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Investeringsnomineringar 2022 

Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

Nämnden beslutar att godkänna nomineringsunderlaget för perioden 2021–2025 inklusive 

långsiktig investeringsvolym för perioden 2026–2031 samt översända det till centrala 

budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Alla investerande nämnder ska, enligt anvisningar från stadsledningskontoret, ta fram ett 

uppdaterat nomineringsunderlag till den centrala budgetberedningen för 2022 avseende 

respektive nämnds investeringsbehov 2021–2025 och göra en utblick för perioden 2026–

2031. Nomineringsunderlaget utgår från den av kommunfullmäktige, i november 2020, 

beslutade 5 års budget. Fastighetsnämnden har ett samordningsansvar gällande 

exploateringsinvesteringarna och ska därför redovisa exploateringsutgifterna och 

inkomsterna för fastighetsnämnden och nämnden för kretslopp och vatten. 

Fastighetsnämndens investeringsnomineringar för perioden 2021–2025 är ca 280 miljoner 

kronor mindre än den budget som kommunfullmäktige tog i november. Det beror på att 

utgifterna i VP-projektet Bangårdsförbindelsen är framflyttade till perioden 2026–2031. 

Nettoöverskottet för exploateringsinvesteringarna beräknas uppgå till ca 2,5 miljarder 

kronor för fastighetsnämnden under perioden 2021–2025 för de projekt som är under 

planering eller genomförande. (Inkomsterna bedöms till 9,6 miljarder och utgifterna till 

7,1 miljarder). Nettoökningen mot nuvarande budget är ca 0,9 miljarder kronor och beror 

bland annat på inkomstförskjutningar mellan åren. 

I kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns ett tydligt uttalat 

fokus på ekonomin för kommande stadsutveckling. Stadens exploateringsverksamhet ska 

under en rullande tioårsperiod vara i balans. Utifrån de prognoser som idag ligger till 

grund för nomineringsunderlaget så uppfylls detta.  

Kretslopp – och vattennämndens investeringsplan för exploateringsutgifter följer 

kommunfullmäktiges beslutade budgetram för 2021–2025. Intäkter från anläggnings-

avgifter för exploateringsprojekt beslutas som en del av kommunfullmäktiges beslut om 

VA-taxa i december. Förslag på nivå beslutas i nämndens verksamhetsnominering i april. 

Det är därför inte möjligt att redovisa dessa i detta ärende. 

Fastighetskontoret 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-15 

Diarienummer 0515/21 

Handläggare: 

Ylva Blom 

Telefon: 031-558844 

E-post: ylva.blom@fastighet.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvärv av mark kan generera ökade löpande kostnader i form av ränta, fastighetskatt 

samt eventuellt övriga driftkostnader. Kontoret arbetar dock aktivt med att utveckla och 

upplåta marken för tillfälliga ändamål och får på så sätt in intäkter tills dess att den nyttjas 

i ett stadsutvecklingssyfte. 

Investeringar inom utveckling av mark och byggnader ska generellt inte bidra till ökade 

nettokostnader men det finns fall där förvaltningen utför åtgärder i fastigheterna som inte 

direkt föranleder en intäkt eller sänkt kostnad utan utförs ur ett annat syfte, till exempel 

att uppfylla myndighetskrav.  

Arrendeintäkter eller intäkter från kommun interna upplåtelser täcker de driftkostnader 

som uppstår när åtgärder utförs på kvartersmark som förvaltningen ska behålla. 

Stadens exploateringsverksamhet ska under en rullande tioårsperiod vara i balans. Utifrån 

de prognoser som idag ligger till grund för nomineringsunderlaget så uppfylls detta. 

Resultat av markexploatering i samband med försäljning av mark levereras in till 

stadsledningskontoret. 

Driftkonsekvenser, i form av ökade kapitalkostnader och kostnader för drift och 

underhåll, vid utbyggnad av allmän plats i exploateringsprojekt belastar respektive 

förvaltande nämnd, Trafik och/eller Park och natur.  

 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
För framtida ospecificerade markförvärv, vilka utgör den största ekonomiska volymen i 

investeringsbudgeten, får bedömning ur ekologisk och social dimension hanteras på 

projektnivå vid framskrivande av TU för respektive förvärv. 

Perspektiven belyses ytterligare under punkt 1.3 i bilaga 1. 

Bilagor 
1. Investeringsnomineringar 2022 

  



 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 0515/21 3 (4) 

   

   

Ärendet  
Alla investerande nämnder ska, enligt instruktioner från stadsledningskontoret, 

övergripande beskriva förvaltningens totala investeringsbehov för åren 2021–2025 och 

även göra en långsiktig bedömning för åren 2026–2031 i en framtagen mall i Stratsys. En 

analys ska göras av framtaget investeringsbehov i förhållande till den av 

kommunfullmäktige, i november 2020, beslutade budgeten för 2021–2025. Fokus i 

ärendet är på förändringar. Underlaget ska beslutas i fastighetsnämnden och ska sedan 

fortsätta i den politiska beredningen för framtida investeringar i staden. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsnämnden har ett uppdrag att ta fram ett nomineringsunderlag till den centrala 

budgetberedningen för 2022 avseende nämndens investeringsbehov. Från och med 2021 

har det påbörjats en förändring i investeringsplaneringen i staden. Det är en förändring 

som tar sikte på långsiktighet utifrån ett 10-årigt perspektiv. 10-årsperioden delas upp i 

två delar, varav de 5 första åren avser investeringsbudgeten och de resterande 5 åren utgör 

en utblick. Kommunfullmäktige tog i november en investeringsbudget för åren 2021–

2025 som fastighetsnämnden har att förhålla sig till. I bilaga 1 beskrivs de förändringar 

som förvaltningen ser både vad det gäller investeringar som exploateringar för perioden. 

Investeringsunderlaget ska delas upp i ny-och reinvesteringar men också redovisas per 

investeringsområde. Utöver detta ska nämndens prioriteringsgrunder beskrivas 

övergripande och hur nomineringar och prioriteringar förhåller sig till stadens tre 

hållbarhetsdimensioner, ekologisk, social och ekonomisk. 

Underlaget ska även innehålla en uppskattning av eventuellt ökade drift- och 

underhållskostnaderna till följd av investeringarna.  

Se bilaga 1 

Förvaltningens/bolagets bedömning 
Investeringsnomineringen för perioden 2021–2025 ligger i nivå med den, av 

kommunfullmäktige, beslutade budget med undantag av att utgifterna för VP-projektet 

Bangårdsförbindelsen är flyttade till perioden 2026-2031. En del av fastighetsnämndens 

grunduppdrag är att köpa/sälja mark och fastigheter samt genom underhållsåtgärder 

upprätthålla fastighetsvärdet i förvaltningens befintliga fastighetsbestånd. För att uppfylla 

detta är det förvaltningens bedömning att de investeringsmedel som nomineras i detta TU 

ligger på en rimlig nivå.  

Målet om god ekonomisk hushållning, att exploateringsverksamheten skall vara 

självförsörjande under en rullande 10 års period, är uppfyllt i denna 

investeringsnominering. 
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1 Investeringsvolymer 

1.1 Övergripande beskrivning av 

investeringsvolymer 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2021–
2025 

2026–
2031 

Inkomster     1     1   

Utgifter -153 -510 -415 -303 -310 -292 -1830 - 2240 

varav Re-
/Ersättningsinv 

 -67 -48 -56 -51 -64 -286 -365 

varav Nyinvestering  -443 -367 -247 -259 -228 -1544 -1875 

Investerings-netto -153 -510 -415 -302 -310 -292 -1829 -2240 

Budget 2021–2025  -433 -436 -318 -588 -335 -2110  

Avvikelsen mellan detta nomineringsunderlag för nämndens investeringar och den 

budget som kommunfullmäktige tog beslut om i höstas är 281 miljoner kronor 

mindre för perioden 2021–2025. Det beror på att utgiftsprognosen för VP projektet 

Bangårdsförbindelsen är till största delen flyttad till perioden 2026–2031. 

En viss omfördelning mellan åren har gjorts och det beror framförallt på det stora 

förvärv som nämnden planerar att göra under 2021. Utgifterna för förvärvet tar 

hela 2021 års budget för förvärv i anspråk varför en del av budgeten för kommande 

års framtida förvärv har flyttas mellan åren. 

Ca 84 % av bedömt 

investeringsutrymme, 

2021–2025, avser 

nyinvesteringar. Det 

är främst 

markförvärv, 

investeringen i 

Fiskebäcks hamn 

samt upprustning av 

Avenyn och allmän 

platsmark Frihamnen 

som ny-

investeringarna 

består av. 

Reinvesteringarna sker inom avdelningen för utveckling mark och byggnader, 

vilken är den avdelning som förvaltar och utvecklar vår mark och våra byggnader. 

Reinvesteringar är viktiga för att kunna behålla byggnaders tekniska prestanda och 

på lång sikt innebär uteblivna reinvesteringar högre underhålls- och reparations-

kostnader. Nivån på prognosen för reinvesteringarna har gjorts med en nyckeltals-

jämförelse där rimligheten i beloppen har utvärderats. De budgeterade nivåerna 
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ligger högre än nyckeltalen för industrifastigheter, men lägre än för kontor och 

bostäder. 

Underlaget till investeringsnomineringen är indexuppräknat med 3% per år. 

  

1.2 Övergripande beskrivning av 

exploateringsvolymer 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2021–
2025 

2026–
2031 

Exploaterings-
inkomster 

 932   1250   2410   1910   2960   1100   9630   4200  

Exploaterings-
utgifter 

 -1009   -1420   -1740   -1350   -1460   -1120   -7090   -3770  

Exploaterings-
netto 

 -77   -170   670   560   1500   -20   2540   430  

Budget 2021–2025   -141   1140   95   511   61   1670   

VA-utbyggnad  -144   -185   -191   -186   -169   -174   -905   -1349  

VA-anslutnings-
avgifter 

 53  *       

VA-Utbyggnads-
netto 

 -91   -185   -191   -186   -169   -174   -905   -1349  

Utgiftsbudget 
2021–2025 

  -185   -191   -186   -169   -174   -905   

*Intäkter från anläggningsavgifter för exploateringsprojekt beslutas som en del av 

kommunfullmäktiges beslut om VA-taxa i december. Förslag på nivå beslutas i 

nämndens verksamhetsnominering i april. Det är därför inte möjligt att redovisa 

dessa i detta ärende. I verksamhetsnomineringen kommer konsekvenserna för 

intäkter från anläggningsavgifter i planerade exploateringsprojekt att belysas. 

Fastighetsnämnden har ett samordningsansvar att redovisa en helhetsbild av det 

ekonomiska åtagandet som exploateringen innebär för Fastighetsnämnden och 

Nämnden för kretslopp och vatten. 

För perioden 2021–2025 bedöms den totala investeringsinkomsten för 

exploateringsverksamheten exklusive VA uppgå till 9,6 miljarder kronor och 

utgifterna till 7,1 miljarder kronor för de projekt som är under planering eller 

genomförande. Det innebär ett nettoöverskott på ca 2,5 miljarder kronor. Ökningen 

med ca 0,9 miljarder kronor för perioden mot gällande budget beror dels på att 

prognosen för inkomsterna ökat i några projekt, dels på att inkomstprognoserna har 

förskjutits mellan åren i andra. Det har även tillkommit projekt som har en positiv 

påverkan på nettoresultatet för perioden. 

Kretslopp – och vattennämndens investeringsplanen för exploateringar följer KF:s 

beslutade budgetram för utgifter för 2022–2025 men är 300 miljoner kronor högre 
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år 2026–2031 jämfört med tidigare inlämnad plan. Utgifterna är uppräknade med 

3% årligen från basåret 2021 för att ta hänsyn till framtida allmänna 

kostnadsökningar i branschen.  

Intäkter från anläggningsavgifter för exploateringsprojekt beslutas som en del av 

kommunfullmäktiges beslut om VA-taxa i december. Förslag på nivå beslutas i 

Kretslopp- och vattennämndens verksamhetsnominering i april. Det är därför inte 

möjligt att redovisa dessa i detta ärende och ger därmed inte en helhetsbild i detta 

skede. I verksamhetsnomineringen kommer konsekvenserna för intäkter från 

anläggningsavgifter i planerade exploateringsprojekt att belysas. 

I kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns ett tydligt 

uttalat fokus på 

ekonomin för 

kommande 

stadsutveckling. Stadens 

exploaterings-

verksamhet ska under 

en rullande tioårsperiod 

vara i balans. Utifrån de 

prognoser som idag 

ligger till grund för 

nomineringsunderlaget 

så uppfylls detta. Är 

självfinansieringsgraden 

över 100% innebär det 

att kommunen inte 

behöver finansiera 

exploateringsverksamheten med skattemedel. I prognosunderlaget ingår 

kommunens del av inkomster och utgifter för utbyggnad av Älvstaden men inte 

Älvstrandens utveckling AB´s inkomster för markförsäljning inom 

exploateringsprojekten i Älvstaden. 

Fastighetsnämnden skall tillsammans med övriga planerande nämnder, sträva mot 

en nollvision avseende underskott i enskilda detaljplaner. 

För att nå målen krävs att kvalitéer och utformning av den allmänna platsen väl 

avvägs mot de inkomster som försäljning av kvartersmarken genererar. Det gäller 

även för utformningen på den allmänna platsen vid kommunens eget byggande av t 

ex förskolor och BmSS. Vilken andel av utbyggnad av allmän plats som 

kommunen ska finansiera utgår från Plan- och bygglagens bestämmelser, där det 

framgår att åtgärderna ska vara nödvändiga för detaljplanens genomförande och 

ska stå i rimligt förhållande till nyttan. Utbyggnad av allmän plats som ger nytta för 

ett större område eller utgör extra kvaliteter som staden önskar finansieras genom 

skattemedel. 

För de projekt som nu antingen är på ett planeringsstadium eller under 

genomförande bedöms den skattefinansierade allmän platsutbyggnaden uppgå till 

ca 800 miljoner kronor för perioden 2021–2025. 

En del av stadsutvecklingen sker i områden där marknadsvärdet för marken och 

nya bostäder inte räcker för att finansiera den standard och upprustning av allmän-

platsanläggningar som planeras. I dessa fall ger exploateringsverksamheten lägre 

överskott eller i vissa fall ett underskott. 

I samband med försäljning av mark för bostäder och verksamheter förbinder sig 
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staden genom antagande av detaljplan att genomföra utbyggnad av allmän plats. 

Osäkerhet råder om bostäder kan byggas i den takt som det finns planerings-

mässiga förutsättningar för. Det handlar bland annat om konjunkturutvecklingen, 

att efterfrågan på bostäder avtar eller att tillgången till kompetens minskar. 

1.3 Hållbarhetsdimensioner och 

prioriteringsgrunder 

Verksamhetsmålet att 20 000 bostäder skall färdigställas under mandatperioden 

prioriteras fortsatt högst i kontorets resursallokering. Naturligtvis inbegrips i 

verksamhetsmålet att även markförsörja för tillhörande samhällsservice (skola, 

förskola etc.) och infrastruktur till de målsatta 20 000 bostäderna. 

I inledningen till nämndens reglemente anges att arbetet ska bedrivas jämlikt och 

hållbart. Detta ska vara vägledande i fastighetskontorets verksamhet och 

genomsyra hela verksamheten. Som markägare har fastighetskontoret en stor 

möjlighet att styra utvecklingen mot en alltmer hållbar stad. Göteborgs stads tolv 

miljömål, för att skapa en god livsmiljö och en hållbar utveckling, är ett viktigt 

program. Genom att styra utbyggnaden i staden, enligt strategi för stadens 

utbyggnadsplanering beaktas till exempel att utbyggnaden sker i kollektivtrafiknära 

lägen. 

Göteborgs Stad ska möjliggöra ett varierat utbud av bostäder såväl vad avser 

upplåtelseformer, hustyper och bostadsstorlekar som pris- och hyresnivåer för att 

möta olika behov och en differentierad efterfrågan i hela staden. Staden skapar 

genom en aktiv markpolitik förutsättningar för ett bostadsbyggande som möter 

behoven som befolkningsutvecklingen medför och som svarar mot olika gruppers 

behov och efterfrågan. Ett socialt blandat boende och en blandning av upplåtelse-

former i olika delar av staden eftersträvas. För att främja social hållbarhet kan 

förvaltningen som villkor för markanvisning exempelvis ange att ett antal ordinarie 

hyreslägenheter, motsvarande en viss andel av de nyproducerade hyres-

lägenheterna, ska upplåtas till kommunen för uthyrning i andra hand inom ramen 

för Göteborgs Stads bostadssociala ansvar enligt socialtjänstlagen. 

För att främja ekologisk hållbarhet kan förvaltningen som villkor för mark-

anvisning exempelvis ange att åtgärder vidtas för att exempelvis fördröja och rena 

dagvatten, förbättra luftkvalitet, minska buller eller erbjuda rekreationsmöjligheter 

och biologisk mångfald. Specifika krav kan även ställas på bebyggelsen i syfte att 

uppnå en klimatsmart bebyggelse eller nå uppsatta miljömål. 

Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för stadens 

utveckling. I syfte att bidra till en positiv näringslivsutveckling strävar 

förvaltningen efter att erbjuda mark för näringslivets olika behov. Detta görs dels 

genom att förvaltningen tillhandahåller byggklar mark för verksamhetsområden, 

dels genom anvisning av mark inför detaljplaneläggning. Ekologisk hållbarhet 

beaktas vid översiktlig planering och detaljplaneläggning av ny mark samt genom 

att sträva efter att placera rätt verksamhet på rätt plats. På så sätt strävar 

förvaltningen efter att minska behovet av biltransporter. Genom att lokalisera 

miljöstörande verksamheter till utpekade områden stävar förvaltningen efter att 

minska utbrett buller. 

I kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns ett tydligt 
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uttalat fokus på ekonomin för kommande stadsutveckling. Stadens 

exploateringsverksamhet ska under en rullande tioårsperiod vara i balans. Utifrån 

de prognoser som idag ligger till grund för nomineringsunderlaget så uppfylls 

detta. Fastighetsnämnden strävar också mot en nollvision avseende underskott i 

enskilda detaljplaner, tillsammans med övriga planerande nämnder. 

För nämndens investeringar är prioriteringsordning inom de olika 

investeringsområdena följande: 

Prioritering inom investeringsområdet förvärv och rivningar 

1. Inlösen enligt lagstiftning 

2. Förvärv för kommunal service 

3. Strategiska förvärv 

4. Övriga förvärv 

Medel måste finnas för att fullgöra kommunens skyldighet, enligt plan- och 

bygglagen, att lösa in mark. Kontorets strategi sedan många år har varit att lösa in 

mark då kommunalt behov uppstår eller då enskild fastighetsägare begär inlösen. 

Prioriteringsordningen innebär inte att strategiska förvärv bedöms som mindre 

viktiga men då behovet av kommunal service i vissa områden just nu är väldigt 

stort måste fokus ligga här om investeringsmedlen är begränsade. 

Det planeras för många nya bostäder i Göteborg och då även i områden där staden 

inte är en stor markägare. För att lösa de kommunala behoven i form av framförallt 

grundskola och förskola ställer stadsbyggnadskontoret idag krav på de privata 

fastighetsägarna att tillskapa förskolor för att täcka sitt eget behov vid större 

exploateringar helt på privat mark. För att täcka behovet av grundskolor och 

förskolor i de mindre exploateringarna kan fastighetskontoret behöva köpa in mark 

i strategiska lägen. Det finns även ett antal pågående detaljplaner där kravet att 

tillgodose ytor för förskola inte funnits. Även här finns en risk att 

fastighetskontoret kan behöva köpa in mark. I dagsläget förutsätter vi att de 

förskolor som byggs i privat regi antingen hyrs ut till lokalförvaltningen eller till en 

privat aktör. 

Prioritering inom investeringsområdet utveckling av mark och byggnader 

1. Pågående projekt 

2. Myndighetskrav (sanering, föreläggande mm) 

3. Hyresgästanpassningar GL, RSG, GS 

4. Övriga hyresgästanpassningar 

5. Reinvesteringar 

6. Energisparprojekt/miljöförbättrande åtgärder 

7. Hyresgrundande upprustningar 

8. Utvecklingsprojekt 

Pågående projekt och myndighetskrav prioriteras i första hand för att säkerställa en 

fortsatt god förvaltning av nämndens byggnader. Investeringsmedel för 

hyresgästanpassningar behövs för att våra hyresgäster ska kunna driva och utveckla 

sina verksamheter. Uteblir hyresgäst-anpassningar riskerar vi att få uppsagda 

hyresavtal och tomma lokaler. Hyresgästerna står för den ökade kostnaden genom 

tilläggsavtal eller ökad hyra. 

Reinvesteringar är viktiga för att kunna behålla byggnaders tekniska prestanda och 

på lång sikt innebär uteblivna reinvesteringar högre underhålls- och 

reparationskostnader. Övriga investeringar behövs för att vi ska kunna utveckla 
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våra fastigheter och öka användbarheten och avkastningen över tid. 

