (TN 2021-08-27 §358) för 
fullgjort. 

 Avslutad Yrkande från (MP) (V) (S) gällande yttrande från cykelfrämjandet (TN 2021-
08-27) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 96 05708/21 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att väga in de synpunkter som 

Cykelfrämjandet inkommit med i framtida arbete (TN 2021-08-27, § 
359) för fullgjort. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till 
Cykelfrämjandet för kännedom 

 Avslutad Göteborgs Stads inspel till Västtrafiks trafikplan 2023 (TN 2021-09-23 § 
397 9210/20) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-05-20 § 174 00197/22 
Trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma till trafiknämnden senast i 
maj 2022 med ett preliminärt underlag om inspel till Trafikplan 2024 (TN 2021-
09-23, § 397) för fullgjort. 

 Avslutad Yrkande från (S) och (D) angående – avveckla tystnadskulturen och 
förstärk personalens säkerhet (TN 2021-09-23 § 403 05647/21) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 §41 05647/21 
Trafiknämnden förklarar uppdraget om att säkerställa att stadens riktlinjer för 
personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i känd och fullt 
implementerad i hela förvaltningen samt förslag till åtgärder till att ytterligare 
förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan (TN 2021-
09-23 §403) för fullgjort. 

 Avslutad Göteborgsförslag 7422 - Gång- och cykelbana direkt från Olskroken till 
Kruthusgatan (TN 2021-09-23 § 407 05478/21) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 91 05478/21 
Trafiknämnden genomför delvis Göteborgsförslag 7422 – Gång och cykelbana 
direkt från Olskroken till Kruthusgatan. 

 Avslutad Yrkande från (MP) och (V) angående komplettera Centralenområdet med 
en gång- och cykelväg (TN 2021-09-23 § 423 06447/21) 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 92 06447/21 
Trafiknämnden förklarar uppdraget att se över möjligheterna att komplettera 
Centralenområdet med en gång- och cykelväg som förbinder Nya Allén med 
nya Hisingsbron och som dras på annat sätt än i markplan (TN 2021-09-23, § 
422) för fullgjort. 

  



 

Trafiknämnden, Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 21(22) 

 Avslutad Göteborgsförslag 9451 - Cykelbana till Sillvik (TN 2021-10-28 § 457 
06818/21) 

Trafiknämndens sammanträde 2022-08-25 § 262 06818/21 
1. Trafiknämnden genomför delvis Göteborgsförslag 9451 - Cykelbana till 
Sillvik, inom ramen för förvaltningens investeringsplanering. 
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget TN 2021-10-28 §457 att bereda 
Göteborgsförslag 9451 - Cykelbana till Sillvik, för fullgjort. 

 Avslutad Yrkande från (S), (MP) och (V) angående att inkludera Billdals 
begravningsplats som ny mötesplats för flexlinjen  
(TN 2021-10-28 § 472 07448/21) 

Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 §48 07448/21 
Trafiknämnden beslutar att arbetet med inkludering av Billdals 
begravningsplats som ny mötesplats för flexlinjen avbryts. 

 Avslutad Göteborgsförslag 8437 - En modern skärgård (TN 2021-10-28 § 458 
06673/21) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 §29 06673/21 
Beslut 
Trafiknämnden genomför delvis Göteborgsförslag 8437, inom ramen för 
kommunfullmäktigeuppdraget om att fram en strategisk plan för skärgårdens 
framtida utveckling. 

 Avslutad Göteborgsförslag 9466 - Gör Grönsakstorget bilfritt 
(TN 2021-12-16 § 576   07677/21) 

Trafiknämndens sammanträde 2022-06-17 § 224 07677/21 
1. Trafiknämnden genomför delvis Göteborgsförslaget inom ramen för 

arbetet med stadsmiljöplan inom Vallgraven och dess efterföljande 
investeringsplanering, enligt trafikkontorets yttrande. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslag 9466 
– Gör Grönsakstorget bilfritt för fullgjort. 

3. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslaget i 
samband med att förslag till Stadsmiljöplan läggs fram i 
trafiknämnden, för fullgjort. 

 Avslutad Yrkande från (MP) och (V) angående trafikkontorets rådgivning till företag 
för ökat hållbart resande bland deras medarbetare (TN 2021-12-16 § 580 
08615/21) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 101 08615/21 
Trafiknämnden förklarar uppdraget att snabbt se över status och 
utvecklingsmöjligheter för sin rådgivning till arbetsgivare i Göteborg att öka 
personalens hållbara resande som cykelpendlande (TN 2021-12-16, § 580) för 
fullgjort. 

 Avslutad Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att studera hur 
pendelcykelstråket mellan Hisingsbron och Lindholmen kan dras utan 
korsningar med spårvägen (Följduppdrag TN 2021-02-11 § 41, 7895/20) 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-03-25 § 95 7895/20 
Trafiknämnden förklarar uppdraget om att studera hur pendelcykelstråket 
mellan Hisingsbron och Lindholmen kan dras utan korsningar med spårvägen 
(TN 2021-02-11, § 41) för fullgjort. 

 Avslutad Göteborgsförslag 11497 - Göteborg ställplats i city § 35 08845/21 (TN 
2022-02-10 § 35 08845/21) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-06-17 § 222 08845/21 
• Trafiknämnden avslår Göteborgsförslag 11497 – Göteborg ställplats i 

city. 
• Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslag 

11504 för fullgjort. 