 

1.4 Beskrivning av investeringsvolymer utifrån 

investeringsområden 

Belopp i 
mnkr 

 Utfall Prognos 

Inv område  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2021–
2025 

2026–
2031 

Förvärv och 
rivningar 

Ink         

 Utg -73,9 -300 -173 -202 -202 -216 -1093 -1545 

 Nett
o 

-73,9 -300 -173 -202 -202 -216 -1093 -1545 

Investeringa
r inom 
utveckling 
av mark och 
byggnader 

Ink         

 Utg -79,3 -210 -242 -100 -108 -76 -736 -447 

 Nett
o 

-79,3 -210 -242 -100 -108 -76 -736 -447 

Västsvenska
paketet 

Ink  0,3 0,3  0,9   0,4    2   

 Utg -0,2 -0,3 -0,3 -0,9 -0,4  -2 -248 

 Nett
o 

-0,2  0   0   0   0    0  -248 

Nettoinvestering 
Totalt 

-153,4 -510 -415 -302 -310 -292 -1829 -2240 

 

Fastighetsnämndens investeringsområden 

Investeringsområdet Förvärv och rivningar innehåller nomineringsunderlag för 

strategiska fastighetsförvärv för framtida exploatering, övriga förvärv samt 

rivningsutgifter. Bedömt behov för förvärv är gjord utifrån ett årligt snitt. För att 

kunna uppfylla nämndens grunduppdrag bedöms en ram på ca 200 miljoner kronor 

per år vara rimlig. När det finns mark till försäljning så behöver nämnden ha medel 

tillgängliga för att snabbt kunna agera. I den omfattande stadsutveckling som nu 

pågår säljer kommunen delar av sitt befintliga markinnehav och för att säkra 

framtida exploateringar är det av stor vikt att nämnden kan göra de strategiska 

markförvärv som behövs. 

Inom området Investeringar inom utveckling av mark och byggnader ingår 

hyresgästanpassningar, myndighetskrav inklusive miljö- och energi-

besparingsprojekt, upprustningar inom förvaltningens bestånd, kolonier och 
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markberedningar. Här ingår även den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten 

för upprustning av Avenyn och allmän platsmark i Frihamnen (del av 

Jubileumsparken). 

Det bedömda investeringsbehovet inom området, förutom upprustningen av 

Avenyn och allmän plats i Frihamnen, uppgår till ca 450 miljoner kronor för 

perioden 2021–2025. Bedömningen grundar sig på hur stort utfallet varit under 

föregående år och vad som hittills är planerat de närmaste åren. I budgetunderlaget 

finns en investeringsutgift på ca 100 miljoner kronor (93 mnkr som är 

indexuppräknad) för muddring och utbyggnad av Fiskebäcks hamn med, vilket är 

ett snitt utifrån den utredning som WSP har gjort. Fastighetskontoret planerar, via 

en samfinansiering med fiskeriföretagen som är verksamma i Fiskebäcks hamn, att 

rusta upp och muddra hamnen. Kommunens del i denna investering är beräknad till 

ca 93 miljoner kronor i 2020 års siffror. Genomförandetiden är beräknat till minst 4 

år, 2021–2024. Vidare finns planer på utökade kajer för andra intressenter till en 

utgift på ca 50 miljoner kronor. Denna utgift finns dock inte med i 

investeringsunderlaget. 

I underlaget finns även ett utrymme, drygt 30 miljoner kronor, för att rusta upp 

palmhuset i trädgårdsföreningen över en tioårsperiod. 

Investeringsnomineringen för 2021–2025 men även långsiktigt till 2031 grundar 

sig på nuvarande fastighetsbestånd. 

 

Investeringsområdet Västsvenska paketet avser projektet Bangårdsförbindelsen 

med kringliggande bebyggelse. Det är ett delprogram inom Centralenområdet. 

Projektägare är i dagsläget trafikkontoret. Utredningsarbete inklusive förstudie 

kommer att pågå 2021–2022. Först därefter kan planarbete påbörjas. Utgifterna i 

nomineringsunderlaget 2026–2031, avser framförallt förvärv av mark. 

1.5 Beskrivning av betydande projekt 

Belopp i mnkr 
Utfall 
t o m 

Prognos 

Pågående 
projekt 

-2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026–
2030 

2031- 

Investering 
- Allmän 
platsmark 
Frihamnen 
(Jubileumsparken)
* 

        

Ink         

Utg  -127 -14      

Netto  -127 -14      

Exploatering -
Gamlestads torg 
etapp 1 (IB213) 

        

Ink  123   65   15       

Utg -601 -17 -17 -10 - 5    



 

 

Investeringsnomineringar 2022  10 (19) 

Fastighetsnämnden  

 2021-03-03 
14:37:00 

Netto  -478   48   -2   -10   -5     

Exploatering 
- Norr om 
Masthugget 
(IB186)* 

        

Ink  134    506   148   146   115   793   

Utg  -43   -33   -673   -156   -164   -124   -818   

Netto  91   -33   -167   -8   -18   -9   -25   

Exploatering -
Ringönspårvagns
depå (II451) 

        

Ink  17   170        

Utg  -234   -64   -15   -17      

Netto  -217   106   -15   -17      

Exploatering -
Götaleden 
Gullbergsvass 
bostäder (IB279) 

        

Ink   25   315   180   275   205   355   

Utg  -
1186  

 -253   -74   -13   -10   -20   -5   

Netto  -
1186  

 -228   241   167   265   185   350   

Exploatering - Ny 
Älvförbindelse 
kvartersbebyggels
e (II218) 

        

Ink  31    100   269     100   

Utg  -245   -9   -5   -22   -2   -19   -37   

Netto  -214   -9   95   247   -2   -19   63   

Planerade 
projekt 

-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030 

2031- 

Investering -
Upprustning av 
Avenyn* 

        

Ink         

Utg   -150      

Netto   -150      

Exploatering -
Gamlestadstorg 
etapp 2 (IB217) 

        

Ink  3   2   1    7    274   73  

Utg  -13   -20   -19   -92   -75   -46   -207   -44  

Netto  -10   -18   -18   -92   -68   -46   67   29  

Exploatering -
Centralenområdet
– Norr om 
Nordstan (II1002) 
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Ink      80   1   422   

Utg  -25   -12   -2   -2   -5   0   -256   

Netto  -25   -12   -2   -2   75   1   166   

Exploatering -Olof 
Asklunds gata 
(IB1069) 

        

Ink    17   54   62   50   37   

Utg  -12   -42   -84   -63   -31   -12   -1   

Netto  -12   -42   -67   -9   31   38   36   

Exploatering -
Gåsagången 
(IB1095) 

        

Ink      37   109   100   

Utg  -7   -4   0   -69   -104   -66   -83   

Netto  -7   -4   0   -69   -67   43   17   

Exploatering 
- Detaljplaner 
inom 
programområdet 
Backaplan* 

        

Ink  74   20   0   95   475   198   1 073   286  

Utg  -8   -78   -32   -229   -398   -385   -1 235   -145  

Netto  66   -58   -32   -134   77   -187   -162   141  

Pågående exploateringsprojekt, där har detaljplanen vunnit laga kraft förutom i 

projektet Götaleden Gullbergsvass där genomförandet har startats avseende 

överdäckning av Götaleden och som i det närmaste är färdigställt. 

*Projekten är beslutade på kommunfullmäktigenivå. Siffrorna i tabellen ovan avser 

fastighetsnämndens del i projekten och ingår i nämndens totala nominerings-

underlag. 

Pågående projekt 

Allmän platsmark Frihamnen (Jubileumsparken) 

Inom Jubileumsparken planeras nya parkanläggningar med bland annat en ny 

generationsövergripande utflyktslekplats för hela staden, nedsänkta gläntor och 

kullar med kreativa, gröna miljöer för lek och lärande, samt flexibla, urbana 

parkytor med plats för konst och evenemang. Kommunfullmäktige har tilldelat 

Fastighetsnämnden investeringsmedel för del av utbygganden av Jubileumsparken. 

Parken byggs ut av Park och naturförvaltningen som avropar medel från vår 

investeringsram. 

 

Gamlestaden etapp 1 (IB213) 

Syftet med planen är att skapa en sammanhängande, tät, urban kvartersstruktur som 

ansluter till en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt. Området utgör entrén 

till nordöstra Göteborg, och från detta håll delvis också till centrala Göteborg. 

Projektet är en del av Västsvenska Paketet. 

Utbyggnad pågår och 2018 invigdes resecentrum och världslitteraturhus 
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innehållande ett bibliotek vid kollektivtrafikknutpunkten Gamlestads Torg. I år har 

bostäderna (117 st.) vid kajen färdigställts och i augusti invigdes Göteborgs första 

cykelhus. Byggnation av bostäder (123 st.) norr om Världslitteraturhuset pågår och 

under 2021 planerar Peab byggstarta en kontorsbyggnad. 

Pågående pandemi har inneburit att hotellprojektet inte kan genomföras som 

planerat. Då tidplanen är viktig för projektet har fastighetsnämnden beslutat (2020-

12-07) att byggrätten ska markanvisas med ändrat innehåll från hotell till 

bostadsändamål med inriktning studentbostäder och trygghetsbostäder inklusive 

gemensamhetsytor. På grund av detta bedöms färdigställande av detaljplanen 

förskjutas och vara klar i sin helhet 2024. 

 

Norr om Masthugget (IB186) 

Detaljplanen möjliggör cirka 1 200 – 1 300 bostäder och 155 000 kvadratmeter 

verksamhetslokaler (t ex. handel, kontor, hotell). Detaljplanen medger även två 

förskolor, tre parkeringsanläggningar, läge för linbanestation och linbanetorn. 

Projekt är en del av Älvstaden och Älvstranden är programägare. Planens 

genomförande beräknas pågå mellan 2019–2029. Utbyggnad av allmän plats och 

kvartersmark har startat. 

Den s.k. halvöns underbyggnad kommer att genomföras som en helhet då det av 

tekniska skäl bedömts som olämpligt att dela upp utförandet i allmän plats och 

kvarter. Fastighetskontoret kommer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 

2020-06-16 att beställa halvöns underbyggnad för allmän plats av Älvstranden till 

ett fast pris. 

Genomförandestudien är slutförd och godkändes av trafiknämnden 2020-10-22 och 

av fastighetsnämnden 2020-11-16. Kostnaden för utbyggnad av allmän plats 

bedömdes i genomförandestudien till cirka 1,8 miljarder kronor (2017 års prisnivå) 

innebärande att Kommunfullmäktiges beslutade projektram från 2018 kan behållas 

oförändrad för allmän plats. Ärendet har skickats vidare till kommunfullmäktige 

för ett slutligt ställningstagande. 

 

Ringön spårvagnsdepå (II451) 

Detaljplanen för ny spårvagnshall på Ringön möjliggör byggnation av en 

spårvagnsdepå med tillhörande anläggningar. Detaljplanen vann laga kraft 2018-

06-29. Planområdet omfattar ca 90 000 kvm varav ca 55 000 kvm utgör byggrätt 

för trafik, allmän fordons-service och uppställning. Depåbyggnaderna kommer att 

innehålla verkstadslokaler för underhåll, reparation och personalutrymmen. Planen 

omfattar även en ny lokalgata i anslutning till spårvagnsdepån. Depån byggs i två 

etapper. Etapp 1 är färdigställd och Västra Götalands-regionen genom 

Västfastigheter kommer att bygga etapp 2. Byggnationen beräknas vara klar 2024. 

Kommunen har rivit samtliga byggnader inom depåfastigheten. Avhjälpande 

åtgärder avseende föroreningar kommer att ske nu och sedan kommer försäljning 

av fastigheten att ske till Västra Götalandsregionen, troligen under 2021. 

 

Götaleden överdäckning (DP för bebyggelse på Götaleden) (IB279) 

Kommunen, genom kommunstyrelsen, har tidigare tecknat ett 

medfinansieringsavtal och ett tillägg till medfinansieringsavtal med Trafikverket 

gällande ombyggnaden av E45, Lilla Bommen – Marieholm (Götaleden). Genom 
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tilläggsavtalet regleras överdäckningen av Götaleden inom planområdet. 

Kommunen ska enligt avtalet svara för 100 % av Trafikverkets merkostnader för 

överdäckningen (Gullbergstunneln). 

Detaljplanen för bebyggelse på Götaleden har varit utställd för granskning 2 under 

2019. Då Länsstyrelsen hade synpunkter på detaljplanen gällande hälsa och 

säkerhet så kommer staden att omarbeta och förtydliga delar av detaljplanen inför 

ett planerat antagande under 2021. Innan detaljplanen antas ska 

kommunfullmäktige även fatta ett investeringsbeslut för projektet. 

Detaljplanen medger en exploatering om ca 140 000 kvm fördelat på fyra kvarter 

ovanpå tunneln och ett kvarter, söder om tunneln. Kvarteren som varierar mellan 

8–15 våningar medger ett blandat innehåll med bland annat centrumverksamhet, 

kontor, skola, förskola och bostäder. 

Merparten av marken ägs av kommunen. Mindre delar är ägda av privata 

fastighetsägare. Kommunen har gett exploatörerna Skanska Fastigheter Göteborg 

AB, Vasakronan AB, Ernst Rosén AB och Wallenstam AB en gemensam 

markanvisning för de fem kvarteren inom planområdet. 

Byggnationen av tunnelanläggning pågår och förväntas vara klar i början av 2021. 

I tunnelentreprenaden ingår också att bygga ut Norra och Södra Sjöfarten samt 

anpassa befintliga gator till tunnelns höjdsättning. Älvstranden kommer under 2021 

att riva den del av terminalbyggnaden som är belägen inom planområdet. 

Trafikkontoret kommer därefter att iordningställa lokalgator och ledningar. 

Kvartersbebyggelsen kan påbörjas 2022. 

 

Ny Älvförbindelse kvartersbebyggelse (DP för ny bro över Göta älv) (II218) 

Gällande detaljplan för ny bro över Göta älv möjliggör, förutom en ny Hisingsbro, 

även en tillkommande, blandad kvartersbebyggelse om drygt 150 000 kvadratmeter 

bruttoarea (BTA). 

För närvarande pågår utbyggnaden av 60 000 kvm BTA inom Vasakronans kvarter 

Platinan, som är beläget öster om Hisingsbron. Kvarteret kommer att vara 

iordningställt vid årsskiftet 2021/2022. Vasakronan har också påbörjat planeringen 

för bostad- och kontorshus inom den del av kvarteret Kromet som är i direkt 

anslutning till Hisingsbron. Byggnationen kan tidigast påbörjas under 2021. 

Kvarteren väster om Hisingsbron kan tidigast påbörjas efter det att Götaälvbron har 

rivits, vilket beräknas ske från hösten 2021 fram till sommaren 2022. Utbyggnaden 

inom kvarteren planeras ske under 2020-talet. Kvarteren ägs av Vasakronan och 

kommunen. Kommunen har, i samband med förvärv av mark och parkeringsgarage 

för ny bro, förbundit sig att överlåta kommunens kvartersmark till Vasakronan och 

Platzer. 

Projektering av de allmänna anläggningarna såsom gata, torg och kaj kommer att 

påbörjas under 2021. Utbyggnaden kan därefter att ske i etapper från år 2022. 

 

Planerade projekt 

Upprustning av Avenyn 

Projektet avser att underhålla och rusta upp Götaplatsen, Lorensbergsområdets 

allmänna platser och Avenyn, där gestaltningsprogrammet för Avenyn och det 
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underlag som Avenyföreningarna har tagit fram ska värderas och användas i 

tillämpliga delar. Fokus ska vara på samordning och gestaltning av uteserveringar, 

konst, markbeläggning och belysning i det offentliga rummet. 

 

Gamlestaden etapp 2 (IB217) 

Syftet med planen är att koppla samman befintlig landshövdingebebyggelse och 

gatustruktur med den nya exploateringen och kollektivtrafikknutpunkten vid 

Gamlestads Torg. Syftet är också att koppla ihop de två sidorna av Säveån genom 

att dagens trafikviadukt rivs och ett nytt huvudgatusystem byggs ut där 

Gamlestadsvägen byggs om till en stadsgata i markplan i ett delvis nytt läge. 

Kommunen äger större delen av den södra delen av planområdet som delvis har 

markanvisats. Den norra delen av området ägs till största delen av privata 

fastighetsägare. Projektet är en del av Västsvenska Paketet. 

En miljödom vann laga kraft (januari 2020) för de åtgärder inom planen som 

kräver tillstånd enligt Miljöbalken för vattenverksamhet. 

Planen var på samråd våren 2020 innehållande ca 900 bostäder, en F-3 skola och 

ca 56 000 kvm för kontor, service, butiker, ytor för parkering, teknik etc. samt 

befintlig bebyggelse. Nu pågår bland annat arbetet med en genomförandestudie 

inkl. kalkyl. 

Detaljplanen genomförande bedöms pågå från mitten av 2020-talet och en bit in på 

2030-talet. Utbyggnaden kommer ske i etapper. 

 

Centralen området – Norr om Nordstan (II1002) 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Västlänken och dess Västra 

uppgångar samt möjliggöra utbyggnad av verksamheter och bostäder om cirka 

60 000 kvm BTA. Detaljplanen medger även skoländamål. Detaljplanen förväntas 

gå ut på granskning under första halvåret 2021. 

Kommunen äger all mark inom planområdet, och den del av kvartersmarken som 

avser Nordstans tillbyggnad är markanvisad till Nordstans samfällighetsförening. 

Det västra kvarteret norr om den nya boulevarden är markanvisad till Castellum, 

det östra kvarteret är ännu inte än markanvisad. 

Luftmiljön är en komplex fråga att hantera inom detaljplanen. Det råder osäkerhet 

om tillåtet ventilationstorn kommer att krävas för detaljplanens genomförande 

vilket ska klargöras innan granskningsskedet. 

Genomförandet kräver samordning mellan projekt Västlänken och pågående 

projekt Hisingsbron. Anläggningarnas grundläggningsförhållanden medför även 

fasta förutsättningar för kvartersmarkens grundläggning. Ett PM ”Förutsättningar 

för utbyggnad av byggrätter inom detaljplan norr om Nordstan” har tagits fram för 

att klargöra kritiska grundläggningszoner för de kommande kvarteren. 

Detaljplanens genomförande kommer att pågå från 2022 och in på 2030-talet. 

 

Olof Asklunds gata (IB1069) 

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till en blandad stadsdel 

med stort inslag av bostäder samt ny skola, nya förskolor och parker. Detaljplanen 

är den första i omvandlingen av nordöstra Högsbo från industriområde till tät 
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blandstad och syftet är att samlokalisera bostäder med verksamheter och att 

området även fortsatt ska ha en hög grad av arbetsplatser. Planförslaget medger 

ca 1900 bostäder varav upp till 200 ingår i satsningen BoStad2021. Planförslaget 

möjliggör ny stadsbebyggelse i form av en tät kvartersstruktur där majoriteten av 

bebyggelsen har 4 till 8 våningar men där några byggnader har upp till 16 våning-

ar. Inom området möjliggörs för skola (F-9) för ca 700–900 elever samt för tre 

förskolor om sammanlagt 16 avdelningar. Aktiva bottenvåningar möjliggörs i 

nästan alla kvarter och förhöjt bjälklag i bottenvåningen blir tvingande i områdets 

huvudstråk. 

Förslaget binder ihop befintligt bostadsområde i Högsbo med Änggårdsbergen i ett 

läge med möjlighet för goda kommunikationer till centrum. Detaljplanen är även 

en naturlig del av stadsutvecklingen med avseende på planeringen av en framtida 

stadsboulevard längs med Dag Hammarskjölds leden. 

Merparten av marken ägs av Platzer som avser att delvis sälja vidare 

kvartersmarken till 4 olika byggaktörer. Mindre delar ägs av Wallenstam, 

Ytterbygg och Vilhelmsson & Carlsson samt kommunen. 

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige april 2020, men är överklagad till mark- 

och miljödomstolen. 

 

Gåsagången/Norra Litteraturgatan inom stadsdelen Backa (IB1095) 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en socialt hållbar utveckling av 

stadsdelen genom att bland annat komplettera området med cirka 1150 bostäder i 

flerbostadshus samt eventuellt stadsradhus. På Litteraturgatans västra sida prövas 

även möjligheten för nybyggnation av skola, förskola och en idrottshall. 

Detaljplanen ska även ge förutsättningar för ombyggnad av Litteraturgatan med 

separat kollektivtrafikkörfält, trädallé, nya gång- och cykelbanor, 

cirkulationsplatser och förbättrade hållplatser. 

Framtiden Byggutveckling äger del av kvartersmarken och exploaterar denna med 

cirka 240 bostäder. Resterande kvartersmark inom detaljplanen ägs av Göteborg 

stad. Denna kvartersmark avses markanvisas till marknaden efter att detaljplanen 

vunnit laga kraft. 

För närvarande pågår arbete med att ta fram detaljplanens granskningshandlingar 

och arbete med att säkerställa projektets ekonomiska genomförande. Detaljplanen 

förväntas ställas ut på granskning Q2/Q3 2021 och antas under 2022. Byggnationen 

planeras påbörjas under 2023. 

  

Detaljplaner inom programområdet Backaplan 

Syftet med exploateringen är att pröva möjligheten för en utveckling av centrum 

över älven på Backaplan. Exploateringen syftar även till att vara en del i 

förverkligandet av Vision Älvstaden (KF 2012) och detaljplanens övergripande 

mål är i enlighet med Färdplan för Älvstaden. 

Planarbetena i området har föregåtts av ett nytt arbetssätt som har omfattat ett 

fördjupat programarbete och en ekonomisk förstudie. Parallellt med 

planprogrammet tecknades ett ramavtal mellan Staden och de fastighetsägare som 

deltar i Backaplans omvandling. Det av byggnadsnämnden godkända 

planprogrammet, kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för stadsutvecklingen för 
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Backaplan samt ramavtalet kommer att läggas till grund för detaljplanen. 

Planarbetena och efterföljande utbyggnad kommer kräva att nya arbetssätt 

tillämpas. Detta pga. de stora behov av samordning som krävs mellan pågående 

projekt och flertalet angränsande projekt. I syfte att möta dessa behov har det på 

FK skapats en grupp som kallas utbyggnadsplanering. Den gruppen ska ansvara för 

samordning inom och angränsande området samt tidplaner och visualiseringar. 

Inom programområdet Backaplan pågår fyra projekt och fler kommer att startas 

upp de kommande åren. Pågående projekt är: 

Dp1 - Backavägen handel mm (II450). Detaljplanen vann laga kraft sommaren 

2020. Projektering kommer att starta under q2 2021. Byggstart av allmän plats är 

planerad till efter sommaren 2022 och pågå ungefär ett år. 

Detaljplanen innehåller centrumverksamheter och bostäder. 

Dp2 - Backaplan, centrumbebyggelse och knutpunkt (II1018) Planarbetet förväntas 

resultera i en total byggnation av ca 400 000 m2 bruttoarea (BTA) fördelat på 

bostäder, handel, kontor och offentlig service samt kulturhus. Innehållet består 

bland annat av ca 2 100 lägenheter, handel och kontor, kulturhus, ca 19 

förskoleavdelningar, 2 skolor samt idrottshall. Detaljplanen innebär att befintlig 

byggnation rivs för att ge plats för den nya bebyggelsen. 

Merparten av marken ägs av privata bolag, mindre delar ägs av Staden, vilket 

innebär att Staden tillsammans med exploatörerna deltar i utvecklingen och 

omvandlingen av hela Backaplan 

Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige första kvartalet 2023 och 

projektering och utbyggnad av allmän plats planeras påbörjas så snart som möjligt 

efter detaljplanens laga kraft och kommer pågå under ca 10 års tid. 

Dp3 - Backavägen och Norra Deltavägen (IB1166). Planarbetet förväntas resultera 

i en total byggnation av ca 228 000 m2 bruttoarea (BTA) fördelat på bostäder, 

handel, kontor skola och offentlig service. Detaljplanen innebär att befintlig 

byggnation rivs för att ge plats för den nya bebyggelsen. 

Merparten av marken ägs av privata bolag, några kvarter ägs av Staden. Staden 

avser att markanvisa kvartersmark för bostads, kontors- och handelsändamål till 

exploatörerna som tillsammans med Staden deltar i utvecklingen och 

omvandlingen av hela Backaplan. I Stadens hela kvarter bedöms ca 300 bostäder 

inrymmas. Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige andra kvartalet 

2025 och projektering och utbyggnad av allmän plats planeras påbörjas så snart 

som möjligt efter detaljplanens laga kraft och kommer pågå under ca 10 års tid. 

Stomme - Stomme Backaplan (IB1138). Stommen utgörs av gator och 

grönområden som dels är till nytta utanför ramavtalsområdet, dels är till nytta för 

alla detaljplanerna inom ramavtalsområdet. Syftet med att låta stommen vara ett 

eget projekt är att följa upplägget i ramavtalet där vissa gator och grönytor ska 

finansieras på ett för staden ovanligt sätt. Staden ska finansiera 50% för gator och 

20% för grönområden, resterande ska delas mellan exploatörerna. Staden som 

markägare är en av exploatörerna. Exploatörerna ska vid antagande av respektive 

detaljplan betala en engångssumma som baseras på för tidpunkten dagsaktuell 

bedömning av stommens totala produktionskostnad. Staden står risken för att 

faktisk utbyggnadskostnad blir högre eller lägre. Utbyggnaden av stommen 

kommer inte att kunna följa indelningen i detaljplaner och därmed kan det inte 

beskrivas vilken detaljplan som bekostar vad som på brukligt vis. Sista 
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detaljplanerna i DpÖ kommer att bidra med sina delar troligtvis efter att stommen 

byggs färdigt. 

Därutöver finns områden beskrivna som DpÖ vilket är ett samlingsnamn för 

områden där planstart i dagsläget är okänd, dels pga. att berörda markägare inte 

önskar delta, dels pga. samordning med övrig stadsutveckling. DpÖ kommer att 

genomföras i flera detaljplaner. 
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2 Driftskonsekvenser 

2.1 Kapitalkostnadsutveckling 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

Kapitalkostnader 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Avskrivningar  38   37   37   36   40   41   41   45  

Räntekostnader  37   32   32   29  26 28  36  32 

Totala 
kapitalkostnader 

 75   69   69   65  66 69 70 77 

Kapitalkostnader i 
nomineringar 2021 

    74   80   84   89   97  

Räntesats 2021: 1,25%, 2022–2025: 1% 

 

Diagrammet visar på hur kapitalkostnaderna påverkas av pågående men framför 

allt planerade investeringar. (2021 års ej påbörjade investeringar ligger som 

planerade investeringar). De stora kapitalkostnadsökningarna från 2021 och framåt 

beror till stor del på 

räntekostnaderna vi får i samband 

med planerade markförvärv. I 

beräkningsunderlaget för 

kapitalkostnaderna har vi antagit 

att hela förvärvsbudget tas i 

anspråk respektive år. Under tiden 

som marken förvaltas tills dess att 

den tas i anspråk för 

stadsutveckling är kontorets 

ambition att denna upplåtes för 

tillfälligt ändamål. 

 

Andra poster som påverkar 

kapitalkostnaderna är upprustningarna av våra fastigheter över åren och 

muddringen av Fiskebäcks hamn. Största delen av ökningen av kapitalkostnaderna 

täcks av antingen högre intäkter eller minskade underhållskostnader. 

2.2 Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel) 

Driftkonsekvenserna till följd av nämndens investeringar beror till största delen av 

ökade kapitalkostnader. Förvärv av mark kan även generera ökade kostnader i form 

tillkommande fastighetskatt och ev. övriga driftkostnader. Att räkna på drift-

konsekvenserna är svårt då det är oklart vilken mark som förvaltningen kommer att 

förvärva framöver. Förvaltningen arbetar dock aktivt med att utveckla och upplåta 

marken för tillfälliga ändamål, och får på så sätt in intäkter, tills dess att den nyttjas 

i ett stadsutvecklingssyfte. 
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Investeringar inom utveckling av mark och byggnader ska generellt inte bidra till 

ökade nettokostnader utan sänkta driftkostnader i och med minskat underhåll men 

det finns fall där förvaltningen utför åtgärder i fastigheterna som inte direkt 

föranleder en intäkt eller sänkt kostnad utan det är ur ett annat syfte som 

investeringen görs, till exempel att uppfylla myndighetskrav. 

Bedömningen av de långsiktiga driftkonsekvenserna förutsätter att vi har samma 

ekonomiska förutsättningar som idag och att vår finansieringsmodell inte ändras, 

dvs att vår verksamhet även fortsättningsvis till största delen finansieras av hyres- 

och arrendeintäkter. 

Driftkonsekvenser, i form av ökade kapitalkostnader och kostnader för drift och 

underhåll, vid utbyggnad av allmän plats i exploateringsprojekt redovisas av 

respektive förvaltande nämnd. Kvartersmark som fastighetskontoret ska behålla 

upplåtes som tomträtt eller som kommunintern upplåtelse till t.ex. lokalnämnden. 



Idrott och föreningsnämnden 

Investeringsnomineringar 2022 



Göteborgs Stad idrotts- och föreningsnämnden, protokollsutdrag 1 (1) 

§ 37, diarienummer 0068/21

Investeringsnominering 2022–2031 

Beslut 
1. Idrotts- och föreningsnämnden nominerar investeringar i enlighet med bilaga 1-2.

2. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar om föreslagna omprioriteringar i

investeringsbudgeten i enlighet med förvaltningens förslag.

Handlingar 
-Bilaga 1 investeringsbudget 2021 – textbilaga

-Bilaga 2 investeringsbudget 2021 – Stratsys-rapport, Version 2

-Bilaga 3 underlag befolkningsprognos med mera

-Tjänsteutlåtande utveckling & ekonomistyrning, daterad 2021-03-03

Protokollsutdrag skickas till 
-Avdelning utveckling & ekonomistyrning

-Kommunstyrelsen

Dag för justering 

2021-03-26 

Vid protokollet 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

Sekreterare 

Moa Skyllberg Persson 

Ordförande 

Magnus Berntsson (KD) 

Justerande 

Bettan Andersson (V) 



Investeringar 2022–2031 

Förslag till beslut 
1. Idrotts- och föreningsnämnden nominerar investeringar i enlighet med bilaga 1–2. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar om föreslagna omprioriteringar i investeringsbudgeten 

i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 
Idrotts- och föreningsförvaltningen har tagit fram förslag på vilka investeringar i idrottsanläggningar 

som nämnden behöver göra avseende åren 2022–2031.  

Från och med 2021 påbörjas en förändring i Göteborgs stads investeringsstyrning. Det är en 

förändring som tar sikte på långsiktighet utifrån ett 10-årigt perspektiv. 10-årsplanen indelas i två 

delar, varav de första 5 åren avser investeringsbudgeten och resterande 5 åren utgör en utblick där flera 

större investeringsobjekt återfinns. Nämnden har i uppgift att upprätta årliga investeringsbudgetar i 

linje med den 5-åriga investeringsbudgeten. Nämnden ges mandat att hantera avvikelser mellan åren, 

förutsatt att nämnden håller sig till det totala beloppet över 5-årsperioden. Denna förändring innebär 

också att investerande nämnder och styrelser ska arbeta in bedömningsmodeller för investeringars 

klimatpåverkan och fördelningseffekter utifrån kön och socioekonomi i sina prioriteringsmodeller och 

i enskilda underlag för investeringsbeslut. Idrotts- och föreningsförvaltningen har i tidigare 

investeringsnomineringar beräknat delar av det totala nomineringsunderlagets fördelning utifrån kön, 

men modell för investeringars klimatpåverkan och fördelningseffekt utifrån socioekonomi behöver 

utvecklas.  

Enligt anvisningarna ska förvaltningen inkomma med nämndbehandlad uppdatering av 

investeringsbudgeten stadsledningskontoret senast 31 mars.  

Vidare anges att nomineringsunderlagen bör baseras på både bedömda investeringsbehov utifrån 

stadens målsättningar och en bedömning av genomförbarhet och genomförandekapacitet.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att investeringsbehoven är omfattande för kommande år. De 

totala investeringsutgifterna ligger betydligt högre än de senaste årens utfall. Detta förklaras delvis av 

försenade projekt, men också av att stadens tillväxttakt är och kommer att vara hög sett till 

befolkningsprognoserna.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De totala investeringsutgifterna för åren 2021–2025 uppgår till 3 234 mnkr, för perioden 2026-2031 är 

de totala investeringsutgifterna 3 377 mnkr. 

Driftskonsekvenserna är i detta skede schablonmässigt framtagna och utgår från följande 

förutsättningar. Kapitalkostnadsutvecklingen är framräknade så att räntan genomgående är 1 procent 

och avskrivningstiderna beräknade efter gällande anvisningar för komponentavskrivning. 

Driftskostnadseffekter är så långt det är möjligt, beräknade utifrån nuvarande kvalitetsnivåer i form av 
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till exempel öppethållande och bemanning. Driftskonsekvenserna redovisas i bilaga 2, avsnitt 

driftskonsekvenser. 

I detta tjänsteutlåtande, liksom i bilaga 1 och bilaga 2 utgår investeringsutgifterna i fasta priser (2018 

års nivå) för att sedan räknas upp med en årlig prisökning om 3 procent. Det är svårt att i ett så här 

tidigt skede bedöma hur prisutvecklingen kommer att se ut för de olika anläggningstyperna framöver.  

I bilaga 2 har förvaltningen, utifrån stadsledningskontorets anvisningar, fördelat de årliga 

investeringsvolymerna utifrån vilken typ av investering det rör sig om. Det är totala investeringar, 

re/ersättningsinvesteringar och nyinvesteringar. Investeringarna är sedan fördelade på 

investeringsområde. 

2021 – 2025 års planerade investeringsutrymme kommer att minska från 4 105 mnkr till 3 234 mnkr. 

på grund av; förskjutningar framåt i tid till följd av planprojekt, investeringar som idrotts- och 

föreningsnämnden ej har i uppdrag att genomföra (avser tillfällig hall i Frihamnen), projekt som ej ska 

genomföras i samma omfattning (avser ridsport). 

Perioden 2026–2031 uppgår enligt planeringen till 3 377 mnkr.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att bygga och driva en anläggning har stor miljö- och klimatpåverkan, varför en hög nyttjandegrad är 

det viktigast för att minska anläggningens miljö- och klimatavtryck. Ohälsa har också stor negativ 

miljö- och klimatpåverkan, varför det är av ytterst viktigt att bygga flexibla anläggningar som passar 

olika sportutövare och målgrupper med olika behov. 

Anläggningarna behöver vara lätta att nå med kollektivtrafik, men också tillgängliga för gång- och 

cykeltrafikanter med säkra in- och utfarter samt parkeringsmöjligheter inklusive lagring av batterier 

och hjälmar med mera. För framförallt spontanidrott för barn och unga är närhetsprincipen viktig 

varför förvaltningen eftersträvar samnyttjande av sporthallar med skolor. 

I planerings- och projekteringsprocessen eftersträvas energieffektiva anläggningar med modern teknik 

samt materialval med höga krav gällande miljö-, klimat- och hälsa sett ur ett livscykelperspektiv samt 

även ta hänsyn till biologisk mångfald. Materialvalen ska även säkerställa att drift, skötsel och 

underhåll minimerar utsläpp av miljö- eller hälsofarliga kemikalier och gå mot mer klimatsmarta och 

cirkulära val. 

Solceller och gröna sedumtak beaktas alltid för att främja klimat, biologisk mångfald samt en god 

luftmiljö och harmonisering av nederbörd. 

För is- sim- och badanläggningar, men även för sporthallar innebär nya högre byggstandars gällande 

inomhusmiljö, säkerhet, tillgänglighet etc. att energi- och miljöbelastningen kan öka jämfört med en 

gammal anläggning med sämre prestanda och flexibilitet. Dagens utövare/besökare har även högre 

ställda krav på standard som temperaturer och funktionalitet och flexibilitet än tidigare. 

Gällande våra bollplaner och mjukgjorda ytor har förvaltningen en strategi att ersätta gummigranulat 

som ger upphov till spridning av mikroplast samt en stor avfallsproblematik. Vid anläggning av fossil-

baserade mjukgjorda ytor, padds, löparbanor, mjukgjorda golv görs klimat- och miljöavväganden för 

att sakta men säkert öka andelen cirkulära och klimatsmart material.  

Vi säkerställer effektiva och säkra godslogistikflöden inom och omkring våra anläggningar med en 

god avfallshantering där förebyggande av avfall och återbruk främjas och källsorteringsmöjligheterna 

är goda.  



Bedömning ur social dimension 
Ett tillgängligt utbud av idrottsanläggningar och fysiska aktivitetsmiljöer är faktorer som bidrar till att 

vi rör oss mer.  Idrottsanläggningar kan också fungera som naturliga mötesplatser och vid rätt 

utformning bidra till trygghet, social gemenskap och ett gott samhällsklimat.     

Anläggningarna kommer i hög grad att användas av barn och ungdomar, men också av många andra 

målgrupper. Anläggningarna kommer i hög grad att användas av barn och ungdomar, men också av 

många andra målgrupper och behöver därför utformas så att de fungerar och kan användas 

multifunktionellt.  

I många fall kommer anläggningarna byggas och anpassas för att tillgodose olika idrotters behov 

vilket gör det möjligt att en mångfald av idrotter kan utövas i Göteborg.  

Förvaltningen har tidigare redovisat investeringsvolymernas fördelning utifrån kön uppdelat per 

anläggningstyp/investeringsområde. Analysen har varit baserad på bokning av olika anläggningar samt 

andel pojkar/flickor i de idrotter som bokar tider i anläggningarna.  Denna modell behöver utvecklas 

då nyttjandet kan se annorlunda ut än fördelning i medlemmar.  

Tittar man istället totalt på investeringsvolymen, fortfarande mot samma underlag som ovan, ger detta 

en ungefärlig fördelning med 60% av investeringsvolym till fördel för pojkar och 40% av 

investeringsvolymen till flickor.  Idrotter där flickor är överrepresenterade, och där idrotts- och 

föreningsnämnden historiskt sett också investerar i anläggningar är framförallt idrottshallar anpassade 

för gymnastik. Genom bidragsgivning har idrotts- och föreningsnämnden möjlighet att stödja idrotter 

på annat sätt än genom att själva investera i anläggningar, vilket också bör vägas in i framtida 

prioriteringar.   

Vad gäller nämndens investeringar fördelning utifrån socioekonomiska förhållanden, behöver 

förvaltningen fördjupa sig i detta område innan en redovisning av fördelningen kan göras, då 

perspektiven befintlig befolkning och förväntad befolkningstillväxt samt förväntande effekter på 

folkhälsan genom tillgång på olika typer av anläggningar behöver läggas samman med de föreslagna 

investeringarnas geografiska fördelning över staden.  

Skillnaderna i folkhälsa är stora mellan olika delar av Göteborg. I vissa delar av staden är det få som 

regelbundet ägnar sig åt fysisk aktivitet, föreningslivet tappar medlemmar och de anläggningar som 

finns har gott om lediga tider. I andra delar av staden är situationen den rakt motsatta. Vi ser också att 

tillgången till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer skiljer sig åt – i vissa fall har invånarna långa 

restider för att ta sig till sin närmaste anläggning.  

Förvaltningen har som strategi att koncentrera bemannade anläggningar till prioriterade områden och 

kommer under året att färdigställa ett antal aktiva utemiljöer i dessa områden, där såväl folkhälsa som 

föreningsdeltagande (och därmed nyttjande av de traditionella anläggningarna lägre) är lägre än 

stadens genomsnitt.  

Samverkan 
Samverkan med de fackliga organisationerna har inte skett i detta ärende.  

Bilagor 
Bilaga 1 investeringsbudget 2021 – textbilaga  

Bilaga 2 investeringsbudget 2021 – Stratsys-rapport 
Bilaga 3 underlag befolkningsprognos med mera  
 



Ärendet  
Idrotts- och föreningsnämnden ska senast i mars besluta om en investeringsnominering fram till 2031. 

Denna ska sedan, tillsammans med övriga nämnders nomineringar behandlas samlat i stadens 

investeringsberedning. Nämnden har att ta ställning till förvaltningens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Idrotts- och föreningsförvaltningen har i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar tagit fram en 

behovsbedömning över vilka investeringar som behöver göras i idrottsanläggningar under åren 2021–

2030. Det rör sig dels om förslag avseende nämndens nuvarande anläggningar, dels nya anläggningar 

som nämnden föreslås bygga framöver.  

Förvaltningen föreslår att nämnden nominerar investeringar i enlighet med bilaga 1–2 till 

tjänsteutlåtandet.   

Investeringsnomineringar ska levereras till stadsledningskontoret, nämndbehandlat, senast den 31 

mars och nämnder/förvaltningar behöver synkronisera med varandra i de fall där det finns behov. För 

idrotts-och föreningsnämndens del gäller det framför allt de sporthallar som Lokalnämnden bygger i 

anslutning till skolor och som planeras att överföras till alternativt hyras in av idrotts-och 

föreningsnämnden.  

Förvaltningens bedömning  

Förändringar samt påverkande beslut 

I budget 2021 erhöll idrotts- och föreningsnämnden 275 mnkr, för anläggningsinvesteringar i 

ridanläggningar och behov kopplade till Plan för ridsport. Idrotts- och föreningsnämnden kan dock 

inte genomföra investeringar i annans anläggning. En post som kan aktualiseras är 80 mnkr avseende 

ny ridanläggning, om erforderliga beslut fattas. Resterande 195 mnkr är inte upptaget i denna 

nominering.  

I budget för 2021 erhöll idrotts- och föreningsnämnden investeringsmedel för temporär arena i 

Frihamnen, ett uppdrag som Älvstranden AB sedan tidigare har, varför denna post inte är upptagen i 

denna nominering.  

Idrotts- och föreningsnämnden har på sitt sammanträde 2021-02-23 beslutat att utöka investeringen 

med ytterligare 32 miljoner för tak och väggar på Ruddalens bandybana i enlighet med förvaltningens 

förslag. De 32 miljonerna föreslog förvaltningen ianspråkta från investeringsområdet idrottsområden 

samt övriga investeringar. Detta innebär att under åren 2022–2024 kommer möjligheterna att 

nyinvestera i våra idrottsområden samt investera i till exempel ytterligare aktiva utemiljöer och ytor i 

anslutning till nybyggnationer att vara begränsat.  

Idrotts- och föreningsnämnden har på sitt sammanträde 2020-12-15 beslutat att utveckla befintlig 

inriktning i skrinnarhallen, och säkerställa verksamhet året runt genom hårdgjord yta och samtidigt få 

ett fast underlag för kylrören i skrinnarhallen. Totalt bedöms investeringen kosta ca 50 mnkr. 15 mnkr 

av dessa kan ianspråktas ur reinvesteringsbudgeten.  