  



 

Trafiknämnden, Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 22(22) 

 Avslutad Göteborgsförslag 11504 - Ge poolbilar samma parkeringsvillkor som 
privatägda bilar (TN 2022-02-10 § 36 08913/21) 
 
 

Trafiknämndens sammanträde 2022-06-17 § 223 08913/21 
1. Trafiknämnden avslår Göteborgsförslag 11504 – Ge poolbilar samma 

parkeringsvillkor som privatägda bilar. 
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslag 

11504 för fullgjort. 

 Avslutad Yrkande från (S) och (D) angående nettokostnader för olika kollektiva 
trafikslag (TN 2022-02-10 § 47 00799/22) 

Trafiknämndens sammanträde 2022-08-25 § 261 00799/22 
1. Trafiknämnden förklarar trafikkontorets uppdrag, att inventera och 

sammanställa befintlig statistik inom området och redogöra för 
nämnden vilken kostnadstäckningsgrad och nettokostnader olika 
trafikslag inom kollektivtrafiken har idag (TN 2022-02-10 § 47) för 
avslutat. 

2. Trafiknämnden förklarar trafikkontorets uppdrag, att inventera och 
sammanställa befintlig statistik och redogöra för nämnden hur den 
socioekonomiska fördelningen, (kön, ålder, utbildning, inkomst, 
bostadsområde) är för de olika trafikslagen (TN 2022-02-10 § 47) för 
fullgjort. 

 



Bilaga 5. 

 

Trafikkontoret 
 

  

Trafiknämndens samlade riskbild samt interna kontrollplan för 2022 – Uppföljning Delårsrapport augusti 2022 1 (18) 
   

     

 
 
 

Trafiknämndens samlade riskbild samt  
interna kontrollplan för 2022 

      

 

  



 

 Trafiknämndens samlade riskbild samt interna kontrollplan för 2022 – Uppföljning Delårsrapport augusti 2022 2 (18) 
   

Inledning 
 

Utgångspunkter för riskhantering 

Stadens riktlinje, Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll (KF, 2020-03-19), anger nämndens ansvar i det arbete som ska ske inom ramen för styrning, 
uppföljning och kontroll av verksamheten. 

Riskhantering ska vara en integrerad del i nämndens styrning och vara en del i beslutsfattandet vid prioritering och val av olika handlingsalternativ för att 
uppnå verksamhetens mål eller säkerställa verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag. Risken för förekomst av oegentligheter ska alltid vara en del av 
nämndens/bolagsstyrelsens riskhantering. 

Nämnden ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt alltid vid större förändringar i 
verksamheten.   

I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens/bolagsstyrelsens 
verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas.   

Definitioner  
En risk kan definieras som en osäkerhetseffekt på mål och uttrycks ofta i termer av en kombination av en händelses sannolikhet och konsekvens. I kommunal 
verksamhet kan en konsekvens innebära att de ekonomiska målen eller verksamhetens mål inte uppnås eller att uppdraget inte kan genomföras på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Samlad riskbild är förvaltningens förteckning över riskområden där både åtgärder och intern kontroll finns listade. 

Intern kontrollplan är en plan över de områden, processer eller rutiner som särskilt ska testas och granskas under kommande år. 

Beslut 
Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande 
verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Nämnd/bolagsstyrelse ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern 
kontrollplan senast i februari månad.  
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Samlad riskbild 2022 för trafiknämnden 
*NOS står för Ny organisation för stadsutveckling i Göteborgs Stad 

Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning 
Riskreducerande  
åtgärder på plats Nya åtgärder 

Styra, koordinera och ge 
förutsättningar -
Ledningsprocess 

 Risk för 
trafikkontorets 
leveranser påverkas 
negativt pågrund av 
det omfattande 
förändringsarbete 
som ny organisation 
stadsutveckling 
kommer innebära 
för 2022   

Beslutet om *NOS förändrad organisation innebär ett omfattande 
förändringsarbete behöver genomföras för 2022 vilket kommer 
kräva mycket resurser, Andra identifierad utvecklingsbehov 
kommer få stå tillbaka för prioritering av *NOS. 

Konsekvensen kan vara:                                                          
Försenade eller uteblivna leveranser.                                
Upplevd kundnöjdhet blir låg eller uteblir.                      
Försämrad intern arbetsmiljö pga. hög arbetsbelastning upplevd 
otrygghet och osäkerhet bland personalen, samt eventuellt 
bristande samordning och tydlighet i styrning. 

Huvudprocesser för 
verksamhetens krav och 
leveranser 

Pågående 
 

Genomförande av NOS 
Prioritering och resursbemanning.  

Förvaltningens riskbedömning om 
påverkan av NOS 
 
Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Hittills ingen rapporterad avvikelse 
i leveranser från trafikkontoret. 

  Risk för 
ineffektiva 
arbetssätt och 
leveranser pga. 
avsaknad av 
gemensamma 
processer och 
arbetssätt inom 
staden. 

Arbetet för staden blir ineffektivt och bristande samordning i 
genomförande och beslut kan bidra till uteblivna eller försenade 
leveranser. 

Konsekvensen kan vara:                                                 
Försenade eller uteblivna leveranser.                                
Upplevd kundnöjdhet blir låg eller uteblir.                      
Försämrad intern arbetsmiljö pga. målkonflikteter och bristande 
samordning i styrningen. 

Huvudprocesser för 
verksamhetens krav och 
leveranser 

Pågående 

Genomförande av NOS 
Utveckling av gemensamma 
processer och arbetssätt utifrån 
helheten i 
stadsutvecklingsprocessen 
 
Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Viktig del i uppbyggnaden av nya 
organisationer för stadsutveckling 
och ett långsiktigt arbete när nya 
organisationer är etablerade 2023. 
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  Risk för att 
trafikkontorets mål 
och uppdrag inte är 
tillräcklig tydligt 
nedbrutna för 
effektiv prioritering 
av verksamheten. 