Idrotts- och föreningsnämnden behöver omfördela ytterligare 35 mnkr för att möjliggöra utveckling av 

skrinnarhallen i enlighet med nämndens beslut. Förvaltningen föreslår att istället för att Nya 

Slottskogshallen planeras som en kategori-3 hall (till en investeringskostnad om 125 mnkr) så planeras 

istället för en kategori-2 hall (till en investeringskostnad om 75 mnkr). Det finns idag ingen klar 

lokalisering för denna hall.  



Konsekvensen av förslaget bedöms ha en mindre påverkan för träning och innebär snarare att 

föreningslivets möjligheter att arrangera mindre och medelstora evenemang begränsas. En till ytan 

mindre hall, dvs kategori-2 hall kan möjligen vara gynnsammare för placering inom planerad 

stadsutveckling då denna typ av hall är mindre ytkrävande. Den tänkta kategori- 3 hallen planerade 

ersätta en liten hall, Slottsskogshallen. Med denna omprioritering får föreningslivet både tillgång till 

en ny/återuppbyggd idrottshall som ersätter Slottsskogshallen och en kategori 2-hall med viss 

publikkapacitet. 

Investeringar i idrottsanläggningar  

Många av dagens idrottsanläggningar är byggda på 1960- och 70-talen och är i stora behov av 

upprustning eller ersättning. Tydligast är detta för simhallarna, som dessutom har en teknisk livslängd 

på 30–50 år. I ”Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar” (dnr 0538/15) görs bedömningen att 

det långsiktigt är ekonomiskt bättre att bygga nytt än att lappa och laga slitna och otidsenliga 

anläggningar. Konsekvenserna av att dagens anläggningar är gamla och slitna blir fler driftstörningar 

samt att driftkostnaderna kan bli mycket höga. Lokaliseringsfrågan är en ständig utmaning varför 

risken är att vi hänvisas till att bygga nytt på samma plats och därmed får en stängd verksamhet under 

cirka två års tid. Att hitta ny placering i närheten är ur målgrupps- och verksamhetsperspektiv en mer 

optimal lösning. 

För idrottshallarna är upprustningsbehoven inte lika stora, vilket delvis hänger ihop med att de inte är 

lika tekniskt avancerade som sim- och ishallar.  

Investeringar i nya idrottsanläggningar behövs emellertid, inte bara för att hålla jämna steg med 

befolkningsutvecklingen, utan också för att tillgodose föreningslivets behov av utveckling och med det 

lokaler som tjänar fler och nya ändamål.  

Utöver omfattande investeringskostnader är byggnation av idrottsanläggningar ytkrävande och 

konkurrerar i den redan täta staden med behov av andra idrottsanläggningar och ytor för idrott och 

rörelse men också om mark för bostäder, kontor och andra kommunala behov. Vi behöver tillsammans 

med planerande och byggande förvaltningar utveckla samnyttjande av såväl yta som lokaler.   

Resurser behöver avsättas de kommande åren för investeringar i konstgräsplaner som slits i snabbare 

takt än beräknat, utbyten behöver planeras med ett annat intervall än tidigare tänkt. Konstgräsplanerna 

är idag mer tekniskt utvecklade, det finns infill som får minskad miljöpåverkan men kostar mer. 

Omkostnaderna för konstgräsetablering har ökat, liksom dess drift som tar mer tid i anspråk än 

ursprunglig bedömning. 

Anläggningsstrategi för 2020-talet  

Förvaltningens bedömning av investeringar för idrotts- och föreningsnämnden under 2020-talet är 

indelade i sex investeringsområden och anläggningstyper: idrottshallar, is-, sim- och badanläggningar, 

bollplaner, idrottsområden samt övriga investeringar. Nedan följer förvaltningens förslag i 

investeringar utifrån såväl investeringsområden som anläggningstyper. Projekten kan även delas in 

utifrån vilken typ av investering det rör sig om: reinvestering, ersättningsinvestering samt 

nyinvestering.  

Idrotts- och föreningsnämnden kan enbart investera i anläggningar och mark som nämnden själv äger 

eller förvaltar. Flera av dagens idrottsanläggningar ägs av andra kommunala aktörer och det finns även 

föreningsägda och privatägda anläggningar. Även i framtiden kommer idrottsanläggningar att byggas 

av andra aktörer än idrotts- och föreningsnämnden vilket totalt bidrar till ökad tillgång till 

anläggningar för motion och idrott. 



Då ett effektivt resursutnyttjande bör eftersträvas är målsättningen att bygga anläggningar som 

används av skolan/allmänheten på dagtid och av föreningslivet/allmänheten på kvällar och helger. 

Idrottshallar, ishallar och simhallar är sådana exempel.  

Idrottshallar 

Förslagen avseende idrottshallar bygger på ett resonemang om att idrotts- och föreningsnämnden 

behöver tillgodose olika idrotters behov av ytor, funktioner och publikkapacitet. Målsättningen är att 

under planeringsperioden tillgodose behov av en idrottshall med publikkapacitet om 1500 åskådare i 

vart och ett av de fyra väderstrecken.   

Vi föreslår också att tre andra kategorier av idrottshallar byggs. Den första kategorin består av en 

fullmåttshall utan läktare, den andra kategorin innebär en fullmåttshall med publikkapacitet på 150–

600. Den tredje kategorin är också den en fullmåttshall med publikkapacitet på 150–600, men där det 

även finns särskilda extraytor anpassade för fler idrotter. Samtliga idrottshallar som vi föreslår att 

idrotts- och föreningsnämnden bygger är av fullmåttsstorlek, där spelytan uppgår till minst 20*40 

meter.  

Under 2020-talet ska det också byggas ett antal idrottshallar i samband med ny- eller ombyggnation av 

skolor och lokalsekretariatet har i uppdrag att säkerställa fullmåttshall i samband med ny- eller 

ombyggnation av skolidrottshallar där behov finns. Förvaltningens ställer sig positiv till att tydliggöra 

ägandet av idrottsanläggningar och underlätta kontakterna för föreningslivet genom att överta aktuella 

idrottshallar som byggs av lokalnämnden i syfte att samutnyttjas.  

Där lokalnämnden saknar uppdrag om att bygga skolidrottshall, kan Idrotts-och föreningsnämnden 

vara den kommunala aktör som bygger.   

Isanläggningar 

För isanläggningar handlar det såväl om att i några fall om att ersätta gamla och slitna anläggningar 

och anpassa dessa för breddidrott och allmänhetens åkning. Förvaltningen lämnar också förslag på nya 

framtida isanläggningar inom den kommande 5-årsplanen som utgör investeringsbudgeten, utan 

samtliga tre nya föreslagna isanläggningar återfinns i den framtida kommande 5-åriga utblicken (2027-

2031). Detta beror på att samtliga objekt är beroende av lokaliseringsutredningar.  

Sim- och badanläggningar 

För sim- och badanläggningar bygger förslagen i allt väsentligt på den tidigare omnämnda 

badutredningen. Här föreslår vi anläggningar på tre nivåer utifrån storlek och funktion. Minst är det så 

kallade lokalbadet, därefter områdesbadet och störst är det så kallade centralbadet.  

Bollplaner 

För bollplaner kommer en stor del av investeringsutrymmet prioriteras för utbyten av konstgräsplaner. 

Nämndens konstgräsplaner slits i snabbare takt än vad som ursprungligen beräknats. Förvaltningen 

föreslår nya konstgräsetableringar där nyttjandet kan förutses vara högt och kommer att fortsätta testa 

alternativ för konstgräs och konstgräsinfill i enlighet med stadens och förvaltningens miljömål.  

Idrottsområden 

Flera av förslagen avseende idrottsområden handlar om att öka nyttjandet av stadens utemiljöer för 

såväl organiserad, självorganiserad som spontan fysisk aktivitet genom att komplettera den 

traditionella anläggningsförsörjningen med aktiva utemiljöer som är anpassade för att nå de 

medborgare som av olika skäl inte deltar i det organiserade föreningslivets aktiviteter och idrotter.  

Övriga investeringar 

Investeringsområdet övriga investeringar fokuserar på investeringar som inte kan anses tillhöra de fem 

andra investeringsområdena. Förvaltningen föreslår nominering av ett årligt investeringsutrymme för 



att möta förslag uppkomna i medborgardialoger, via göteborgsförslag och för att möjliggöra för mer 

aktiv fritid kopplat till uppkomna stadsutvecklingsprocesser. För ersättning eller nya behov av 

omklädningsbyggnader och toaletter, för markanläggningar etc behövs en beredskap för projekt 

kopplade till stadsutvecklingsprocessen.  I denna post ryms också investeringskostnader för 

markförhållandefrågor, energieffektiviserande åtgärder såsom till exempel solceller samt åtgärder 

gällande klimathänsyn.   

Prioriteringsgrunder och genomförandekapacitet  

Investeringsbehoven är omfattande för kommande år. Göteborgs tillväxttakt har de senaste åren varit 

hög. Dock har pandemin visat sig ha en påverkan på befolkningstillväxten, som har avmattats under 

2020 jämfört med tidigare prognoser. Fortsatt utveckling behöver följas noga, dock är det för tidigt att 

se eventuella effekter på den långsiktiga planeringen. 

Nämndens totalt planerade investeringsutgifter ligger betydligt högre än de senaste årens utfall. 

Reinvesteringar och ersättningsinvesteringar bör generellt prioriteras före utbyggnadsinvesteringar och 

nyinvesteringar. Skälet till det är att vi måste säkerställa att våra befintliga anläggningar inte drabbas 

av driftstörningar eller driftstopp. Särskilt flera av våra isanläggningar samt sim- och badanläggningar 

är gamla och slitna och i stort behov av upprustning eller ersättning.   

Volymerna är en utmaning för förvaltningens egen organisation.  

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Lotta Lidén Lundgren 

 

Avdelningschef utveckling & ekonomistyrning 

 



 

Investeringsplan 

2022-2031 
Daterad 2021-03-03 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  



Inledning 
I den här bilagan beskrivs investeringsbehoven för idrotts- och föreningsnämnden avseende åren 2022- 

2031. Projekten är indelade i sex investeringsområden utifrån anläggningstyp: idrottshallar, 

isanläggningar, sim- och badanläggningar, bollplaner, idrottsområden samt övriga investeringar. 

Projekten kan även delas in utifrån vilken typ av investering det rör sig om: reinvestering, 

ersättningsinvestering, utbyggnadsinvestering samt nyinvestering. 

De förändringar som är gjorda jämfört med föregående år består framförallt i förskjutningar av projekt 

framåt i tiden, och detta kan främst härledas till att detaljplaneprojekt inte startat enligt ursprunglig 

planering.  Utifrån antagandet att det som finns i investeringsunderlaget byggs samt hittills förväntad 

befolkningstillväxt fram till 2031, ser vi att antalet invånare per fotbollsyta samt idrottshall ökar, vilket 

alltså innebär att tillgången minskar. Däremot ökar tillgången vad gäller isanläggningar samt 

badanläggningar. Detta bör, tillsammans med andra parametrar, användas i kommande långsiktiga 

planeringsunderlag.  

Idrotts- och föreningsnämnden kan bara investera i anläggningar och mark som den själv äger. Flera 

av dagens idrottsanläggningar ägs av andra kommunala aktörer, men det finns även föreningsägda och 

privatägda anläggningar. Även i framtiden kommer idrottsanläggningar att byggas av andra aktörer än 

idrotts- och föreningsnämnden. Under respektive investeringsområde har vi försökt ge exempel på 

anläggningar som bland annat Higab och lokalnämnden kommer att bygga. 

Idrottshallar, ishallar och simhallar kan användas av föreningslivet/allmänheten på kvällar och helger, 

och av skola/allmänhet på dagtid. Detta innebär ett effektivt resursutnyttjande ur flera perspektiv 

såsom ekonomisk hushållning och effektiv användning av marken. Anläggningarna behöver anpassas 

för så många idrotter som möjligt för att ytterligare resursoptimera. Flera av de senaste idrottshallarna 

vi byggt innehåller exempelvis anpassade ytor för friidrott och/eller gymnastik. I den täta staden, med 

stor konkurrens om marken, är det även viktigt att tänka nytt och kreativt.  

Det finns också flera idrotter som håller till i icke-kommunala anläggningar. Sådana föreningar har 

möjlighet att söka anläggningsstöd i form av kommunal borgen och investeringsbidrag. I vissa fall 

förordas ett höjt och prioriterat anläggningsstöd och att själva försörja sitt anläggningsbehov framför 

att kommunen bygger anläggningar åt dem. Vad gäller t.ex ridsporten finns en blandning av ägandet 

av anläggningar, där fastighetskontoret är den aktör i staden som äger de kommunala anläggningarna.  

Investeringsutgifterna för de förslag som redovisas i den här bilagan utgår investeringsutgifterna i 

fasta priser (2018 års nivå) för att sedan räknats upp med en årlig prisökning om 3 procent. 

Investeringsbehoven är omfattande om Göteborg ska bibehålla tillgången till anläggningar för 

idrottande, motion och föreningsliv.  De totala investeringsutgifterna ligger betydligt högre än de 

senaste årens utfall. Detta förklaras delvis av försenade projekt, men också av att stadens tillväxttakt är 

och kommer att vara hög sett till befolkningsprognoserna. Dock kommer tidiga signaler om att 

pandemin kan komma att påverka befolkningsökningen. Om detta ger en tillfällig förändring under 

2020 och 2021 eller om det blir en mer långvarig effekt är svårt att avgöra i nuläget.   

Att prioritera reinvesteringar och ersättningsinvesteringar generellt före utbyggnadsinvesteringar och 

nyinvesteringar är en väg att säkerställa att våra befintliga anläggningar inte drabbas av driftstörningar 

eller driftstopp. Särskilt flera av isanläggningarna samt sim- och badanläggningarna är gamla och 

slitna och i stort behov av upprustning eller ersättning. Samtidigt behöver vi också bygga nya 

anläggningar för att möta befolkningstillväxten.    



Idrottshallar 
Som framgår av bilaga 3, tabell 9–11, är handboll, budo och kampsport, gymnastik och innebandy 

några av Göteborgs största idrotter, sett till antalet deltagartillfällen. Könsfördelningen skiljer sig åt 

mellan dessa fyra idrotter. Gymnastik har en tydlig övervikt av kvinnor/flickor, för handboll är 

könsfördelningen jämn, medan såväl innebandy som budo och kampsport har en övervikt av 

män/pojkar. Det här är idrotter som i hög grad håller till i idrottshallar, med det gör även Göteborgs 

största idrott, fotboll, i form av futsal som har vuxit alltmer på senare år. 

Av 52 fullmåttshallar i Göteborg (räknat i form av spelytor) är det 15 som ägs av idrotts- och 

föreningsnämnden och som den därmed kan investera i. Bland övriga 37 återfinns flera andra 

kommunala nämnder och bolag, som Älvstranden Utveckling AB (Lindholmens 

idrottshallar/Lundbystrandshallen), Higab (Valhalla idrottshallar), Göteborgslokaler (Landala 

idrottshall) och lokalnämnden (Frölunda kulturhus samt flera skolidrottshallar). Men vi hittar också 

föreningsägda hallar som ÖHK-hallen och Torslandastiftelsen samt privatägda hallar som Prioritet 

Serneke Arena. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen har varje månad avstämningsmöten med stadsledningskontorets 

avdelning Planering och analys (tidigare lokalsekretariatet), som har ett samordnat ansvar för 

nominering av förslag om kommunens lokalinvesteringar i kommunstyrelsens budgetberedning. 

Investeringsberedningen omfattar samtliga lokalinvesteringar och syftar till att utsätta 

investeringsprojekt för prioritetsövervägande. Stadsledningskontoret är även den kommunala aktör 

som samordnar planeringen av om-, till- och nybyggnation av idrottshallar i anslutning till skolor. 

Hallarna byggs sedan av lokalnämnden. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-12-11, 

§ 937, att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att genom Lokalsekretariatet säkerställa att 

fullmåttshallar blir norm vid ny-och ombyggnation av skolidrottshallar. I samband med byggnation av 

skolidrottshall finns flera perspektiv som behöver beaktas, t.ex. skolans behov, idrottens behov och 

platsens förutsättningar.  

Stadsledningskontoret har i uppdrag att säkerställa att de skolidrottshallar som byggs är 

fullmåttshallar, vilket innebär en spelyta om minst 20*40 meter. Idrotts-och föreningsförvaltningen 

ska ges möjlighet att bedöma om idrotts- och föreningslivet har andra tillkommande behov, t.ex. 

förrådsutrymmen. Dessa hallar redovisas nedan under rubriken ”Idrottshallar som byggs av 

lokalnämnden”. Enligt nu rådande beslutad princip är det Idrotts- och föreningsnämnden som ska äga 

och drifta fullmåttshallar.  

Fastighetsförvaltning inom staden är i huvudsak koncentrerad till fastighetsnämnden, lokalnämnden 

och idrotts- och föreningsnämnden. Enligt de fastställda principerna skall fastighetsnämnden bland 

annat ha förvaltningsansvar för byggnader på markreserven och de ytor som benämns som 

”omställningsytor”, strategiska ytor för kommande exploatering alternativt för försäljning. Idrotts- och 

föreningsnämnens förvaltaransvar ska omfatta de verksamhetslokaler som man själv nyttjar till 

exempel idrottsplatser och simhallar.   

De fyra olika typerna av idrottshallar kan delas in i följande kategorier: 

• Kategori 0: Fullmåttshall utan läktare, där publikkapaciteten ligger på 0–150. Inga särskilda 

extraytor för exempelvis friidrott eller gymnastik. Askims idrottshall, Gamlestadshallen och 

Kärra idrottshall återfinns inom denna kategori. 



• Kategori 1: Fullmåttshall med läktare, där publikkapaciteten ligger på 150–600. Inga särskilda 

extraytor för exempelvis friidrott eller gymnastik. Hammarkullehallen, Heidhallen, 

Lillekärrshallen och Torpahallen återfinns inom denna kategori. 

• Kategori 2: Fullmåttshall med läktare, där publikkapaciteten ligger på 150–600. Särskilda 

extraytor för exempelvis friidrott eller gymnastik. Björlanda idrottshall, Lindåshallen, 

Lundenhallen, Nya Torshallen, Sandeklevshallen och Sjumilahallen återfinns inom denna 

kategori.  

• Kategori 3: Dubbel fullmåttshall med möjlighet att med skjutbara läktare åstadkomma en 

mindre eventarena med plats för cirka 1 500 åskådare. Inga specialanpassade extraytor för 

exempelvis friidrott eller gymnastik. Denna kategori av idrottshall motiveras inte primärt av 

skolans behov, till skillnad från de övriga kategorierna, utan snarare av föreningslivets behov 

av att kunna spela matcher och arrangera mindre och medelstora evenemang. Idag tillhör 

ingen av idrotts- och föreningsnämndens idrottshallar denna kategori. Bland övriga 

kommunala hallar kan Lindholmen/Lundbystrand anses fylla motsvarande funktion om än 

med en mer ålderdomlig och mindre kostnadseffektiv konstruktion då läktarkapaciteten här är 

fast och därmed utgör en byggnadsdel som står outnyttjad större delen av tiden.  

 

För att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser, bör idrottshallarna så långt 

möjligt användas av skolan på dagtid och av föreningsliv och allmänhet på kvällar och helger. 

Reinvesteringar (kapitalkostnader finansieras inom nämndens ordinarie ramar)  

Behoven av reinvesteringar i idrotts- och föreningsnämndens egna idrottshallar under 2020-talet är 

ganska små. En anledning är att merparten av idrotts- och föreningsnämndens idrottshallar är bygga 

under 2000-talet. En annan anledning är att idrottshallar inte är lika tekniskt avancerade anläggningar 

som exempelvis is- och badanläggningar. Vi nominerar 17 mnkr för åren 2021–2025 och 21 mnkr för 

åren 2026-2031 och bedömer att behoven främst finns för Askims idrottshall, Gamlestadshallen och 

Kärra idrottshall.  

Ersättningsinvesteringar 

Slottsskogshallen: Idrotts- och föreningsnämnden ägde 2019 två idrottshallar som inte är fullstora, 

Slottskogshallen och Geråshallen. Slottskogshallen brann ner till grunden i september 2019. Redan 

innan branden hade förvaltningen gjort bedömningen att hallen var i dåligt skick och borde rivas inom 

några år. Hallen nyttjades dagligen av friidrotten samt till del av gymnastikens trampolinverksamhet 

och viss skolidrott. Hallen var obemannad och saknade permanent uppvärmning. Förbunden har nu 

sökt förhandsbesked inför bygglov och också investeringsbidrag och kommer själva att bygga en 

ersättningshall för den nedbrunna hallen. Detta möjliggörs genom att en stor del av 

försäkringsersättningen kan omvandlas till investeringsbidrag.   

Idrotts-och föreningsnämnden har i samband med 2020 års investeringsplanering, nominerat 125 mnkr 

för en idrottshall med publikkapacitet på upp till cirka 1 500 i de västra och södra kommundelarna. 

Det pågår flera stadsutvecklingsprojekt av större karaktär i dessa områden, och diskussioner förs, 

framförallt med fastighetskontoret, i tidigt skede om möjligheter att upplåta mark för en hall, och 

också om möjligheter att samnyttja med annan verksamhet. Förvaltningen föreslår med anledning av 

behov av att omprioritera i befintlig investeringsbudget att det nu istället nomineras 91 mnkr för en 

kategori-2 hall för åren 2023-2025.  

 



Nyinvesteringar 

Masthugget: Inom ramen för antagen detaljplan (Blandad bebyggelse vid Järnvågsgatan med flera) 

har parkeringsbolaget fått byggrätt för ett parkeringshus i nära anslutning till Masthuggstorget. I 

samverkan med parkeringsbolaget och fastighetskontoret planerar idrotts- och föreningsförvaltningen 

för att detta parkeringshus också skulle kunna innehålla en fullmåtts idrottshall. Projektet är startat och 

vi nominerar 44 mnkr för perioden 2021-2025, 22 mnkr ligger på åren 2022-2023, då hallen beräknas 

vara färdigställd 2023. Hallen är en kategori 0-hall. Totalt beräknas hallen kosta 48 mnkr.  

Kvibergs Park: Projektet att använda ena halvan av byggrätten på Kviberg till att bygga en ishall, 

som på sikt ska ersätta Isdala Ishall och på den andra halvan av byggrätten bygga en kategori 3 hall är 

startat. Målsättningen är att såväl ishall som idrottshall ska stå klara våren 2022. Vi nominerar därför 

32 mnkr för år 2022 avseende idrottshallen och ishall tillsammans och för planperioden 2021-2025 

228 mnkr. Totalt beräknas investeringskostnaden för idrottshallen uppgå till 141 mnkr kronor, och 103 

mnkr kronor för ishallen.   

Jaegerdorffsplatsen: Den planerade hallen ska särskilt anpassas för gymnastik, som redan är 

etablerad i området men som uppger att de har långa köer på grund av brist på lokaler och tillgängliga 

tider. Anläggningen betraktas som en kategori 2-hall och vi nominerar 87 mnkr för åren 2022-2024. 

Dock tar denna schablonmässiga kostnad inte hänsyn till de extraordinära förutsättningarna som gäller 

vid etablering i anslutning till Jaegerdorffsplatsen, såsom t.ex. skyfallsproblematik.  

Backaplan: Idrotts- och föreningsnämnden översände 2018-10-23 till byggnadsnämnden ett 

samrådsyttrande över program för Backaplan inom stadsdelarna Kville, Backstaden, Lundby och 

Tingstadsvassen (dnr 0475/17). Inom programmet föreslås en större idrottshall på cirka 3 000 

kvadratmeter byggnadsarea (BYA), som ska kunna användas av skola, föreningsliv och allmänhet. I 

direkt anslutning till idrottshallen finns möjlighet att miljön utformas för aktivitetsytor, fysisk aktivitet 

och motionsmöjligheter för allmänheten, såväl planerade som spontana.  

Eftersom det inom programmet finns så mycket som 3 000 kvadratmeter byggnadsarea planerat för 

idrottshallen finns det möjlighet att utöver fullmåttshall också bygga ytor anpassade för andra idrotter 

(kategori 2-hall enligt ovan). Vi nominerar schablonmässigt 96 mnkr för åren 2025-2027. Denna 

summa kan dock komma att behöva justeras upp, beroende på målsättningar med såväl anläggningen 

som med verksamheten i den. Stadsutvecklingen på Backaplan har som målsättning att förvandla en 

handelsplats till tätbebyggd stadsmiljö och med tanke på platsen finns goda förutsättningar att utveckla 

innehållet i idrottshallen till att även omfatta mer än de traditionella föreningsidrotterna.    

Västra Göteborg:  

Idrotts- och föreningsnämnden äger inte någon ishall, simhall eller idrottshall i det som tidigare var  

stadsdelen Västra Göteborg. Av de fem fullmåttshallar som finns i stadsdelen är fyra föreningsägda 

(Donsöhallen samt ÖHK-hallens tre spelytor) medan den femte ägs av lokalnämnden 

(Önneredsskolans idrottshall). Flera av våra idrottshallar ligger i områden med stora socioekonomiska 

utmaningar såsom Biskopsgården, Bergsjön och Hammarkullen, men i Tynnered har vi inte någon 

anläggning. I anslutning till Tynnered ligger Välens idrottsområde, där det pågår ett utvecklingsarbete 

och planering. Idrottshallen vid Välen kan anpassas till de behov som finns hos de kampsporter som 

idag är aktiva i området och målsättningen är att även inkludera föreningslokaler, då befintliga 

föreningsstugor på området kommer försvinna i och med exploateringen. Vi nominerar 65 mnkr 

(kategori 1-hall) för åren 2026-2027.   



Frihamnen: Ett framtida utvecklingsområde inom stadsutvecklingen i Göteborg är Frihamnsområdet. 

Detta har dock försenats av olika skäl. Tidigare har vi aktualiserat behovet av en idrottshall i 

Frihamnen, men senarelägger investeringen till 2030-2031. Vi nominerar 73 mnkr.  

Rosendalshallarna: Ett planarbete kommer att startas under 2021, och befintliga hallar kommer att 

rivas, troligen inom en femårs-period. SGS äger hallarna idag, men har inte för avsikt att bygga ny 

hall/hallar. Planområdet är tänkt att omfatta studentbostäder, idrottshall samt förskola. Idrotts- och 

föreningsförvaltingen deltar i planeringen, och har utifrån en behovsanalys identifierat behov av minst 

en fullmåttshall och nominerar 95 mnkr åren 2025-2027.   

Ej namngivna placeringar: För åren 2025–2031 lägger vi in investeringsbelopp om 245 mnkr 

motsvarande flera idrottshallar.  Planerad stadsutveckling kommer få betydelse för såväl placering som 

innehåll.   

Idrottshallar som byggs av lokalnämnden 

Nedan följer tre fullmåtts idrottshallar i anslutning till skolor som lokalnämnden kommer att bygga de 

närmsta åren. Stadsledningskontoret har i uppdrag att säkerställa att fullmåttshallar blir norm vid ny-

och ombyggnation av skolidrottshallar. I samtliga nedanstående projekt har förvaltningen, utöver 

önskemål om fullmått, även önskemål om ytor till förrådsutrymmen för föreningslivet.  

 

• Skytteskolan, klar 2022. Hallen kommer att få högre takhöjd vilket möjliggör för gymnastik.   

• Brudbergsskolan, klar 2025. Här har vi framför behov av 500 publikplatser. 

• Blackevägen (f.d. Lundby gymnasium), klar 2023: Här har vi framfört behov av dubbla 

spelytor. 

 

Tidigare har upplägget varit att Idrotts-och föreningsnämnden betalar en årlig hyreskostnad utifrån de 

tillkommande ytorna (utöver skolans behov), och detta kan sannolikt också bli aktuellt i vissa framtida 

objekt. Vad gäller Blackevägen har ett inriktningsbeslut gällande överföring fattats i Idrotts- och 

föreningsnämnden. Avseende Skytteskolan kommer lokalsekretariatet behöva få ett uppdrag om 

åtminstone initial inhyrning av Idrotts- och föreningsnämnden, och frågan om överföring från 

lokalnämnden till idrotts-och föreningsnämnden får behandlas i ett senare skede.  

Oavsett om avsikten är att Idrotts-och föreningsnämnden ska hyra eller överta anläggningarna, 

behöver de sannolikt tillskjutas driftsmedel, vilket kommer att behandlas i kommande 

verksamhetsnominering och beslut fattas i samband med budget.  

  



Isanläggningar 
Två större projekt inom detta område belastar inte idrotts- och föreningsnämndens investeringsplan. 

Det ena är ersättningsarena för Scandinavium vilket är en fråga som hanteras av kommunstyrelsen i 

särskild ordning. Det andra är ersättning för Slottskogsrinken vid Frölundaborg. Nya Slottskogsrinken 

kommer att uppföras av Higab, som därmed står för investeringsutgiften och Idrotts- och 

föreningsnämnden belastas med en årlig hyra. Detta ärende följer stadens beslutade ordning för 

inhyrning.  

Under 2018 har förvaltningen haft dialogmöten med Göteborgs Ishockeyförbund och Göteborgs 

Konståkningsförbund angående investeringsbehoven i isanläggningar. Ett tydligt medskick från dessa 

båda förbund är att breddhallar och ytor för allmänhetens åkning ska prioriteras framför större arenor. 

Särskilt vill man prioritera delar av kommunen som idag har långa restider till sin närmaste 

anläggning. Som framgår av bilaga 5 har Västra Hisingen och Örgryte-Härlanda särskild prioritet 

bland förbunden. Ishockey och konståkning är de största is-idrotterna i Göteborg. Ishockey har en 

kraftig dominans av manliga utövare, medan konståkning har en lika kraftig dominans av kvinnliga, 

vilket framgår av bilaga 3, tabell 9–11. 

Reinvesteringar (kapitalkostnader finansieras inom nämndens ordinarie ramar)  

Vi bedömer att behovet av reinvesteringar i isanläggningar åren 2021–2025 uppgå till 31 mnkr och för 

planperioden 2026-2031 19 mnkr.  

Ersättningsinvesteringar 

Totalt är det tre ishallar som vi bedömer är i så pass dåligt tekniskt skick att de behöver ersättas under 

2020-talet. Den första är Slottsskogsrinken, som hanteras inom ramen för ärendet om ishallsetablering 

vid Frölundaborg (se ovan). De andra två är Isdala ishall och Rambergsrinken. 

Isdala ishall: I ärendet ”Användning av byggrätt i Kvibergs Park” (dnr 0417/18) konstaterade 

förvaltningen att Isdala ishall är en av de gamla ishallar där risken för driftstopp och höga 

underhållskostnader är överhängande. Projektering pågår för ishall på Kviberg, och enligt planen ska 

den stå klar våren 2022.    

Rambergsrinken: Även Rambergsrinken är mycket sliten och i behov av ersättning. Det pågår ett 

planarbete, Verksamheter och bostäder söder om Wieselgrensplatsen, inom stadsdelen 

Rambergsstaden, som också inkluderar utbyggnad av Lundbybadet men även bostäder samt 

sjukhusbyggnad. Detaljplanen är ur flera aspekter komplex, inte minst med tanke på att mitt i 

planområdet ligger Bravida Arena. Detaljplanen planeras att gå ut på samråd under första halvåret 

2021. Vår förhoppning är därför att projektering kan genomföras 2023 och byggnation 2024-2025.  Vi 

nominerar 99 mnkr för åren 2022-2025.  

 

Utbyggnadsinvesteringar 

Tak och väggar på Ruddalens bandybana: Ett så kallat Göteborgsförslag behandlades av idrotts- 

och föreningsnämnden 2017-05-29. Förslaget gick ut på att tak eller allra helst en hall behöver byggas 

på Ruddalens bandybana för att kunna bedriva ungdomsverksamhet samt för de tusentals som åker 

skridskor på allmänhetens åkning. Förslagsställaren tog även upp att det blir allt svårare att bedriva 

verksamhet i Göteborg då vädret gör att träningar och matcher ställs in varje år. 



Projektet har startats under 2021, och detta innebär en förskjutning av tidigare planering. Idrotts- och 

föreningsnämnden har på sitt sammanträde 2021-02-23 beslutat att utöka investeringsbudgeten för 

projektet genom omfördelning av tidigare beslutad investeringsbudget. Den ursprungliga 

investeringsbudgeten var 55 mnkr för tak och väggar och 14 mnkr för maskinhall. I enlighet med 

denna nominering och förskjutning nominerar vi 66 mnkr för 2022. För planperioden 2021- 2025 

ligger 96 mnkr. 

Skrinnarhallen 

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2020-12-15 att utveckla befintlig 

inriktning i skrinnarhallen och utveckla befintlig verksamhet med rör i betong samt ge 

förvaltningsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag om omprioritering inom beslutad 

investeringsram. 14 mnkr tas av reinvesteringar och resterande i omprioritering. Totalt bedöms denna 

investering till ca 56 mnkr i planperioden 2021-2025. 

Nyinvesteringar 

Fastighetskontoret har utifrån idrotts- och föreningsförvaltningens önskemål genomfört en utredning 

om var i staden det finns möjlighet att bygga nya ishallar under 2020-talet. I beställningen ingick att 

studera fem områden i Göteborg där tillgängligheten i form av restid är låg. Fastighetskontorets 

lokaliseringsutredning visade att möjligheten är låg i två av områdena (Centrum och Västra Göteborg), 

men desto högre i de tre andra områdena (Örgryte-Härlanda, Ringön och Torslanda-Björlanda).  

De tre nya ishallar som föreslås nedan är i samtliga fall enkla träningshallar med ett par hundra 

publikplatser. De ska i samtliga fall vara anpassade för flera olika issporter.  

Örgryte-Härlanda: Fastighetskontoret konstaterar i sin lokaliseringsutredning att Örgryte-Härlanda 

har en outnyttjad potential och möjlighet i idrottsområdet kring tennisverksamheterna och området vid 

Delsjön. Det skulle ur ett medborgar- och stadsperspektiv vara positivt att skapa ett idrottskluster och 

förlägga ishallen här. Det finns även natur- och rekreationsvärden som möjligen skulle kunna förstärka 

detta positivt, men som även kan komma att inkräktas på – vilket måste förebyggas och hanteras. 

Jämfört med övriga studerade områden är Örgryte-Härlanda det område som har minst kopplingar och 

beroenden till yttre faktorer som kan komma att fördröja en process för att få en ishall på plats. Vi 

nominerar 98 mnkr för genomförande 2026-2028. 

Ringön: Ringön har stor potential ur ett stadsutvecklingsperspektiv samt ur ett verksamhetsperspektiv. 

Det skulle då kunna utgöra gränssnittet mellan Backa/Hisingen och Centrum vad gäller behov av 

ishall. Här finns det dock starka beroenden av andra stadsutvecklingsprojekt, vilket gör att en ishall 

kommer att dröja. Vi nominerar 98 mnkr för genomförande 2026-2028. 

Torslanda/Björlanda: Jämfört med de centralt belägna områdena Örgryte-Härlanda och Ringön har 

Torslanda/Björlanda ett mindre befolkningsmässigt underlag för en ishall. Fastighetskontoret 

konstaterar att stadsdelen har en stor geografisk yta, där utmaningen är att hitta en jämn balans mellan 

tillgänglighet och upptagningsområde. Dessutom behöver ishallen integreras på lämpligt ställe, och 

undvika att bli en solitär på enskild plats. Vidare pågår större, omfattande strukturförändringar för 

Hisingen som behöver tas i beaktning på kort och lång sikt. En ishall kan sannolikt vara mest lämplig 

att placera i anslutning till befintlig idrottsplats alternativt inrymmas i kommande 

stadsutvecklingsprojekt. Vi nominerar 98 mnkr för åren 2026–2028. 

Isetablering Rudalen: Vid idrotts- och föreningsnämndens sammanträde 2019-12-17 behandlades 

ärende 0546/19; Inriktning – Ruddalens idrottsområde. Ärendet handlade om skrinnarovalen på 

Ruddalen som är stängd säsongen 2019/2020 på grund av trasiga rör och risk för ammoniakläckage. 



Nämnden beslutade om det alternativ som innebar att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att utreda 

hur skrinnarhallen (primärt) och hela området (sekundärt) kan  nyttjas bättre under den isfria säsongen,  

rymma fler typer av aktiviteter,  locka personer som i dag inte besöker området samt ta fram förslag 

på: 1. eventuell ny inriktning på området 2. kommande investeringsbehov och nytta med att utveckla 

befintlig inriktning på området vilket även innefattar analys av möjlighet att utveckla nuvarande 

inriktning.  

Ärendet återrapporterades, med tre olika förslag, till Idrotts-och föreningsnämndens sammanträde den 

15 december 2020. Nämnden beslutade då enligt alternativ 3 som innebär utveckling av befintlig 

inriktning på området i skrinnarhallen (tidsaspekt 1,5 – 3 år) och utveckla befintlig verksamhet med 

rör i betong för ett mer flexibelt och effektivt nyttjande av anläggningen. Skrinnarhallen får med detta 

förslag två likvärdiga verksamhetsområden. Vintertid för issporter, föreningsliv samt allmänhetens 

åkning och kan ytterligare utvecklas till ett attraktivt center för issporter och vinteraktiviteter. Isfria 

månader kan området användas som en flexibel anläggning för urbana idrotter och olika rullsporter, 

basket, inlines, dans med mera. Intresserade föreningar som kan bidra till ökat användande under den 

isfria säsongen finns inom inlines, basket, skateboard, tennis samt flertalet parasporter/aktiviteter. En 

omfattande investering på uppskattningsvis 56 mnkr kronor krävs. För perioden 2022- 2023 behövs 51 

mnkr av totalen. 

 

Sim- och 
badanläggningar 
Idrotts- och föreningsnämnden fick av kommunstyrelsen (2015-06-03) i uppdrag att i samråd med 

övriga aktörer i staden utreda organisering och investeringsbehov i stadens sim- och badanläggningar 

och återkomma med ett förslag på en sammanhållen strategi i frågan. Förvaltningen presenterade 

utredningen för idrotts- och föreningsnämnden vid sammanträdet 2016-10-31 (dnr 0538/15). Nämnden 

beslöt att översända förslaget till kommunstyrelsen samt att förklara uppdraget fullgjort. 

Vid sitt sammanträde 2017-03-15 behandlade kommunstyrelsen ärendet ”Strategi för Göteborgs sim- 

och badanläggningar – den fortsatta beredningen”. Den första beslutspunkten gick ut på att 

lokalsekretariatet fick i uppdrag att genomföra en lokaliseringsstudie för ett nytt centralbad inför ett 

nytt övervägande i frågan, se ”Ersättningsinvesteringar, Valhallabadet” nedan. Den andra 

beslutspunkten gick ut på att strategin hänsköts till ordinarie budgetberedning för en samlad politisk 

värdering och prioritering. Avslutningsvis förklarade kommunstyrelsen uppdraget fullgjort. 

Av badutredningen framgår att det är lämpligt att anläggningarna kategoriseras på tre olika nivåer,  

utifrån storlek och funktion. Minst är det så kallade lokalbadet och störst är det så kallade centralbadet. 

Däremellan återfinns det så kallade områdesbadet. 

Reinvesteringar (kapitalkostnader finansieras inom nämndens ordinarie ramar)  

I badutredningen konstaterade vi att flera av Göteborgs sim- och badanläggningar är gamla, slitna och 

i stort behov av upprustning. Bland konsekvenserna märks att vi drabbas av driftstörningar samt att 

driftkostnaderna för energi, underhåll, med mera blir höga.  



Vi bedömer att reinvesteringsbehovet för åren 2021-2025 uppgår till 23 mnkr och för åren 2026-2031 

31 mnkr och att det främst avser åtgärder på Lundbybadet och Kärra simhall. 

Ersättningsinvesteringar 

En av huvudprinciperna i badutredningen är att det långsiktigt ekonomiskt är bättre att bygga nytt än 

att lappa och laga slitna och otidsenliga anläggningar som är mer än 40 år gamla. I två fall föreslår vi 

att befintliga anläggningar ersätts, nämligen Askims simhall och Valhallabadet. 

Askims simhall: Detaljplanearbetet är uppstartat, dock har planen ännu inte gått ut på samråd. 

Investeringsutgifterna beräknas uppgå till 179 mnkr. I dessa ingår även att nuvarande simhall 

konverteras till en aktivitetshall. Den nya simhallen ska bestå av en 25-metersbassäng samt en 

undervisnings-/varmbassäng med höj- och sänkbar botten. Vi bedömer att projektering kan ske 2022 

och byggnation 2023–2024. 

Valhallabadet: I badutredningen föreslog vi att Valhallabadet ersätts med en ny anläggning som 

uppfyller de krav som ställs på en modern simanläggning för träning och tävling upp till SM-nivå.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med 

Idrotts- och föreningsnämnden, Fastighetsnämnden och Got Event skyndsamt utreda förutsättningarna 

för ett nytt centralbad med utgångspunkt i Fördjupad lokaliseringsstudie av ett nytt centralbad 

(Tengbom, 2018) där Gullbergsvass är huvudalternativet. Kommunstyrelsen gav samtidigt Idrotts- och 

föreningsnämnden i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för byggnation av ett nytt centralbad.  

Arbetet sammanställdes i rapporten Förutsättningar för lokalisering av nytt centralbad i 

Gullbergsvass i Göteborg, daterat 2020-04-16.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 att ge Idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att i 

samverkan med Älvstranden Utveckling AB och byggnadsnämnden ta fram en mer detaljerad 

förstudie och underlag som möjliggör för ett genomförandebeslut, med utgångspunkt i 

kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19. Underlaget ska omfatta förutsättningar och strategier för 

projektets genomförande, en specificering av ekonomi och volymer, en riskbedömning och en 

nyttoanalys. Underlag och förstudie ska innebära en förbättrad totalekonomi. Den fortsatta 

utredningen ska särskilt pröva exploatering av mark som ej behövs då utomhusbadet utgår.  

 

Uppdraget med den fördjupade förstudien gällande förutsättningarna för ett centralbad i Gullbergsvass 

men också att översiktligt studera förutsättningarna för ett centralbad på Ringön och Heden redovisas 

för Idrotts- och föreningsnämnden i mars 2021.  

Idrotts- och föreningsnämnden har inte erhållit ett uppdrag att bygga ett nytt centralbad, men i 

investeringsbudget 2021- 2030 fanns investeringsmedel om 1 500 mkr med. Om beslut fattas att ett 

nytt centralbad ska placeras på Gullbergsvass, kan badet inrymmas i kommande planarbete 

Kämpegatan, vilket innebär att vi nominerar 1 800 mkr för åren 2022-2027.  