Arbetet för trafikkontoret blir ineffektivt och genomförande av 
uppdrag kommer i målkonflikt med annan prioriterad 
verksamhet. 

Konsekvensen kan vara:                                         
Suboptimering av delar av verksamheten och att trafikkontoret 
inte fångar behov utifrån helhet. Att trafikkontoret huvudsakligen 
planerar och genomför kortsiktiga insatser och brister i det 
långsiktigt strategiska arbetet.   

Huvudprocesser för 
verksamhetens krav och 
leveranser 

Pågående 

Fortsatt utveckling av 
trafikkontorets ledningsprocess 
och tillhörande 
prioriteringsprocesser 

Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Risk som behöver omhändertas i 
nya organisationer. Viktigt att 
befintliga mål och uppdrag 
fördelas och följer med 
verksamheten in i nya 
förvaltningar. 
 

  Risk för brister i 
det Staden 
gemensamma 
systemstödet 
Proceedo. 

Risk för att Proceedo inte kan tillgodose trafikkontorets behov för 
uppföljning tex. då bilagor förvinner.  
Risk för att beställningar inte kan läggas korrekt om 
ordermatchning ska prioriteras då formulären som är kopplade 
till Stadengemensamma avtalen inte möjliggör användning av 
dolt belopp till leverantör.  
Risk för att avrop och betalning inte kan säkerställas och att 
beställningen inte sker i enlighet och LOU.  
Risk för att beställnings- och fakturaflöden inte fungerar i 
systemstödet vilket innebär mycket merarbete för organisationen 
då olika typer av fel frekvent uppstår. 
Konsekvensen kan vara:                                                      
Sämre uppföljning av fakturor, hög arbetsbelastning för 
hantering av fakturor och betalning av fakturor blir försenade 
vilket medför försämrat förtroende för trafikkontoret och 
Göteborgs stad.  
Problematiken i beställa-betalningsprocessen innebär ett 
omfattande manuellt merarbete för att få en faktura godkänd och 
att genomföra attestflödet och är att betrakta som ett 
arbetsmiljöproblem inom trafikkontoret. 

 En arbetsgrupp bestående av 
flera förvaltningar arbetar med 
frågan gemensamt. Ett PM – 
Utvecklingsbehov tjänsteköp har 
under 2021 antagits och behoven 
enligt PM kommer omhändertas.  

 
 
 
 
 

Pågående 
 
Projekt som bygger på PM 
Utvecklingsbehov Tjänsteköp 
kommer startas upp Q1 2022. 
Arbetsgruppsarbete fortskrider 
förvaltningsövergripande. 
 
Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Idébeskrivning om utveckling av 
Proceedo är antagen av 
Tjänsteforum. Intraservice 
påbörjade arbetet men har sedan 
avbrutit det. Risken för 
trafiknämnden kvarstår därmed, 
men kan inte hanteras av 
trafikkontoret. 
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  Risk för att 
investeringsplanens 
beslutade projekt 
och program blir 
dyrare än planerat. 

Under kommande period går betydligt fler stora och komplexa 
projekt in i produktionsskeden och därmed ökar riskexponering 
avsevärt. Genomförandet om beslutad investeringsplan är 
förenad med hög ekonomisk risk.  

Konsekvensen kan vara:                                               
Prioritering i investeringsplanen - tillskjutande av medel till 
investeringsplan eller förändrat innehåll. 

 

 

Styrgrupper i projekt, Frekvent 
och mer omfattande rapportering 
internt inom trafikkontoret - till 
samverkansparter och till 
trafiknämnden. 

Framtagen rutin för kalkylering för 
komplexa projekt, 
succesivkalkylering med risk, 
Inriktningsbeslut och 
genomförandebeslut för 
namngivna projekt/program." 

Pågående 

Aktiv projektstyrning kompletterat 
med portföljsstyrning.  
Implementera framtagna rutiner:  
Trafikkontorets rutin för 
riskhantering i investering- och 
reinvesteringsprojekt, 
Riskhanteringsplan-mall för 
komplexitet E.   
Trafikkontorets rutin för kalkylering 
av komplexa projekt och program.  
Trafikkontorets handbok för 
kalkylering av komplexa projekt 
och program. 
Riskhanteringsplan- mall 
 
Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Nya styrande dokument avseende 
kalkyl, budget och prognos för 
projekt och program klass D-E är 
implementerat. 
 

  Risk att 
myndighetsbeslut 
och tillstånd 
beviljas på felaktig 
grund 

Risk för att förvaltningen inte följer de myndighetskrav som finns. 

Konsekvensen kan vara: 
Vilket kan leda till förtroendeskada och bristande rättssäkerhet.  
Kunden får inte de beslut som hen har rätt till.  

 

Processer och arbetsflöden för att 
hantera myndighetsutövning 

 

 

Pågående  

Utvecklade processer för 
förvaltningens 
myndighetsutövning och 
tillståndsprövning.  

Processer aktualiseras med 
ansvarig processägare och 
processledare.  

Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Trafikkontoret har fokuserat på 
myndighetsbeslut där vi ser störst 
risk för felaktiga beslut. På många 
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områden finns tydliga riktlinjer och 
regler för hur vi hanterar 
myndighetsbeslut. Inom andra 
områden har vi intensifierat redan 
pågående arbete och startat upp 
nytt.     

Arbete med översyn av rutinerna 
för markupplåtelse har kommit 
väldigt långt och dokumentation 
har upprättats gällande de flesta 
delarna av processen. Det 
kommer underlätta nyintroduktion 
av personal och skapa tydliga 
strukturer. 