 

Utbyggnadsinvesteringar 

Lundbybadet: I badutredningen föreslog vi en utbyggnad av Lundbybadet för ökad kapacitet och för 

att bättre uppfylla de funktioner som vi föreslår att ett områdesbad ska ha. Lundbybadet är idag en 

anläggning för hela Hisingen och har med sin lokalisering mycket god tillgänglighet. Anläggningen 

har höga besökssiffror och är under vissa tider fullbelagd. Med den befolkningsutveckling som 

förväntas i omgivningen kommer nuvarande anläggning inte klara av att ta emot alla besök. 



Ett områdesbad innebär i det här fallet att en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng, en 

varmbassäng samt en barn- och familjedel adderas. Den nya delen bör byggas så att den kan fungera 

självständigt från befintligt bad med egna faciliteter för omklädning och egna tekniska installationer 

som är oberoende av befintlig anläggning – detta för att möjliggöra framtida utveckling och omdaning 

av den gamla delen utan att verksamheten i den nya påverkas. Ytterst öppnar det också för möjligheten 

att i ekonomiskt ordnade former avveckla den gamla delen. Observera att förslaget förutsätter att 

nuvarande utomhusbassäng på sikt avvecklas. Vi nominerar 515 mnkr för projektet och bedömer att 

det kan genomföras 2026-2028.  

 

Nyinvesteringar 

I badutredningen konstaterade vi även att det sedan 1980 inte byggts tillräckligt många nya simhallar 

för att kunna möta stadens kraftiga befolkningsutveckling. Konsekvenserna har blivit trängsel på 

befintliga anläggningar, låg tillgänglighet samt svårigheter att boka tider för exempelvis 

simundervisning och föreningsliv. Därför föreslog vi att flera nya simhallar skulle byggas. 

Kortedala: Det område där vi såg allra störst behov av en ny simhall var i Kortedala/Bergsjön, där 

simkunnigheten är låg. För Kortedala/Bergsjöborna är restiden lång till närmaste sim- och 

badanläggning. Under 2017 och 2018 har idrotts- och föreningsförvaltningen tillsammans med andra 

berörda förvaltningar undersökt ett antal tänkbara lokaliseringar. 

Idrotts- och föreningsnämnden förordade 2018-12-11 att den nya simhallen ska placeras vid 

Kortedalavallen. Ärendet skickades vidare till Fastighetskontoret, som är den kommunala aktör som 

ansöker om planbesked. Idrotts-och föreningsnämndens beslutade på sitt sammanträde 2020-02-25 att 

istället förordna att den nya simhallen placeras på nuvarande Isdalas placering, då vi bedömer att vi 

direkt här kan ansöka om bygglov, och alltså inte behöver avvakta detaljplan. Anläggningen ska 

innehålla en 25-metersbassäng, en undervisnings-/varmbassäng med höj- och sänkbar botten samt 

ytterligare en undervisningsbassäng. Vi nominerar 166 mnkr med projektering 2022 och byggnation 

2023–2024. 

Torslanda: I badutredningen identifierades Torslanda/Björlanda som ett område med långt avstånd till 

sin närmaste kommunala badanläggning, som är Lundbybadet. Områdets kraftiga befolkningstillväxt 

och starka föreningsliv såg vi som andra faktorer som talade för att en ny simhall borde byggas där. Vi 

nominerar därför 147 mnkr fördelat på åren 2022-2025.  Anläggningen ska innehålla en 25-

metersbassäng samt en undervisnings-/varmbassäng med höj- och sänkbar botten. Den hittills tänkta 

placering är Torslandakrysset, dock har planarbetet inte startat. Andra placeringar kan därför komma 

att aktualiseras.  

Majorna-Linné: I tidigare investeringsnomineringar har Majorna-Linné lyfts fram vad gäller behov 

av ett nytt områdesbad. Majorna-Linné är det tredje större och sammanhängande området i Göteborg 

med låg tillgänglighet till en befintlig kommunal sim- och badanläggning som är öppen för den breda 

allmänheten. I denna del av staden är det dock mycket ont om mark där en simhall är möjlig att 

placera, vilket innebär att vi i denna nominering istället nominerar 340 mnkr för en simhall med oklar 

geografisk placering.  

Tidsmässigt har vi lagt in investeringen 2026–2028. 



Bollplaner 
Under 2000-talet har det skett en omfattande konstgräsutbyggnad i Göteborg. Befintliga grus- och 

naturgräsplaner har försetts med konstgräs, vilket kraftigt ökat nyttjandegraden ur ett helårsperspektiv. 

På senare har dock de negativa miljöaspekterna med konstgräs uppmärksammats alltmer. 

Förvaltningen arbetar aktivt för att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner. Vi 

befinner oss alltjämt i ett skede där vi prövar oss fram för att hitta material som är både miljövänliga 

och funktionsdugliga. Då marknaden för miljövänliga konstgräslösningar är under utveckling blir 

också kostnadsbedömningarna för kommande års investeringar tämligen osäkra. 

Jämfört med idrottshallar, isanläggningar och sim- och badanläggningar är bollplaner mer ytkrävande. 

De står också i många fall tomma under dagtid, för att sedan användas betydligt mer under kvällar och 

helger. I våra diskussioner med Göteborgs Fotbollförbund har det framgått att de är nöjda med 

tillgången på konstgräsplaner i Göteborg och ser att de tillkommande behoven främst finns i områden 

som är socioekonomiskt svaga (Södra Biskopsgården/Blidvädersplan samt Östra 

Göteborg/Kortedalavallen)1. 

Som framgår av bilaga 3, är fotboll den klart största idrotten i Göteborg, både för pojkar/män och 

flickor/kvinnor sett till antal deltagartillfällen. Bollplaner används även av andra idrotter, till exempel 

cricket, rugby, amerikansk fotboll och handboll. 

Reinvesteringar (kapitalkostnader finansieras inom nämndens ordinarie ramar)   

Några av våra befintliga naturgräsplaner kan genom ganska enkla armeringsarbeten förstärkas och 

därmed användas mer effektivt än idag. Trycket på nyetablering av fullstora konstgräsplaner minskar 

därmed och ger oss lite mer tid i avvaktan på nya och mer miljövänliga konstgräslösningar. Vi 

nominerar 2-3 mnkr årligen för detta. Det blir totalt 12 mnkr för åren 2021–2025 och 16 mnkr för 

perioden 2026-2031. 

 

Ersättningsinvesteringar 

Konstgräsutbyten: Av flera skäl behöver vi avsätta stora belopp för ersättning av befintliga 

konstgräsplaner. Det ena skälet är att de utgör en miljörisk med anledning av 

mikroplastproblematiken. Det andra skälet är att de slits i snabbare takt är vad som ursprungligen 

beräknats. Vi nominerar 16-21 mnkr årligen för utbyten av konstgräs, vilket blir 81 mnkr för perioden 

2021-2025 och 115 mnkr för åren 2026–2031.  

Välen: Göteborgs Stad har planer på att bygga bostäder vid Välens idrottsområde i de sydvästra 

delarna av Göteborg. Vi har haft tidiga dialoger med föreningsliv och exploatörer om hur området ska 

utformas. Mindre delar av de ytor som under flera årtionden, men utan planskydd, nyttjats för 

föreningsverksamhet kan komma att ianspråktas för bostadsexploatering. Genom investeringar i 

anläggningar på kvarstående ytor är likväl ambitionen att villkoren för idrottsverksamhet i området ska 

utvecklas och förbättras. Vi nominerar nu 35 mnkr åren 2023–2025 för tre fullstora konstgräsplaner 

som kompensation för de övriga bollplaner som ser ut att försvinna. Den ena bollplanen ska vara 

anpassad för rugby.  

 
 



Nyinvesteringar 

I några fall finns det färdiga grus- eller naturgräsytor där konstgräsetablering kan ske, i andra fall är 

det betydligt svårare då det är hård konkurrens om marken i den omfattande stadsutvecklingen pågår.   

Vid nyinvestering är det viktigt att kontgräsetableringar sker där nyttjandet är som högst i staden. De 

fullstora kan nyttjas mer flexibelt då de fungerar såväl för ungdomsidrott som tävlingsverksamhet för 

seniorer men är alltså mycket ytkrävande. De icke-fullstora konstgräsplanerna är inte så intressanta för 

seniorverksamheten utan kan i högre grad reserveras för barn- och ungdomsidrotten.  

2022: Generatorsplan (fullstor). Generatorsplan är idag en fullstor grusplan som ligger intill 

Backaplan, där en omfattande stadsutveckling planeras, vilket bland annat kommer innebära ett stort 

antal bostäder och därmed medborgare som har behov av ytor och anläggningar för idrott och rörelse. 

Totalt nominerar vi 15 mnkr för 2022.  

För 2023–2031 nominerar vi 6-7 mnkr årligen för konstgräsetableringar utan i detalj veta vilka objekt 

som blir aktuella. För åren 2022–2031 nominerar vi därför totalt 68 mnkr för nya bollplaner. 

 

  



  

Idrottsområden 
Med idrottsområde menas mark som idrotts- och föreningsnämnden förfogar över och där olika former 

av fysisk aktivitet erbjuds, ofta både inomhus och utomhus. Flera av förslagen inom detta område 

handlar om att stimulera användandet av stadens utemiljöer för såväl organiserad, självorganiserad 

som spontan fysisk aktivitet. En sådan utveckling kan tillsammans med andra insatser bidra till ökad 

folkhälsa. Anpassning av våra utomhusmiljöer kan också skapa förutsättningar för nya/unga 

”outdoorsporter” att etablera sig. Nedan fokuseras på investeringar som inte kan anses tillhöra de 

tidigare nämnda investeringsområdena idrottshallar, isanläggningar, sim- och badanläggningar eller 

bollplaner. 

   

Nyinvesteringar – utveckling av befintliga idrottsområden 

 

Kvibergs Park: I december 2016 antog kommunfullmäktige en uppdaterad vision för Kvibergs Park 

som anger hur området ska fortsätta att utvecklas de kommande femton åren. Av visionen framgår 

bland annat att ”Kvibergs Park är Sveriges främsta mötesplats där idrott, hälsa, kultur och utbildning 

förenas. Här skapas glädje, gemenskap och meningsfull fritid som bidrar till livskvalité och livslångt 

lärande för alla. Kvibergs Park gör Göteborg till en mer hälsosam och roligare stad att leva i”. 

Ambitionen för den nya visionen är att den förverkligas genom ett fortsatt brett samarbete med berörda 

förvaltningar, bolag samt de aktörer som redan idag verkar på området. 

För åren 2021–2025 ligger 32 mnkr och 2026 ligger 5 mnkr. Vi planerar bland annat en 

gruppträningsplattform med fokus på att locka nya målgrupper, en bokningsbar evenemangsyta för 

olika former av aktiviteter samt en temalekpark. För att parken ska utvecklas i enlighet med visionen 

och vara en mötesplats för alla är det viktigt att faciliteter, såsom toalettbyggnader, finns på plats 

liksom att parken är attraktiv rent visuellt. 

Heden: 

Etapp 1 – Avveckla isen och anlägg en central aktivitetspark för lek, dans, motion och idrott  

I avvaktan på beslut gällande långsiktig utveckling av Heden har idrotts- och föreningsnämnden gett 

förvaltningen i uppdrag att påbörja Etapp 1 inom ramen för 2019 års investeringsplan samt nominerat 

och erhållit investeringsmedel (ytterligare 20 mkr) för att fullfölja projektet som innehåller dansbana 

med tak i enlighet med Göteborgsförslag 296, mindre konstgräsplan för knatte- och spontanfotboll 

samt yta för olika typer av aktiviteter. Den tidiga planeringen av projekten är klar, och byggnation 

förväntas kunna påbörjas under 2022.  36 mnkr kronor finns i planperioden 2021-2025.  

Vi utgår från att det som etableras på Heden i detta projekt inte kommer att behöva rivas förrän 2027. 

Vi får därmed en avskrivningstid om cirka fem år. Då vi inte kan vara helt säkra ska merparten av det 

som etableras i denna aktivitetspark hur som helst vara utformat på sådant sätt att det kan demonteras 

för att återuppbyggas på annan plats.  



För framtida utveckling av Heden nominerar vi 100 mnkr för åren 2027-2028. Exakt vad denna 

utveckling kan komma att innebära är beroende av många faktorer, inte minst vilken framtida 

utveckling för området som helhet som kommer att beslutas.   

Övriga idrottsområden: För Slottskogsvallsområdet och Kvibergs Park har idrotts- och 

föreningsnämnden tydliga politiska uppdrag från kommunfullmäktige, medan Heden är ett strategiskt 

viktigt område i de centrala delarna av Göteborg. Idrotts- och föreningsnämnden förvaltar även flera 

andra idrottsområden i staden, vilka har behov av utveckling som gör dem mer attraktiva och trygga 

att besöka och använda. På motsvarande sätt som förnyelsen av Kvibergs Park och 

Slottsskogsvallsområdet varit föremål för bred samverkan och dialog kommer sådana processer att 

genomföras även för dessa områden, främst genom förvaltningens arbete med långsiktiga 

utvecklingsplaner.   

Vi bedömer investeringsbehovet för övriga idrottsområden nomineras 135 mnkr för åren 2021-2025 

och för perioden 2026-2031 41 mnkr. För 2020-talets inledande del handlar det till stor del om 

åtgärder vid Ruddalen och Skatås.  

 



Övriga investeringar 
Det sjätte och sista investeringsområdet kallar vi för ”Övriga investeringar”. Här rör det sig om 

investeringar som inte kan anses höra hemma i något av de fem andra investeringsområdena.  

 

Reinvesteringar (kapitalkostnader finansieras inom nämndens ordinarie ramar)  

Utöver de reinvesteringar som redovisas under andra anläggningstyper (idrottshallar, isanläggningar, 

sim- och badanläggningar samt bollplaner) uppstår kontinuerligt behov av reinvesteringar som är 

svårare att precisera till enskild anläggning i ett så långt tidsperspektiv som vi har här. Denna del av 

investeringsverksamheten handlar om anpassningar, ombyggnader och kompletteringar för att 

tillgodose krav från kunder och verksamhet. Det kan också handla om tillgänglighetsanpassningar, 

myndighetskrav och energisparåtgärder. Vi nominerar här ett investeringsutrymme om 28-37 mnkr per 

år och totalt 145 mnkr för perioden 2021-2025 och 205 mnkr för perioden 2026-2031.   

Nämndens anläggningsvärden har ökat under senare år. I takt med att investeringsverksamhet och 

anläggningsvärden stiger ökar successivt också nedskrivningar/slutavskrivningar av 

anläggningsvärden. På så sätt frigörs driftmedel som ska användas för att finansiera reinvesteringar i 

vårt anläggningsbestånd. Dessa reinvesteringar kan alltså nämnden finansiera utan att erhålla utökat 

kommunbidrag. Nämnden behöver likväl kommuncentralt godkännande även för denna del. Vi har då 

bara värderat de första åren i denna nominering då osäkerheten sedan blir allt för stor. Om 

investeringsverksamhet enligt detta ärende beslutas och genomförs kommer nämndens utrymme att 

själv finansiera reinvesteringar att öka ytterligare.  

  

Ersättningsinvesteringar 

Omklädningsbyggnader och markanläggningar: Vissa av de fristående omklädningsbyggnader som 

nämnden äger är i så dåligt skick att de behöver rivas och ersättas. I andra fall kan det räcka med 

enklare upprustningar. Vidare finns det investeringsbehov kopplade till markanläggningar, till 

exempel gamla ledningar, dräneringsarbeten, kompletteringar av staket och enklare läktare samt 

belysningsåtgärder vid våra anläggningar. Vi bedömer att dessa investeringsbehov uppgår till 17-22 

mnkr årligen, vilket innebär 87 mnkr för åren 2021–2025 och 123 mnkr perioden 2026-2031. 

Friidrottsanläggning på Hisingen: I kommunfullmäktiges beslut (2016-06-16) om uppdatering av 

investeringsplanen för åren 2016–2019 erhöll idrotts- och föreningsnämnden ett investeringsutrymme 

om 60 mkr i 2016 års prisnivå (63 mkr i 2018 års prisnivå med 3 procents årlig prisökning) för 

byggnation av en friidrottsanläggning på Hisingen. Den nya anläggningen ersätter den 

friidrottsverksamhet som tidigare fanns på Rambergsvallen, men som försvann i samband med att den 

byggdes om till renodlad fotbollsarena. Projektet är igång, och anläggningen planeras vara färdigställd 

2022. Förvaltningen har för avsikt att i enlighet med nu beslutad investeringsbudget upparbeta 47 

mnkr under 2021, och nominerar resterande 21mnkr för 2022.  

  



Nyinvesteringar 

Boulehall i Kvibergs Park: Befintlig boulehall i Kviberg kommer att rivas med anledning av 

kommande bostadsexpansion. Vi nominerar medel om 29 mnkr, varav 6 mnkr år 2022 och resterande 

23 mnkr år 2023 för att på sikt ersätta denna anläggning med nybyggnation. Innan en mer precis och 

genomarbetat nominering kan göras behöver ytterligare utredningsarbete göras. Det handlar bland 

annat om huruvida någon av befintliga byggrätter kan nyttjas och vidare om kostnader för erforderlig 

infrastruktur som framdragning av el, vatten och avlopp med mera kan samordnas med andra arbeten 

och därmed delas på flera byggnader. Förslaget bygger vidare på att kommunen bygger och äger 

anläggningen men att driften överlåts på en föreningsallians på motsvarande sätt som tillämpas för 

boulehallen vid Majvallen. 

Övriga nyinvesteringar: Kommunen är i en expansiv situation där många större nya bostadsområden 

kommer att växa fram under kommande år. Till viss del kommer dessa områden att försörjas med de 

traditionella anläggningar som kommunen brukar bygga. Därutöver behöver vi komplettera med nya 

typer av anläggningar, mer inriktade mot egenorganiserad rörelse och motion, som anpassas för att 

fånga nya målgrupper och bredda motionsmöjligheterna för göteborgarna. Det finns många 

göteborgare som inte känner sig hemma eller önskar delta i den traditionella föreningsverksamheten 

med deras idrotter. Därför är det viktigt att det börjar skapas komplement där nya grupper och 

individer kan hitta nya motionsformer, lustfyllda miljöer där alla åldrar ska känna sig välkomna och 

inkluderade.  

För att ha ett handlingsutrymme att kunna medverka i stadsutvecklingsprocessen och samtidigt ha 

möjlighet att fånga upp behov kopplade till nya typer av anläggningar, nominerar vi 10 -22 mnkr 

årligen. För perioden 2021–2025 finns 77 mnkr och för perioden 2026-2031 finns 123 mnkr.  

Avseende fördyrande markförhållandefrågor, energieffektiviserade åtgärder och åtgärder för 

klimathänsyn finns 131 mnkr för planeringsperioden 2021-2025. 
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1 Investeringsvolymer 

1.1 Övergripande beskrivning av 

investeringsvolymer 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2021-
2025 

2026-
2031 

Inkomster 0  0 0 0 0 0 0 

Utgifter 152 552 416 700 798 768 3234 3377 

varav Re-
/Ersättningsinv 

60 187 132 191 236 155 902 529 

varav 
Nyinvestering 

92 365 283 509 562 613 2332 2847 

Investerings-
netto 

152 552 416 700 798 768 3234 3377 

Budget 2021-2025  567 796 877 803 1062 4105  

 

På grund av framförallt förskjutningar framåt i tid av planprojekt, investeringar 

som ej ska genomföras i samma omfattning (Delar av ridsport, Frihamnen) 

kommer 2021 -2025 års planerade investeringsutrymme minska från 4 105 mnkr 

till 3 234 mnkr. Perioden 2026-2031 uppgår enligt planeringen till 3 377 mnkr. 

De förändringar som är gjorda jämfört med föregående år består framförallt i 

förskjutningar av projekt framåt i tiden, och detta kan främst härledas till att 

detaljplaneprojekt inte startat enligt ursprunglig planering. Utifrån antagandet att 

det som finns i investeringsunderlaget byggs samt hittills förväntad 

befolkningstillväxt fram till 2031, ser vi att antalet invånare per fotbollsyta samt 

idrottshall ökar, vilket alltså innebär att tillgången minskar. Däremot ökar 

tillgången vad gäller isanläggningar samt badanläggningar. Detta bör, tillsammans 

med andra parametrar, användas i kommande långsiktiga planeringsunderlag. 

Idrottshallar, ishallar och simhallar kan användas av föreningslivet/allmänheten på 

kvällar och helger, och av skola/allmänhet på dagtid. Detta innebär ett effektivt 

resursutnyttjande ur flera perspektiv såsom ekonomisk hushållning och effektiv 

användning av marken. Anläggningarna behöver anpassas för så många idrotter 

som möjligt för att ytterligare resursoptimera. I den täta staden, med stor 

konkurrens om marken, är det även viktigt att tänka nytt och kreativt. 

Investeringsbehoven är omfattande för kommande år. De totala 

investeringsutgifterna ligger betydligt högre än de senaste årens utfall. Detta 

förklaras delvis av försenade projekt, men också av att stadens tillväxttakt är och 

kommer att vara hög sett till befolkningsprognoserna. Dock kommer tidiga signaler 

om att pandemin kan komma att påverka befolkningsökningen. Om detta gäller 

bara under 2020 och 2021 är dock svårt att avgöra i nuläget. 

Att prioritera reinvesteringar och ersättningsinvesteringar generellt före 

utbyggnadsinvesteringar och nyinvesteringar är en väg att säkerställa att våra 
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befintliga anläggningar inte drabbas av driftstörningar eller driftstopp. Särskilt flera 

av isanläggningarna samt sim- och badanläggningarna är gamla och slitna och i 

stort behov av upprustning eller ersättning. Samtidigt behöver vi också bygga nya 

anläggningar för att möta befolkningstillväxten. 

1.2 Hållbarhetsdimensioner och 

prioriteringsgrunder 

Vad gäller nämndens investeringar fördelning utifrån socioekonomi, behöver 

förvaltningen fördjupa sig i detta område innan en redovisning och analys av 

fördelningen kan göras, då perspektiven befintlig befolkning och förväntad 

befolkningstillväxt samt förväntande effekter på folkhälsan genom tillgång på olika 

typer av anläggningar behöver läggas samman med de föreslagna investeringarnas 

fördelning över staden. Förvaltningen har som målsättning att koncentrera 

bemannade anläggningar till utsatta områden och kommer under året att 

färdigställa ett antal aktiva utemiljöer i utsatta områden, där såväl folkhälsa som 

föreningsdeltagande (och därmed nyttjande av de traditionella anläggningarna 

lägre) är lägre än stadens genomsnitt. 

Att bygga och driva en anläggning har stor miljö- och klimatpåverkan, varför en 

hög nyttjandegrad är det viktigast för att minska anläggningens miljö- och 

klimatavtryck. Ohälsa har också stor negativ miljö- och klimatpåverkan, varför det 

är av ytterst viktigt att bygga flexibla anläggningar som passar olika sportutövare 

och målgrupper med olika behov. 

Anläggningarna behöver vara lätta att nå med kollektivtrafik, men också 

tillgängliga för gång- och cykeltrafikanter med säkra in- och utfarter samt 

parkeringsmöjligheter inkl. lagring av batterier och hjälmar med mera. För 

framförallt spontanidrott för barn och unga är närhetsprincipen viktig varför 

förvaltningen eftersträvar samnyttjande av sporthallar med skolor. 

I planerings- och projekteringsprocessen eftersträvas energieffektiva 

anläggningar med modern teknik samt materialval med höga krav gällande 

miljö-, klimat- och hälsa sett ur ett livscykelperspektiv samt även ta hänsyn till 

biologisk mångfald. Materialvalen ska även säkerställa att drift, skötsel och 

underhåll minimerar utsläpp av miljö- eller hälsofarliga kemikalier och gå mot 

mer klimatsmarta och cirkulära val. 

Solceller och gröna sedumtak beaktas alltid för att främja klimat, biologisk 

mångfald samt en god luftmiljö och harmonisering av nederbörd. 

För is- sim- och badanläggningar, men även för sporthallar innebär nya högre 

byggstandars gällande inomhusmiljö, säkerhet, tillgänglighet etc. att energi- och 

miljöbelastningen kan öka jämfört med en gammal anläggning med sämre 

prestanda och flexibilitet. Dagens utövare/besökare har även högre ställda krav på 

standard som temperaturer och funktionalitet och flexibilitet än tidigare. 

Gällande våra bollplaner och mjukgjorda ytor har förvaltningen en strategi att 

ersätta gummigranulat som ger upphov till spridning av mikroplast samt en stor 

avfallsproblematik. Vid anläggning av fossil-baserade mjukgjorda ytor, padds, 

löparbanor, mjukgjorda golv görs klimat- och miljöavväganden för att sakta men 

säkert öka andelen cirkulära och klimatsmart material. 
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Vi säkerställer effektiva och säkra godslogistikflöden inom och omkring våra 

anläggningar med en god avfallshantering där förebyggande av avfall och återbruk 

främjas och källsorteringsmöjligheterna är goda. 

För att ha ett handlingsutrymme att kunna medverka i stadsutvecklingsprocessen 

och samtidigt ha möjlighet att fånga upp behov kopplade till nya typer av 

anläggningar, tillkommande krav, energieffektiviseringar eller åtgärder kopplat till 

klimathänsyn finns ett utrymme för detta. 

Vad gäller nämndens investeringar fördelning utifrån socioekonomi, behöver 

förvaltningen fördjupa sig i detta område innan en redovisning och analys av 

fördelningen kan göras, då perspektiven befintlig befolkning och förväntad 

befolkningstillväxt samt förväntande effekter på folkhälsan genom tillgång på olika 

typer av anläggningar behöver läggas samman med de föreslagna investeringarnas 

fördelning över staden. Förvaltningen har som målsättning att koncentrera 

bemannade anläggningar till utsatta områden och kommer under året att 

färdigställa ett antal aktiva utemiljöer i utsatta områden, där såväl folkhälsa som 

föreningsdeltagande (och därmed nyttjande av de traditionella anläggningarna 

lägre) är lägre än stadens genomsnitt. 

1.3 Beskrivning av investeringsvolymer utifrån 

investeringsområden 

Belopp i 
mnkr 

 Utfall Prognos 

Inv 
område 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2021-
2025 

2026-
2031 

Sporthall
ar 

         

 Ink         

 Utg 8 164 42 65 66 61 398 555 

 Netto 8 164 42 65 66 61 398 555 

Ishallar          

 Ink         

 Utg 6 111 109 19 60 31 330 295 

 Netto 6 111 109 19 60 31 330 295 

Sim-och 
badanläg
gningar 

         

 Ink         

 Utg 17 4 59 407 473 550 1493 1655 

 Netto 17 4 59 407 473 550 1493 1655 

Bollplaner          

 ink         

 utg 30 28 30 27 35 36 156 156 

 netto 30 28 30 27 35 36 156 156 
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Idrottsom
råden 

         

 ink         

 utg 24 61 51 54 60 14 240 178 

 netto 24 61 51 54 60 14 240 178 

Övriga 
investerin
gar 

         

 ink         

 utg 7 128 77 88 67 31 391 246 

 netto 7 128 77 87 66 31 391 246 

Re-
investerin
g 

 60 56 48 41 38 45 228 292 

Nettoinvestering 
Totalt 

152 552 416 700 798 768 3234 3377 

 

Ett tillgängligt utbud av idrottsanläggningar och fysiska aktivitetsmiljöer är en 

faktor som gör att vi rör oss mer och därmed bidrar anläggningarna till ökad 

folkhälsa. Idrottsanläggningar kan också fungera som en naturlig mötesplats för 

människor och kan också bidra med trygghet och fungera som en målpunkt. 

Anläggningarna kommer i hög grad att användas av barn och ungdomar, men 

också av många andra målgrupper. Anläggningarna behöver därför utformas så att 

de fungerar och kan användas av många, oavsett ålder, funktionsvariation osv. 

I många fall kommer anläggningarna byggas och anpassas för att tillgodose olika 

idrotters behov vilket gör det möjligt att en mångfald av idrotter kan utövas i 

Göteborg. 

Tidigare har vi redovisat investeringsvolymernas fördelning utifrån kön uppdelat 

per anläggningstyp/investeringsområde. Analysen har baserat sig på bokning av 

olika anläggningar samt andel pojkar/flickor i de idrotter som bokar tider i 

anläggningarna. Denna modell behöver utvecklas då nyttjandet kan se annorlunda 

ut än fördelning i medlemmar. 

Tittar man istället totalt på investeringsvolymen, fortfarande mot samma underlag 

som ovan, ger detta en ungefärlig fördelning med 60% av investeringsvolym till 

fördel för pojkar och 40% av investeringsvolymen till flickor. Idrotter där flickor är 

överrepresenterade, och där Idrotts- och föreningsnämnden historiskt sett också 

investerar i anläggningar är framförallt idrottshallar anpassade för gymnastik. 

Genom bidragsgivning har Idrotts- och föreningsnämnden möjlighet att stödja 

idrotter på annat sätt än genom att själva investera i anläggningar, vilket också bör 

vägas in i framtida analys 

Idrottshallar: 

De kommande åren är flera byggen av Idrottshallar pågående eller planerade. 

Hallarna är planerade att takta stadsutvecklingen, den demografiska 

sammansättningen, behovsanalys och tillgängligheten. Det är hallar i flera olika 

kategorier med olika publikkapacitet som planeras för inom planeringsperioderna. 

För att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser, bör 
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idrottshallarna så långt möjligt användas av skolan på dagtid och av föreningsliv 

och allmänhet på kvällar och helger. 

Ishallar: 

Totalt är det tre ishallar som vi bedömer är i så pass dåligt tekniskt skick att de 

behöver ersättas under 2020-talet b la Isdala ishall och Rambergsrinken 

Två isanläggningar behöver byggas ut, Ruddalens bandybana byggs ut med tak och 

väggar samt Skrinnarvallens inriktning utvecklas. 

Det föreslås också tre nya ishallar som är enkla träningshallar med ett par hundra i 

publikkapacitet. Örgryte-Härlanda, Ringön,Torslanda/Björlanda 

Sim- och badanläggningar: 

En av huvudprinciperna i badutredningen är att det långsiktigt ekonomiskt är bättre 

att bygga nytt än att lappa och laga slitna och otidsenliga anläggningar som är mer 

än 40 år gamla. I två fall föreslår vi att befintliga anläggningar ersätts, nämligen 

Askims simhall och Valhallabadet. Idrotts- och föreningsnämnden har inte erhållit 

ett uppdrag att bygga ett nytt centralbad, men i investeringsbudget 2021- 2030 

fanns investeringsmedel om 1 500 mkr med. 

I badutredningen föreslog vi en utbyggnad av Lundbybadet för ökad kapacitet och 

för att bättre uppfylla de funktioner som vi föreslår att ett områdesbad ska ha. 

Lundbybadet är idag en anläggning för hela Hisingen och har med sin lokalisering 

mycket god tillgänglighet. Anläggningen har höga besökssiffror och är under vissa 

tider fullbelagd. Med den befolkningsutveckling som förväntas i omgivningen 

kommer nuvarande anläggning inte klara av att ta emot alla besök. 

I badutredningen konstaterade vi även att det sedan 1980 inte byggts tillräckligt 

många nya simhallar för att kunna möta stadens kraftiga befolkningsutveckling. 

Konsekvenserna har blivit trängsel på befintliga anläggningar, låg tillgänglighet 

samt svårigheter att boka tider för exempelvis simundervisning och föreningsliv. 

Därför planeras för tre nyinvesteringar i bad- och simanläggningar. 

Bollplaner: 

Under 2000-talet har det skett en omfattande konstgräsutbyggnad i Göteborg. 

Befintliga grus- och naturgräsplaner har försetts med konstgräs, vilket kraftigt ökat 

nyttjandegraden ur ett helårsperspektiv. På senare har dock de negativa 

miljöaspekterna med konstgräs uppmärksammats alltmer. Förvaltningen arbetar 

aktivt för att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner. Vi befinner 

oss alltjämt i ett skede där vi prövar oss fram för att hitta material som är både 

miljövänliga och funktionsdugliga. Då marknaden för miljövänliga 

konstgräslösningar är under utveckling blir också kostnadsbedömningarna för 

kommande års investeringar tämligen osäkra. Det planeras också för några 

nyetableringar. 

Idrottsområden: 

Med idrottsområde menas mark som idrotts- och föreningsnämnden förfogar över 

och där olika former av fysisk aktivitet erbjuds, ofta både inomhus och utomhus. 

Flera av förslagen inom detta område handlar om att stimulera användandet av 

stadens utemiljöer för såväl organiserad, självorganiserad som spontan fysisk 

aktivitet. En sådan utveckling kan tillsammans med andra insatser bidra till ökad 

folkhälsa. Anpassning av våra utomhusmiljöer kan också skapa förutsättningar för 
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nya/unga ”outdoorsporter” att etablera sig. Här fokuseras på investeringar som inte 

kan anses tillhöra de tidigare nämnda investeringsområdena idrottshallar, 

isanläggningar, sim- och badanläggningar eller bollplaner. 

Övriga investeringar: 

Det sjätte och sista investeringsområdet kallar vi för ”Övriga investeringar”. Här 

rör det sig om investeringar som inte kan anses höra hemma i något av de fem 

andra investeringsområdena. Här finns också energieffektiviseringar, 

klimatanpassningar mm. 

1.4 Beskrivning av betydande projekt 

 

Belopp i mnkr 
Utfall 
t o m 

Prognos 

Pågående 
projekt 

-2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031- 

         

Ink         

Utg         

Netto         

         

Ink         

Utg         

Netto         

         

Ink         

Utg         

Netto         

Planerade 
projekt 

-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031- 

Centralbadet         

Ink         

Utg  2 2 198 300 500 800  

Netto         

Lundbybadet         

Ink         

Utg       515  

Netto         

         

Ink         

Utg         

Netto         
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Centralbadet: 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att 

i samverkan med Idrotts- och föreningsnämnden, Fastighetsnämnden och Got 

Event skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad med utgångspunkt 

i Fördjupad lokaliseringsstudie av ett nytt centralbad (Tengbom, 2018) där 

Gullbergsvass är huvudalternativet. Kommunstyrelsen gav samtidigt Idrotts- och 

föreningsnämnden i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för byggnation av ett 

nytt centralbad. 

Arbetet sammanställdes i rapporten Förutsättningar för lokalisering av nytt 

centralbad i Gullbergsvass i Göteborg, daterat 2020-04-16. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 att ge Idrotts- och föreningsnämnden i 

uppdrag att i samverkan med Älvstranden Utveckling AB och byggnadsnämnden ta 

fram en mer detaljerad förstudie och underlag som möjliggör för ett 

genomförandebeslut, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19. 

Underlaget ska omfatta förutsättningar och strategier för projektets genomförande, 

en specificering av ekonomi och volymer, en riskbedömning och en nyttoanalys. 

Underlag och förstudie ska innebära en förbättrad totalekonomi. Den fortsatta 

utredningen ska särskilt pröva exploatering av mark som ej behövs då 

utomhusbadet utgår. 

Uppdraget med den fördjupade förstudien gällande förutsättningarna för ett 

centralbad i Gullbergsvass men också att översiktligt studera förutsättningarna för 

ett centralbad på Ringön och Heden redovisas för Idrotts- och föreningsnämnden i 

mars 2021. 

Idrotts- och föreningsnämnden har inte erhållit ett uppdrag att bygga ett nytt 

centralbad, men i investeringsbudget 2021- 2030 fanns investeringsmedel om 

1 500 mkr med. Om beslut fattas att ett nytt centralbad ska placeras på 

Gullbergsvass, kan badet inrymmas i kommande planarbete Kämpegatan. 

Lundbybadet: 

I badutredningen föreslog vi en utbyggnad av Lundbybadet för ökad kapacitet och 

för att bättre uppfylla de funktioner som vi föreslår att ett områdesbad ska ha. 

Lundbybadet är idag en anläggning för hela Hisingen och har med sin lokalisering 

mycket god tillgänglighet. Anläggningen har höga besökssiffror och är under vissa 

tider fullbelagd. Med den befolkningsutveckling som förväntas i omgivningen 

kommer nuvarande anläggning inte klara av att ta emot alla besök. 

Ett områdesbad innebär i det här fallet att en 50-metersbassäng, en 

undervisningsbassäng, en varmbassäng samt en barn- och familjedel adderas. Den 

nya delen bör byggas så att den kan fungera självständigt från befintligt bad med 

egna faciliteter för omklädning och egna tekniska installationer som är oberoende 

av befintlig anläggning – detta för att möjliggöra framtida utveckling och 

omdaning av den gamla delen utan att verksamheten i den nya påverkas. Ytterst 

öppnar det också för möjligheten att i ekonomiskt ordnade former avveckla den 

gamla delen. Observera att förslaget förutsätter att nuvarande utomhusbassäng på 

sikt avvecklas. 
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2 Driftskonsekvenser 

2.1 Kapitalkostnadsutveckling 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

Kapitalkostnader 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Avskrivningar 54,5 55,6 56,3 62,7  72,4 89,9 94,9 107,7 

Räntekostnader 12,5 11,6 12,1 10,5  10 9,5 9 8,6  

Totala 
kapitalkostnader 

67 67,2 68,4 73,2 82,4 99,4 103,9 116,3 

Kapitalkostnader i 
nomineringar 2021 

   83,7 96,2 117,8 132,8 167,1 

 

Kapitalkostnadsutvecklingen har beräknats dels med en prognos på 

avskrivningarna baserat på befintligt bestånd och med den förväntade utvecklingen 

av detta. En beräkning har också gjorts på det planerade beståndet och vad detta 

innebär. Räntan är beräknad till 1% och avskrivningstiderna beräknade efter 

gällande anvisningar för komponentavskrivning. 

2.2 Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel) 

Driftskostnader (nettoeffekter) 2022 2023 2024 2025 

Drift tillkommande anläggningar 14 25,6 7,8 12,5 

Medfinansiering statlig/regional 
infrastruktur 

    

Icke aktiveringsbara 
projektkostnader 

12,4 11,2 17 17 

Förgäveskostnader/Utrangering
ar 

8,4    

Totala 
driftskostnadskonsekvenser 

34,8 36,8 24,8 29,5 

Driftskostnader i underlag 2021 6 36 14 30 

 

Driftskonsekvenserna är beräknade schablonmässigt och utgår från följande 

förutsättningar. Effekterna är så långt det är möjligt, beräknade utifrån nuvarande 

kvalitetsnivåer i form av till exempel öppethållande och bemanning. De tar också 

hänsyn vilken typ av investering som är planerad och vilken kategori den ingår i, 

om den är bemannad malternativt obemannad. Beräkningarna tar också hänsyn till 

intäktens storlek. 

Investeringsutgifterna utgår från fasta priser (2018 års nivå) för att sedan räknas 

upp med en årlig prisökning om 3 procent. Det är svårt att i ett så här tidigt skede 

bedöma hur prisutvecklingen kommer att se ut för de olika anläggningstyperna 

framöver. Utöver indexuppräkning spelar konjunkturläge in liksom 

lokaliseringarnas specifika förutsättningar. 
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Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen, Bilaga 3. Investeringsbudget 2022 - 
nyckeltal 

1 (5) 

  

   

Bilaga 3. Investeringsbudget 2022 - nyckeltal 

Befolkning 

Figur 1. Befolkningsmängd per mellanområde i Göteborg 2019, alla åldrar. Källa: 

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. 

 

 
Figur 2. Befolkningsprognos 2019–2027 per mellanområde för Göteborg, alla åldrar.  

Källa: Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. 
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Nuvarande anläggningsbestånd 

 
Figur 3. Sporthallar (fullmått) i Göteborg, uppdelat på huvudmannaskap. Källa: Idrotts- 

och föreningsförvaltningens egen sammanställning. 

 

 
Figur 4. Bollplaner (naturgräs och konstgräs) i Göteborg, uppdelat på huvudmannaskap. 

Källa: Idrotts- och föreningsförvaltningens egen sammanställning. 
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Figur 5. Ishallar i Göteborg, uppdelat på huvudmannaskap. Källa: Idrotts- och 

föreningsförvaltningens egen sammanställning. 

 

 
Figur 6. Simhallar i Göteborg, uppdelat på huvudmannaskap. Källa: Idrotts- och 

föreningsförvaltningens egen sammanställning. 
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Figur 7. Kommunala utegym i Göteborg, uppdelat på huvudmannaskap. Källa: Idrotts- 

och föreningsförvaltningens egen sammanställning. 

 

 
Figur 8. Kommunala gym i Göteborg, uppdelat på huvudmannaskap. Källa: Idrotts- och 

föreningsförvaltningens egen sammanställning. 
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Största idrotterna i Göteborg  

Figur 7. Deltagartillfällen totalt för 7–25-åringar samt personer med 

funktionsnedsättningar (26+), år 2019. Statistiken utgår från föreningar som är 

registrerade i Göteborg. Källa: Riksidrottsförbundet. 

Figur 8. Andel pojkar/män respektive flickor/kvinnor för de största idrotterna i Göteborg 

utifrån deltagartillfällen för 7–25-åringar totalt samt personer med 

funktionsnedsättningar (26+). Statistiken utgår från föreningar som är registrerade i 

Göteborg. Källa: Riksidrottsförbundet. 
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Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till 

investeringsnomineringar och långsiktig investeringsplan för åren 2022–2031 och 

översänder det till den centrala budgetberedningen.  

Tidigare behandling 
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Förslag till investeringsnomineringar 2022–2031 
inklusive långsiktig investeringsplan 

Förslag till beslut 
1. Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till 

investeringsnomineringar och långsiktig investeringsplan för åren 2022–2031 och 

översänder det till den centrala budgetberedningen.  

2. Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad. 

Ärendet 
Ärendet har 2020-02-10 § 23 varit ett informationsärende i Kretslopp och vattennämnden. 

Förvaltningen föreslår att förslaget till investeringsplan för perioden 2022–2031 

godkänns, samt att det överlämnas till Stadsledningskontoret för vidare beredning. 

Bilagda underlag redovisar investeringsområden och bedömda volymer för investering 

och reinvestering som vardera innehåller en omfattande mängd projekt. Den prioritering 

av projekt som förvaltningen gör per område redovisas inte i uppställningarna. Bilagda 

underlag redovisar även kapitalkostnadsutveckling, driftkostnadseffekter samt betydande 

projekt. Ett nytt område, skyfallsinvesteringar, har lagts till. Budgetposten förutsätter 

finansiering via skattemedel både i investeringsbudget och driftbudget. 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 
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1 Investeringsvolymer 

1.1 Övergripande beskrivning av 

investeringsvolymer  

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2021-
2025 

2026-
2031 

Inkomster         

Utgifter -543 -969 -935 -837 -883 -1161 -4784 -6940 

varav Re-
/Ersättningsinvest
ering 

-138 -181 -176 -196 -148 -168 -868 -2230 

varav 
Nyinvestering 

-405 -788 -759 -641 -735 -993 -3916 -4710 

Investerings-
netto 

-543 -969 -935 -837 -883 -1161 -4784* -6940 

Budget 2021-2025  -969 -1124 -1054 -1070 -853 -5070 -5976* 

Exploateringsinvesteringar ingår inte i dessa belopp utan beskrivs i separat tabell. 