Arbete med översyn av rutinerna 
för TA har kommit en god bit på 
vägen och arbete med att 
färdigställa detta arbete kommer 
att pågå under hösten. 

En översyn av hur vi rapporterar 
delegationsbeslut till nämnden är 
påbörjat för att tydliggöra fattade 
beslut i enlighet med framtagna 
rutiner.  

Kompetensförsörjning 

 

 Risk för att vi 
inte har rätt och 
tillräcklig 
kompetens och 
resurser för vårt 
uppdrag 

 

 

Högkonjunktur och den omfattande stadsutvecklingen medför att 
konkurrensen om samhällsbyggnadskompetensen i regionen är 
hög. Den ökade komplexiteten i uppdraget medför behov av 
mer, ny och kvalificerad kompetens. 
 
Det pågående och förestående förändringsarbetet och 
omorganiseringen inom stadsutvecklingsområdet (NOS) 
påverkar möjligheterna till att rekrytera och behålla personal.   

Konsekvensen kan vara:                                             
Trafikkontoret klarar inte att utföra hela sitt uppdrag. 

Plan för strategisk 
kompetensförsörjning finns 
framtagen.  

Rutin för hantering av 
projektledarkompetens finns på 
plats. 

 

 Avslutad 

Arbete med att aktualisera 
strategisk 
kompetensförsörjningsplan 
inklusive bilagor för 2022. 

Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Strategisk 
kompetensförsörjningsplan 
inklusive bilagor för 2022 är 
genomförd. 
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Oegentlighet  

 

 Risk för 
förekomst av 
otillåten påverkan 

 

Medarbetare upplever otillåten påverkan från starka 
grupperingar i samhället, enskilda medborgare och politiker. 

Konsekvensen kan vara:                                                      
Beslut påverkas för att tillmötesgå den som utövar otillåten 
påverkan. Vilket kan leda till en ökad rättsosäkerhet och felaktig 
hantering av beslut. Otrygg arbetsmiljö för anställda på 
trafikkontoret, hot och våld mot tjänsteman. 

Metodhandbok Otillåten påverkan 
– SLK 

 
Trafikkontorets handbok vid 
trakasserier och kränkande 
särbehandling 

 

Pågående  

Genomlysa vilka 
introduktionsutbildningar som 
finns på trafikkontoret. 

Klargöra och vid behov 
komplettera med utbildningar som 
är obligatoriska för alla. 

Ta fram stödmaterial till APT för 
att möjliggöra dialog och 
fördjupade samtal om vad 
oegentligheter är och hur 
trafikkontoret arbetar 
förebyggande mot oegentligheter. 

Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Material till APT är framtaget för 
att möjliggöra dialog och 
fördjupade samtal om vad 
oegentligheter är och hur 
trafikkontoret arbetar 
förebyggande mot oegentligheter. 
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  Risk för 
förekomst av 
korruption, mutor, 
jäv och 
förtroendeskadlig 
bisyssla 

Trafikkontoret är en stor beställare och har en stor mängd 
projekt och utför myndighetsutövning vilket kan innebära att 
trafikkontoret löper risk att utsättas för försök till oegentlighet. 

Konsekvensen kan vara:                                                      
Skadat anseende för trafikkontoret.  

 

Trafikkontorets anvisning mot 
korruption, mutor, jäv och 
förtroendeskadlig bisyssla. 

Vid anställning omhändertas 
frågan om bisyssla och frågan om 
bisyssla uppdateras årligen i 
samband med medarbetarsamtal. 

 

Pågående  

Genomlysa vilka 
introduktionsutbildningar som 
finns på trafikkontoret. 
 
Klargöra och vid behov 
komplettera med utbildningar som 
är obligatoriska för alla. 
 
Ta fram stödmaterial till APT för 
att möjliggöra dialog och 
fördjupade samtal om vad 
oegentligheter är och hur 
trafikkontoret arbetar 
förebyggande mot oegentligheter. 

Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Stödmaterial framtaget för att via 
APT möjliggöra dialog och 
fördjupade samtal om vad 
oegentligheter är.  

  Risk för 
kränkningar, hot 
och våld mot 
personal  

 

Medarbetare upplever kränkningar av kunder, andra aktörer eller 
intressenter. 

Konsekvensen kan vara: 
Kan leda till frustration och konflikter, ta fokus från 
arbetsuppgiften, leda till sjukskrivning och ökad ohälsa. 

 

Trafikkontorets handbok för 
personsäkerhet. 
Trafikkontorets handbok vid 
trakasserier och kränkande 
särbehandling 

 

Pågående  

Genomlysa vilka 
introduktionsutbildningar som 
finns på trafikkontoret. 

Klargöra och vid behov 
komplettera med utbildningar som 
är obligatoriska för alla eller 
riktade för utsatt personal. 

 
Ta fram stödmaterial till APT för 
att möjliggöra dialog och 
fördjupade samtal om vad 
oegentligheter är och hur 
trafikkontoret arbetar 
förebyggande mot oegentligheter. 
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Implementera Trafikkontorets rutin 
för säkra möten och användande 
av personlarm. 

Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Ett pågående arbete med att 
skapa en medvetenhet kring vad 
oegentligheter är och hur 
trafikkontoret arbetar 
förebyggande mot oegentligheter. 
Utbildningar är genomförda och 
APT material framtaget för dialog 
i organisationen. 

Planera för att utveckla 
stadens infrastruktur 

 

 Risk för att 
stadsutvecklingspro
cessen går 
långsammare än 
efterfrågan av 
utbyggnad av 
staden. 

Framtidens krav på stadens infrastrukturutbyggnad riskerar att 
inte möta kommande behov, både gällande tillväxt och 
klimatpåverkan, på grund av fördröjande ledtider, styrande 
lagstiftning och förändring av behov hos framtida invånare.  

Konsekvensen kan vara:                                                
Nyproducerad infrastruktur upplevs föråldrad och möter inte 
samtidens behov och förväntningar vid 
driftsättning.                                                                                 
Ökade kostnader för ombyggnation och anpassningar uppstår 
tidigt i anläggningens livslängd.  

   

Samordning av stadens 
stadsutvecklingsprocess utifrån ett 
långsiktigt strategiskt perspektiv.  

Genomförande av NOS för 
effektivare intern process. 

Utveckling såväl inom TK som 
gemensamt för stadens 
förvaltningar (såsom 
miljöledningssystem, klimatfrågor, 
samordnad planering). 

Bedriva kontinuelig  
omvärldsbevakning och identifiera 
trender i ett tidigt skede.  

FOI-process framtagen och redo 
att implementeras. 

Pågående  

Process kartlägga interna 
processer. 

Omorganisera och effektivisera 
samarbeten 
och dokumentstruktur. 

Genomföra systematisk 
omvärldsanalys.  

Implementera FOI-process i 
organisationen för att förbättra 
möjlighet att planera för framtida 
behov. 

Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Arbetet med processkartläggning 
av interna processer har fortsatt 
för att visualisera och förbättra 
stadsutvecklingsprocessen i 
tidiga skeden. Flytt och ny 
organisering av dokument, 
tillsammans med nya digitala 
kommunikationskanaler 
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underlättar för 
förvaltningsöverskridande 
samarbete och delning av 
kunskapsunderlag. Strategisk 
omvärldsanalys har genomförts 
med stadens gemensamma 
forum för innovationer inom 
hållbar mobilitet. Ett nytt 
arbetssätt implementeras för 
närvarande internt. 

FOI-processen är beslutad och 
implementeras för närvarande.  

Planera för att utveckla 
stadens infrastruktur  Risk för att 

klimatanpassningar 
i stadsutveckling 
inte möter den 
snabba 
klimatförändringen. 

Effekter av klimatpåverkan kommer snabbare än trafikkontoret 
hinner anpassa och genomföra justeringar och utbyggnad av 
stadens infrastruktur, vilket kan påverka stadens infrastruktur.  

Konsekvensen kan vara:                                                   
Stadens infrastruktur utsätt för större påfrestningar av klimatet. 
Vilket kan påverka framkomlighet och påverkar staden negativt.  

Kontoret bidrar till arbetet med att 
etablera skydd för högvatten.  
Samverkan i planeringsprocessen 
med kretslopp och vatten gällande 
hantering av skyfall.  

 

Pågående  

Arbeta med miljö och 
klimatprogrammet och genomföra 
vårt strategiansvar för hållbara 
transporter.  
Samordna arbetet med miljö- och 
klimatprogrammet. 
Genomföra vårt strategiansvar för 
hållbara transporter.  

Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Klimatförändringar som medför 
skyfall, storm och hetta påverkar 
staden idag och vi ligger inte i fas 
med att möta detta i 
genomförande och planering. 
Kontinuerliga insatser sker både i 
planering och i strategiskt arbete. 
På förvaltningen eftersträvas 
följsamhet med miljö- och 
klimatprogrammet, att ge stöd till 
elektrifiering samt till projekt för 
att minska påverkan på klimatet 
och av klimatförändringar. 
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Bygga stadens 
infrastruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Risk för att 
trafikkontoret inte 
klarar att leverera 
genomförandet av 
stadsutveckling i 
den takt som 
beslutas i staden.  

 

Stadens höga ambitioner för stadsutveckling är fortsatt högre än 
vad stadens organisation och marknaden för tillfället kan möta. 
En ökad volym, en större komplexitet i de enskilda projekten och 
projektens påverkan på varandra innebär ett ökat behov av att 
planera och genomföra stadsutveckling i ett hela-kedjan-
perspektiv från tidig planering till driftsättning. Detta för att 
minska risken för långa ledtider, kostnadsökningar och 
förskjutningar i tid. 

Konsekvensen kan vara:                                                    
Boende, besökare och verksamma i Göteborg uppfattar inte 
staden som attraktiv och perioden med störningar förlängs. Vid 
brist på samordning mellan projekt i utförande skedet så kan 
boende besökare och verksamma i Göteborg uppfatta onödigt 
stora störningar i stadsmiljön. 
 
Vid brist på resurser kan kvaliteten i genomförandet försämras 
och därmed också leda till ökade projektkostnader och/eller 
längre byggtider. 
 

 

Bidra till fortsatt kalibrering av den 
gemensamma 
stadsutvecklingsprocessen i 
staden bland annat genom 
genomförandet av NOS.  
Använda, följa upp och gradvis 
förbättra framtaget stöd och 
arbetssätt för att styra projekt och 
program på trafikkontoret.  
Fortsatt utveckla och 
implementera portföljstyrning på 
trafikkontoret.  
 
Åtgärder på plats: 
Samverkansform för intern och 
extern samordning av projekt i 
staden. Exempelvis Komfram.  

Pågående  

Fortsatt prioritering av 
resurssättning för att trafikkontoret 
ska kunna leverera till 
Stadsutvecklingsuppdraget. 
 
Vi arbetar med att vara en 
attraktiv och professionell 
beställare både som arbetsgivare 
och som beställare till våra 
leverantörer. 
 
Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Stort fokus på att försöka behålla 
personal och rekrytera ny. Stora 
utmaningen är bristen på erfarna 
projektledare. 

Upprätthålla och 
förbättra funktionen i 
stadens infrastruktur. 

 

 Risk för 
eftersläpande 
underhåll på grund 
av att 
underhållsbehovet 
är större än 
tilldelade driftmedel 
samt att 
genomförande av 
underhåll hindras av 
begränsat utrymme 
i staden/hög 
investeringstakt. 

 

För trafikkontorets verksamhet innebär ekonomisk hållbarhet att 
använda, vårda och underhålla resurser och anläggningar för att 
skapa långsiktigt hållbara värden för invånare, besökare och 
verksamma. Det långsiktiga underhållet är åtgärder som 
säkerställer att stadens anläggningar kommer att fungera med 
bibehållen funktion över tid. För att säkerställa en god 
ekonomisk hushållning, och för att undvika kapitalförstöring, 
krävs att ekonomiska resurser avsätts kontinuerligt för planerat 
underhåll istället för akuta reparationer och underhåll. I en stad 
med intensiv stadsutveckling ökar volymen ytor/anläggningar 
som ska skötas, vilket medför högre kostnad för verksamheten 
långsiktigt. För en ekonomisk hållbarhet behöver detta beaktas i 
de ekonomiska ramarna för att kunna möta behovet och därmed 
det ökade ackumulerade underhållsbehovet.  

Konsekvensen kan vara:                                                            
Att våra anläggningar tappar kapitalvärde och att vi inte kan 
garantera avsedd funktion över tid. Effekten blir sämre 
upplevelse och framkomlighet, samt ett ineffektivt förvaltande 
med högre kostnader och sämre planerbarhet där vi ytterst 

Strategi beläggning och belysning 
framtagen under 2021.  

 

Pågående  

Pågående arbete med att ta fram 
långsiktiga strategier för 
verksamhetens samtliga 
verksamhetsområden. Detta 
hjälper oss att optimera 
förvaltningen och att göra rätt 
åtgärd vid rätt tidpunkt. Arbetet 
syftar också till att vara ett 
underlag inför budgetprocessen 
kopplat till medelstilldelning av 
både verksamhet och personella 
resurser. Vi går från ett reaktivt till 
ett mer proaktivt förhållningssätt. 

Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Förvaltningen arbetar efter risken 
kopplat mot eftersläpande 
underhåll genom tydliga 
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nödgas reinvestera i ny anläggning betydligt tidigare än den 
beräknade livslängden. 

 

strategier. Vi lyfter även årligen 
medelsbehov inom 
kommunbidraget och jobbar aktivt 
med planeringen i den långsiktiga 
investeringsplanen. Stort fokus 
ligger på att jobba med 
samverkan mellan stadens aktörer 
för att kunna utföra nödvändigt 
underhåll och reinvestering. 

 
Tillhandahålla trygga och 
attraktiva offentliga rum 

 

 Risk för att 
trafikkontoret inte 
kan tillgodose 
trygga och 
attraktiva offentliga 
rum pga. den höga 
stadsutvecklingstak
ten. 

 

Stadsutvecklingstakten är hög samtidigt som flera aktörer och 
trafikslag konkurrerar om samma ytor vilket kan påverka 
vistelsekvalité. 
 
Den höga stadsutvecklingstakten innebär under genomförande 
av många byggprojekt på kort tid att staden upplevs otrygg och 
oattraktiv. Den medför trafikomledningar och tar allmänna ytor i 
anspråk.  

Konsekvensen kan vara:                                                               
Personer väljer att bosätta och etablera sig på andra ställen. Det 
påverkar besöksnäring och kommersiella värden för staden. 
Minskad upplevd trygghet i stadsmiljön. Missnöjda boende, 
besökare och verksamma på grund av försämrad framkomlighet 
och säkerhet samt minskad upplevd trygghet och attraktivitet i 
stadsmiljön. 

 

Pågående arbete med etablerade 
åtgärder kommer att fortsätta 
under 2022. 
Process för att upplåta stadens 
mark / Markupplåtelse 
Samverkan med externa aktörer 
under byggtid 
 
Förbättrade gångmiljöer och 
attraktiva offentliga rum genom 
framtagande av en stadsmiljöplan. 
Utveckling av processen kring 
hantering av trafik under byggtid 
gällande trafikanordningsplaner 
och starttillstånd som 
kvalitetsutvecklas löpande. 
Utvecklad samordning inom 
staden vad gäller skötsel och drift 
gällande samordnade 
entreprenader. 

Pågående  

Generellt för trygga och attraktiva 
och offentliga rum kommer vi att:   
Arbeta mer med temporära 
åtgärder för ökad attraktivitet i 
stadsrummet.  
Bidra till stadens arbete med 
centrala lägesbilder för trygghet 
och använda dessa i vår fånga 
behovsprocess.  
Arbeta med kameraövervakning 
av platser i anslutning till 
kollektivtrafik.  
 
Trafikkontoret kommer att ta 
tillvara och utveckla stadsrummet 
och stadslivet så att det är 
attraktivt även under byggtiden, 
bland annat genom temporära 
åtgärder och genom att möjliggöra 
att staden kan fortsätta att vara en 
evenemangsstad. 

Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Trafikkontoret har fortsatt arbetet 
med att skapa trygga och 
attraktiva rum genom bland annat: 

Etablerat 22 temporära platser, 
varav fyra nya för 2022. 
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Förvaltningen har haft fokus på 
stadens ytterområden i de 
nyetableringar som gjorts. 

Trafiknämnden fick för 2022 ett 
särskilt uppdrag att arbeta med 
kameraövervakning av platser i 
anslutning till kollektivtrafik. 
Arbetet har startats upp och 
fokuserar på delade 
kameraströmmar med polisen, 
ansökan till 
Integritetsmyndigheten för 
uppförande av kameror vid 
pendelparkeringar samt 
samverkan med 
kollektivtrafikhuvudmän för 
kamerabevakning vid 
kollektivtrafikhållplatser. Arbetet 
går framåt och de första 
åtgärderna som leder till ökad 
kamerabevakning genomförs nu 
och planeras införas under hösten 
2022 eller början på våren 2023. 
Dessa åtgärder kan också ses 
som startpunkter där 
verksamheten kan utökas, 
exempelvis avseende 
kamerabevakning på 
pendelparkeringar eller 
hållplatser. När formerna för 
samverkan etablerats och 
juridiken är klargjord är det lättare 
att lägga till fler platser och fler 
kameror. 
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Tillhandahålla rese och 
transportmöjligheter 

 

 Risk för att 
trafikkontoret inte 
klarar av att 
tillgodose 
transportbehovet 
för boende, 
besökare och 
verksamma i 
Göteborg pga. den 
höga 
stadsutvecklingstak
ten. 

 

Den höga stadsutvecklingstakten innebär att staden, när den 
förtätas och är under byggtid, blir mindre robust vilket innebär 
stor påverkan på framkomlighet och mobilitet.   
 
Under 2022 kommer flera stora infrastruktur och byggprojekt att 
genomföras som påverkar framkomligheten. Det handlar tex om 
arbeten för Västlänken, Tingstadstunneln, Lundbyleden och 
Kvarteret Johanna i Brunnsparken.  

Konsekvensen kan vara:                                                      
Dessa projekt kommer innebära stora restidförsämringar och 
risk för stora störningar i trafikflöden för boende, besökande och 
näringslivets transporter i Göteborg.     
 
Staden upplevs som mindre attraktiv att och bo, besöka och 
verka i. 

 

 

Samverkan inom forumet 
KomFram. 
Trafikledning och trafikinformation 
genom Trafik Göteborg. 
Trafiksamordning och prioritering 
av genomförbara projekt. 
Beteende påverkan och Mobility 
management för att påverka 
resebeteenden.  

Pågående  

Kommunicera utvecklingen i de 
stora projekten som är på gång i 
staden och vilka konsekvenser det 
innebär för framkomligheten i 
staden samt rekommendationer 
hur resmönster behöver 
förändras. Kommunicera 
utvecklingen i de stora projekten 
som är på gång i staden och vilka 
konsekvenser det innebär för 
framkomligheten i staden samt 
rekommendationer hur 
resmönster behöver förändras. 

Uppföljning delårsrapport 
augusti: 
Omfattande arbete har gjorts för 
att minska trafikpåverkan av den 
höga stadsutvecklingstakten. 
Exempel på åtgärder är: 

Kommunikationsinsatser i 
samband med Tingstadstunnelns 
renovering tillsammans med 
Trafikverket och Västtrafik inom 
ramen för Trafik Göteborg 

Påverkanskampanjer i samband 
med Tingstadstunnelns 
renovering för att få fler att cykla 
och använda kollektivtrafik  

Trafikanalyser av flöden har 
bidragit till trimningsåtgärder för 
att minska negativa effekter av 
avstängningar och omledningar.  

 
 



 

 Trafiknämndens samlade riskbild samt interna kontrollplan för 2022 – Uppföljning Delårsrapport augusti 2022 15 (18) 
   

Intern kontrollplan 2022 för trafiknämnden 
Riskområden Risker Kontrollaktiviteter  

(Intern kontrollplan) 
Avstämnings- och 
slutdatum 

Styra, koordinera 
och ge 
förutsättningar-
Ledningsprocess 

 

      Risk för trafikkontorets leveranser påverkas negativt på grund av 
det omfattande förändringsarbete som ny organisation stadsutveckling 
kommer innebära för 2022   

Riskbeskrivning 
Beslutet om *NOS förändrad organisation innebär ett omfattande 
förändringsarbete behöver genomföras för 2022 vilket kommer kräva mycket 
resurser, Andra identifierad utvecklingsbehov kommer få stå tillbaka för 
prioritering av *NOS. 

Konsekvensbeskrivning 
Försenade eller uteblivna leveranser.                                                        
Upplevd kundnöjdhet blir låg eller uteblir.                                               
Försämrad intern arbetsmiljö pga. hög arbetsbelastning upplevd otrygghet och 
osäkerhet bland personalen, samt eventuellt bristande samordning och 
tydlighet i styrning. 

Riskreducerande åtgärder på plats                                           
Huvudprocesser för verksamhetens krav och leveranser  

 

Kontrollmetod 
Stickprov där 5 av delegationsbesluten är 
anmälda till nämnd snarast efter beslutet är 
fattat efter förändrat uppdrag, enligt rutin. 

  - 5 stickprov i augusti för uppföljning och 
analys i Delårsrapport augusti 

- 5 stickprov i november för uppföljning och 
analys i Årsrapport 

Kontroll för perioden 2022-01-01 - 2022-
08-31: 
Inga delegationsbeslut har identifierats 
avseende förändrade uppdrag.  
 
Kontrollmetod                                                
Stickprov där 5 delegationsbeslut ses över 
ifrån att rätt delegat har fattat beslutet och 
rätt underlag ligger till grund för detta. 

- 5 stickprov i augusti för uppföljning och 
analys i Delårsrapport augusti 

- 5 stickprov i november för uppföljning och 
analys i Årsrapport 

Kontroll för perioden 2022-01-01 - 2022-
08-31:  
Stickproven är tagna ur rapporterade 
delegationsbeslut till nämndsammanträden 
första halvåret 2022. Stickproven är 
slumpmässigt utvalda från flera 
avdelningars listor över delegationsbeslut.  

 

Avstämningsdatum 
2022-08-31  
2022-11-30 
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Riskområden Risker Kontrollaktiviteter  
(Intern kontrollplan) 

Avstämnings- och 
slutdatum 

Kommentar:  
Ett av delegationsbesluten kunde ha 
rapporterats till nämnden på ett tidigare 
möte. Kontroll av att delegationsbeslutet har 
rätt underlag har inte varit möjligt att 
genomföra,  

Avvikelse: Nej 
  Risk för att investeringsplanens beslutade projekt och program blir 

dyrare än planerat. 

Riskbeskrivning 
Under kommande period går betydligt fler stora och komplexa projekt in i 
produktionsskeden och därmed ökar riskexponering avsevärt. Genomförandet 
om beslutad investeringsplan är förenad med hög ekonomisk risk. 

Konsekvensbeskrivning 
Prioritering i investeringsplanen - tillskjutande av medel till investeringsplan eller 
förändrat innehåll 

Riskreducerande åtgärder på plats 

Styrgrupper i projekt, Frekvent och mer omfattande rapportering internt inom 
trafikkontoret - till samverkansparter och till trafiknämnden.                 
Framtagen rutin för kalkylering för komplexa projekt, succesivkalkylering med 
risk, Inriktningsbeslut och genomförandebeslut för namngivna projekt/program.  

 

Kontrollmetod 
Stickprov där 5 projekt kontrolleras om 
risker är dokumenterade i riskmodul i Antura 
enligt fastställd rutin.  
 
- 5 stickprov i augusti för uppföljning och 
analys i Delårsrapport augusti 

- 5 stickprov i november för uppföljning och 
analys i Årsrapport 

Kontroll för perioden 2022-01-01 - 2022-
08-31:  
Stickprovskontroll av pågående projekt där 
fem projekt valdes ut genom ett 
slumpmässigt urval. 

Kommentar:  
Stickprovskontrollen visade att två av fem 
projekt hade risker registrerade i Antura 
enligt rutin. Tre projekt saknade registrerade 
risker. De två projekt som registrerat risker i 
Antura saknar dock åtgärder för att hantera 
riskerna.  

Avvikelse: Ja 

Åtgärd: Utfallet kommer att lyftas på 
portföljstyrningsmöte i september för 
påminnelse och förankring av rutin.  

Avstämningsdatum 
2022-08-31  
2022-11-30 
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Riskområden Risker Kontrollaktiviteter  
(Intern kontrollplan) 

Avstämnings- och 
slutdatum 

 
      Risk att myndighetsbeslut och tillstånd beviljas på felaktig grund 

Riskbeskrivning 
Risk för att förvaltningen inte följer de myndighetskrav som finns. 

Konsekvensbeskrivning 
Vilket kan leda till förtroendeskada och bristande rättssäkerhet.                
Kunden får inte de beslut som hen har rätt till. 
Riskreducerande åtgärder på plats                                                     
Processer och arbetsflöden för att hantera myndighetsutövning 

 

 

 

Kontrollmetod 
Enkätundersökning som riktar sig till 
personal som genomför 
myndighetsutövning.  

Enkät ska klargöra vilken kunskapsnivå som 
finns hos personalen avseende gällande 
områdes dokumenterade arbetssätt eller 
rutiner för myndighetsutövning.  

Kommentar: 
På grund av NOS föreslås att denna kontroll 
via enkät inte genomförs 2022. Däremot 
kommer riskområdet vara mycket viktigt att 
följa upp under 2023 för att säkerställa 
rättssäkra myndighetsbeslut i de nya 
förvaltningarna.  

Avstämningsdatum 
2022-08-31  
 

 

Oegentlighet 

 

   Risk för kränkningar, hot och våld mot personal 

Riskbeskrivning 
Medarbetare upplever kränkningar av kunder, andra aktörer eller intressenter. 

Konsekvensbeskrivning 
Kan leda till frustration och konflikter, ta fokus från arbetsuppgiften, leda till 
sjukskrivning och ökad ohälsa. 

Riskreducerande åtgärder på plats                                              
Trafikkontorets handbok för personsäkerhet.                                   
Trafikkontorets handbok vid trakasserier och kränkande särbehandling 

Kontrollmetod 
Stickprov där 5 anmälningar kontrolleras i 
personalsystemet IA, vilket resultat har 
anmälningen genererat.   

- 5 stickprov i augusti för uppföljning och 
analys i Delårsrapport augusti 

- 5 stickprov i november för uppföljning och 
analys i Årsrapport 

Kontroll för perioden 2022-01-01 - 2022-
08-31:  
Genomgång av samtliga rapporterade 
anmälningar i arbetsskadeanmälningar IA. 
Av 22 arbetsskadeanmälningar under första 
halvåret 2022 rörde fyra anmälningar 
området kränkningar, hot och våld samt 
otillåten påverkan.  
 
Kommentar:  

Avstämningsdatum  
2022-08-31  
2022-11-30 
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Riskområden Risker Kontrollaktiviteter  
(Intern kontrollplan) 

Avstämnings- och 
slutdatum 

Tre av fyra anmälningar är färdighanterade 
vilket innebär att riskbedömning är gjord 
samt åtgärdsförslag genomförda. För den 
fjärde anmälan är riskbedömning gjord och 
förslag till åtgärd framtagen men ännu inte 
genomförd. Åtgärden beräknas klar 2022-
09-30. 

Avvikelse: Nej 
 



 

 

www.goteborg.se  

 

Trafikkontoret 
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se 
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