*Differensen mot budget 2021-2025 beror på ändrade redovisningsprinciper för redovisad tid 

*Enligt KF:s utblick av investeringsbehov för 2026-2031 

Kretslopp och vattennämndens investeringsbehov för vatten, avlopp och avfall 

perioden 2021-2031 uppgår till 11 700 Mkr där ca 11 300 Mkr avser investeringar 

inom VA-verksamheten och ca 400 Mkr avser investeringar inom 

avfallsverksamheten. Samtliga framtida kostnader är uppräknade med 3 procent per 

år från basåret 2021 för att ta hänsyn till framtida allmänna kostnadsökningar i 

branschen. Exploateringsinvesteringar ingår inte i dessa belopp utan beskrivs i 

separat tabell. 

Av investeringsvolymen för vatten och avlopp är 3 090 Mkr reinvestering. 

Motsvarande summa för avfall uppgår till 9 Mkr. Detta motsvarar 28 respektive 2 

procent av totalen under 2021-2031. Reinvesteringsdelen för vatten och avlopp 

ökar under senare delen av perioden i förhållande till den totala volymen från i 

genomsnitt 19% under 2021-2025 till 33% under 2026-2031. 

För 2021-2025 är investeringsplanen för vatten och avlopp enligt KF:s budgetram. 

Vi har med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper för arbetad tid omfördelat 

58 Mkr per år för 2022-2025 från vatten och avlopps investeringar och 

reinvesteringar till drift. Investeringsbudgeten för vatten och avlopp är därav sänkt 

med ca 230 Mkr under 2022-2025 jämfört med KF:s beslut. För 2026 -2031 har vi 

ökat investeringsplanen för vatten och avlopp med ca 1000 mnkr jämfört med 

föregående års investeringsplan. Utredningar visar ett ökat behov av medel för att 

nå nämndens mål och kunskapen har ökat sedan förra planen. Vi har tagit fram 

utredningar som till exempel förstärkning Ringledning för Göteborgs 

drickvattensförsörjning, Utredning framtida råvattenförsörjning och revidering av 

Åtgärdsplan avlopp. 



 

 

Investeringsnomineringar 2022  4 (15) 

Kretslopp och vattennämnden  

 2021-05-12 
07:02:00 

För avfall är investeringsplanen 2022-2025 sänkt med 55 Mkr jämfört med KF:s 

beslutade budget. Orsaken är försening av projektet ny Kretsloppspark då 

tilldelningen av mark är försenad. Investeringsplanen för 2026 -2031 är sänkt med 

ca 200 Mkr då behoven är lägre än KF:s budgetram. 

Förvaltningens investeringsverksamhet 

Kretslopp och vattens investeringar är både värdehöjande åtgärder, som definieras 

som åtgärder där nya anläggningar byggs eller prestanda förbättras utöver 

ursprunglig funktion, samt värdeåterskapande åtgärder för att bibehålla ursprunglig 

funktion. Kapitaltjänstkostnader för alla investeringar finansieras genom debitering 

av VA-kollektivet enligt gällande VA-taxa och avfallskollektivet enligt gällande 

avfallstaxa. 

Stora utmaningar finns för att nå målen i verksamhetens långsiktiga planer och 

förvaltningen bedömer att investeringsnivån kommer öka till följd av detta den 

kommande tioårsperioden. Investeringsvolymerna behöver enligt 

branschorganisationen Svenskt vattens senaste rapport ”Investeringsbehov och 

framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp” öka under den närmast 20 

årsperioden med 40% på grund av förnyelsehov, klimatanpassning, 

befolkningstillväxt och ökade miljökrav. 

Då genomförandeförmågan för investeringsvolymen är beroende dels av egna 

resurser, dels av externa faktorer som bygglov och andra tillstånd, tillgång till 

konsulter och entreprenörer samt marknadslägets påverkan på pris, har en 

rimlighetsbedömning gjorts för att få fram en realistisk nivå. 

Egna investeringar för Kretslopp och vattennämnden vilka nämnden själv förfogar 

över 

De egna investeringarna består av investeringar inom dricksvattenproduktion, 

dricksvattendistribution, avloppsavledning, återvinning och behållare, nedlagda 

deponier och övriga investeringar (nylagda serviser, vissa IT– och 

fastighetsinvesteringar). Investeringarna styrs av de nödvändiga behov som 

förvaltningen tagit fram i de långsiktiga planerna Åtgärdsplan vatten, Regional 

vattenförsörjningsplan, Åtgärdsplan avlopp, Regional avfallsplan (Göteborg 

minskar avfallet) eller VA-utbyggnadsplan för befintliga områden. Måldelarna i 

planerna har varit föremål för nämndbeslut och sätter nivån för den ambition som 

finns och vad som betraktas som nödvändigt att uppnå. 

Egna investeringar för Kretslopp och vattennämnden vilka nämnden inte förfogar 

över, så kallade generalplaneinvesteringar  

Kretslopp och vatten kan själva påverka när den största delen av de egna 

investeringarna ska utföras och står själv för styrningen och ledning av dessa 

investeringar. Det finns dock så kallade "generalplaneinvesteringar" inom VA-

verksamheten som utförs för att kunna försörja utbyggnadsområden som hanteras 

inom ramen för exploateringsinvesteringar som inte ingår i investeringsplanen för 

exploateringsinvesteringar. En extra budgetpost beslutades för en pågående 

detaljplan för utbyggnad VA ledningar i nytt bostadsområde i Säve på 100 Mkr i 

KF:s budget under planperioden 2022-2025. Säve planprogram ingår ej i 

nomineringsunderlaget. Generalplaneinvesteringar är svårare att styra i tid. Det kan 

också vara fråga om tidigareläggning av arbeten som tvingas fram av andra aktörer 

som till exempel statliga Trafikverket. 
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Bild 1: Långsiktig plan investeringar och reinvesteringar VA (exklusive exploateringar 2015-2031 

med 3% uppräkning från 2022, jämfört med tidigare långsiktig plan (Tkr) 

 

 

Bild 2: Långsiktig plan investeringar och reinvesteringar avfall 2015-2031 med 3% årligt 

uppräkning från 2022 (Tkr) 

 

Bild 3: Långsiktig plan investeringar och reinvesteringar (inklusive exploateringar) 2015-2031 med 

3% årligt uppräkning från 2022 (Tkr) 
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1.2 Övergripande beskrivning av 

exploateringsvolymer 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2021-
2025 

2026-
2031 

VA-utbyggnad -144 -185 -191 -186 -169 -174 -905 -1349 

VA-anslutnings-
avgifter (från 
explo) 

53 *       

VA-Utbyggnads-
netto 

-91        

Budget 2021-2025  -185 -191 -186 -169 -174 -905  

Intäkter från anläggningsavgifter för exploateringsprojekt beslutas som en del av kommunfullmäktiges beslut om 

VA-taxa i december. Förslag på nivå beslutas i nämndens verksamhetsnominering i april. Det är därför inte 
möjligt att redovisa dessa i detta ärende. I verksamhetsnomineringen kommer konsekvenserna för intäkter från 

anläggningsavgifter i planerade exploateringsprojekt att belysas. 

Investeringsplanen för exploateringar följer KF:s beslutade budgetram för 2021-

2025 men den är 300 Mkr högre år 2026-2031 jämfört med tidigare inlämnad plan. 

Ökningen är relaterad till den höga stadsutvecklingen i Göteborg. 

Utgifterna är uppräknade med 3 % årligen från basåret 2021 för att ta hänsyn till 

framtida allmänna kostnadsökningar i branschen. 

VA-utbyggnad vid genomförande av detaljplan finansieras delvis med 

anläggningsavgifter för fastigheter inom planområdet, delvis genom de 

brukningsavgifter som betalas av alla VA-kunder i Göteborg. Intäkter från 

anläggningsavgifter inom detaljplaneområden utgör i snitt 40-45% av 

förvaltningens total intäkter från anläggningsavgifter, resterande 

anläggningsintäkter kommer från VA-utbyggnad i omvandlingsområden samt 

förtätningar. 

Intäkter från anläggningsavgifter för exploateringsprojekt beslutas som en del av 

kommunfullmäktiges beslut om VA-taxa i december. Förslag på nivå beslutas i 

nämndens verksamhetsnominering i april. Det är därför inte möjligt att redovisa 

dessa i detta ärende. I verksamhetsnomineringen kommer konsekvenserna för 

intäkter från anläggningsavgifter i planerade exploateringsprojekt att belysas. 

Exploateringsinvesteringar i Göteborgs Stad utgår från Göteborgs 

kommunfullmäktiges budget med prioriterade mål. Arbetet med samordning av 

exploateringsinvesteringar i staden genomförs av Fastighetskontoret medan 

utförandet av investeringsprojekten vanligtvis brukar samordnas från 

Trafikkontoret. Kretslopp och vatten är med i planerings- och utförandeskedet och 

lämnar planeringsunderlag i form av beräknade investeringskostnader för VA-

åtgärder för delar vilka Kretslopp och vatten svarar. Förvaltningen arbetar för att 

medverka till att nya bostäder, skolor med mera byggs ut enligt plan. Kretslopp och 

vatten har begränsade möjligheter att styra eller prioritera 

exploateringsinvesteringar då dessa ofta tidsmässigt styrs av exploatörernas 

intresse vilket påverkas av exempelvis rådande konjunkturläge samt planprocess. 
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Bild 4: Utbyggnad VA exploatering utgifter och inkomster 2015-2031 med 3% uppräkning från 2022 

(Tkr) 

 

1.3 Hållbarhetsdimensioner och 

prioriteringsgrunder 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Redovisad investeringsplan är även underlag för ytterligare ärenden som 

förvaltningen parallellt har att utarbeta, såsom ärendet Kretslopp och vattens 

verksamhetsnomineringar 2022 som kommer upp för beslut på nämndmötet i mars. 

Till det ärendet biläggs Förutsättningar för VA-taxa 2022 samt Förutsättningar för 

avfallstaxa 2022, vilka till delar bygger på föreslagen investeringsplan. Nämndens 

investeringsvolym påverkar taxebehovet för lång tid framöver, särskilt på VA-

området där investeringsvolymen är markant högre än på avfallsområdet. De höga 

investeringsvolymerna kommer att medföra en kraftigt ökad låneskuld, ökade 

kapitalkostnader och därmed en ökad räntekänslighet. Till stor del finanserias våra 

investeringar med gröna obligationer och det är ett underlag för stadens upplåning. 

Aktuell investeringsplan för perioden kommer att medföra ökade driftkostnader. 

Planerad nyinvestering i utökade och förbättrade anläggningar för VA och avfall 

förväntas innebära ökade kostnader för drift och underhåll. Delvis kompenseras 

ökade kostnader i och med att nya pumpar och större ledningsdimensioner även 

innebär lägre energiförbrukning. Planerad reinvestering bedöms inte medföra 

ökade driftkostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Den ekologiska dimensionen är grundläggande för förvaltningens verksamhet. 

Kretslopp och vattens övergripande syfte är att erbjuda långsiktigt hållbara 

lösningar för stadens VA-försörjning och avfallshantering. 

Den föreslagna investeringsplanen är ett för staden viktigt bidrag för att inte 

överlämna de stora miljöproblemen till nästa generation göteborgare. 

Investeringsplanen bidrar också till måluppfyllelse för Göteborgs samtliga tolv 

miljömål. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningens verksamhet, avseende såväl drift som investeringar, gör ingen 

åtskillnad på kön, ålder, religionstillhörighet, sexuell läggning, etniskt ursprung 
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med mera. Uppdraget är att förse samtliga brukare och kunder med säker och 

effektiv produktion och leverans av dricksvatten, säker avledning av avloppsvatten 

och en effektiv och miljömässigt korrekt avfallshantering. 

1.4 Beskrivning av investeringsvolymer utifrån 

investeringsområden 

Belopp i 
mnkr 

 Utfall Prognos 

Inv 
område 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2021-
2025 

2026-
2031 

VA 
Investerin
gar 

Ink         

 Utg -377 -747 -740 -605 -680 -875 -3645 -4590 

 Netto -377 -747 -740 -605 -680 -875 -3645 -4590 

VA 
Reinveste
ringar 

Ink         

 Utg -138 -180 -175 -195 -147 -168 -865 -2225 

 Netto -138 -180 -175 -195 -147 -168 -865 -2225 

Avfall 
Investerin
gar 

Ink         

 Utg -28 -41 -20 -36 -54 -118 -269 -120 

 Netto -28 -41 -20 -36 -54 -118 -269 -118 

Avfall 
reinvester
ingar 

Ink         

 Utg 0 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -5 

 Netto 0 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -5 

Nettoinvestering 
Totalt 

-543 -969 -936 -833 -884 -1164 -4784 -6940 

Inom vatten och avlopp (VA) samt inom avfall görs en uppdelning av 

investeringarna mellan investeringsområdena investeringar och reinvesteringar. 

Investeringar innebär prestandaökning och reinvestering förnyelse. 

För 2021-2025 är investeringsplanen för vatten och avlopp enligt KF:s budgetram. 

Vi har med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper omfördelat 58 Mkr per år för 

2022-2025 från investering och reinvestering till drift. Investeringsbudgeten är 

därav sänkt med ca 230 Mkr under 2022-2025 jämfört med KF:s beslut. Det 

innebär en neddragning med 115 Mkr för investering och 115 Mkr för 

reinvestering. För 2026 -2031 har vi ökat investeringsplanen för vatten och avlopp 

med ca 1 000 mnkr jämfört med föregående års investeringsplan. Utökningen är 

främst inom förnyelse det vill säga investeringsområdet reinvestering. Utredningar 

visar ett ökat behov av medel för att nå nämndens mål och kunskapen har ökat 

sedan förra planen. Vi har tagit fram utredningar som till exempel förstärkning 

Ringledning för Göteborgs drickvattensförsörjning, Utredning framtida 



 

 

Investeringsnomineringar 2022  9 (15) 

Kretslopp och vattennämnden  

 2021-05-12 
07:02:00 

råvattenförsörjning och revidering av Åtgärdsplan avlopp. 

För avfall är investeringsplanen 2021-2025 sänkt med 55 Mkr jämfört med KF:s 

beslutade budget. Orsaken är försening av projektet ny Kretsloppspark då 

tilldelningen av mark är försenad. Investeringsplanen för 2026 -2031 är sänkt med 

ca 200 Mkr då behoven är lägre än beslutad budget. Neddragningen är inom 

investeringsområdet investeringar. 

Investeringar inom dricksvattenproduktion (VA) 

Investeringar inom detta område omfattar prestandaökning och förnyelse av 

råvattenanläggningen och våra vattenverk. De investeringar som är planerade under 

kommande planperiod syftar främst till att förbättra säkerheten i 

vattenproduktionen, öka barriärverkan samt höja produktionskapaciteten. Det 

största investeringsprojektet inom detta verksamhetsområde samt inom 

förvaltningen är utbyggnad av ultrafilter och dricksvattenkemikalier på Alelyckans 

vattenverk. 

Investeringar inom dricksvattendistribution (VA) 

Investering inom detta område omfattar prestandaökning i och förnyelse av 

befintligt dricksvattennät, dricksvattenpumpstationer samt hög- och lågreservoarer 

(vattentorn) och gemensamhetstunnlar. De investeringar som är planerade under 

kommande planperiod syftar främst till att öka leveranssäkerheten och 

distributionskapaciteten i stomnätet från Lackarebäck till Sisjön och Norra 

ringledningen samt höja leveranssäkerheten genom förnyelse av befintligt nät. 

Investering inom avloppsavledning/avloppsrening (VA) 

Investering inom detta område omfattar prestandaökning i och förnyelse av 

dagvattennät, spillvattennät och kombinerat avloppsnät, spillvatten- och 

avloppspumpstationer samt dagvatten- och spillvattentunnlar. De investeringar som 

är planerade under kommande planperiod syftar bland annat till att minska 

mängden tillskottsvatten till Ryaverket samt minska risken för 

källaröversvämningar. Målet med investeringarna är således att såväl öka 

säkerheten som förbättra miljön. De största investeringsprojekten inom detta 

verksamhetsområde består av ombyggnad av pumpstation och ledningar i 

Björlanda pumpkedja, Askim förstärkning, Bulycke pumpstation och 

Kodammarnas avloppspumpstation. 

Övriga investeringar (VA) 

Investeringar inom detta område innefattar nya serviser, vissa IT- och 

fastighetsinvesteringar. 

VA-upprustning i omvandlingsområden (VA) 

VA-upprustning är utbyggnad av kommunalt dricksvatten- och avloppssystem i 

områden med bristfälliga enskilda dricksvatten- eller avloppslösningar. Utbyggnad 

sker ofta på grund av hälso-, miljö- eller råvattenskyddsskäl. En typ av områden 

där VA-upprustning förekommit historiskt är sommarstugeområden där 

permanentboende brett ut sig. Kretslopp och vatten har tillsammans med 

Miljöförvaltningen, Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret arbetat fram 

VA-utbyggnadsplan för befintliga områden som identifierar och prioriterar 

utbyggnad av VA-upprustningsområden från 2012 och tio år framåt. 

Generalplaneinvesteringar (VA) 
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Generalplaneinvesteringar redovisas specifikt då de inte styrs från förvaltningen 

utan i samband med att utbyggnad sker i de exploateringsområden de ska försörja. 

Dessa investeringar är till nytta för fler (kommande eller befintliga) än bara den 

detaljplan som initierar utbyggnaden. En extra budgetpost beslutades för en 

pågående detaljplan för utbyggnad VA ledningar i nytt bostadsområde i Säve på 

100 Mkr i KF:s budget under planperioden 2022-2025. Säve planprogram ingår ej i 

nomineringsunderlaget. 

Återvinning och behållare (avfall) 

Investeringsbehovet inom återvinning och behållare avser investeringar vid 

återvinningscentraler. Det största investeringsprojektet inom detta 

verksamhetsområde utgörs av anläggande av en ny kretsloppspark i södra 

Göteborg. 

Avslutade deponier (avfall) 

Kretslopp och vatten ansvarar även för vissa äldre deponier som inte längre är i 

drift. Rening av lakvatten från deponierna är ett exempel på investering. 

Övriga investeringar (avfall) 

Mindre övriga investeringar inom avfallsområdet. 

 

1.5 Beskrivning av betydande projekt 

Belopp i mnkr 
Utfall 
t o m 

Prognos 

Pågående 
projekt 

-2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031- 

Alelyckan 
ultrafilter* 

        

Ink         

Utg -52 -80 -203 -183 -191 -77 -34 0 

Netto -52 -80 -203 -183 -191 -77 -34 0 

Kodammarna*         

Ink         

Utg -301 -116 -32 -47 0 0 0 0 

Netto -301 -116 -32 -47 0 0 0 0 

Björlanda 
pumpkedja* 

        

Ink         

Utg -28 -70 -122 -103 -2 0 0 0 

Netto -28 -70 -122 -103 -2 0 0 0 

Norra Ringleden         

Ink         

Utg -0,3 -1,6 -17 -17 -63 -58 -95 -50 
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Netto -0,3 -1,6 -17 -17 -63 -58 -95 -50 

Södra Ringleden         

Ink         

Utg -7,6 -40 -30 -30 -20 -15 -291 0 

Netto -7,6 -40 -30 -30 -20 -15 -291 0 

Planerade 
projekt 

-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031- 

Nytt 
Kretsloppskvarter 

        

Ink         

Utg 0 0 -10 -12 -35 -95 -45 0 

Netto 0 0 -10 -12 -35 -95 -45 0 

         

Ink         

Utg         

Netto         

         

Ink         

Utg         

Netto         

I projekt "Ultrafilter Alelyckan" är total projektprognos och ackumulerat utfall 

omräknad till 2018 års prisbelopp. Budgeten beslutade i KF 2018 i fast 

prisbasbelopp.  Övriga projekt i denna rapportering är i löpande pris, det vill säga 

2021 års prisnivå. 

Alelyckan ultrafilter (ja) beslutat budget i KF inklusive riskutrymme 900 Mkr. 

Beslutat projektbudget i nämnden är 700 Mkr. Beslut väntas tas i nämnden under 

2021 att riskutrymmet kan nyttjas. Målet med projektet är en säker leverans av gott 

och hälsosamt vatten på ett långsiktigt hållbart sätt och ger utökad 

produktionskapacitet och förbättrad rening med ultrafilter som ett nytt processteg. 

Byggnaden har behövt göras större och därför har fördyrande bergschakt 

tillkommit. Vid projekteringen framkom behov av mer omfattande ledningsarbeten.  

En ny tidplan har tagits fram som innebär att projektet bedöms bli klart under 

kvartal 2 2026. 

Kodammarna (nej) Projektets syfte är en totalrenovering av pumpstationen som 

har en kritisk funktion för staden och tar emot avloppsvatten från cirka 185 000 

personer. Projektet löper på och etapp 2 är i byggfas, vilket innebär att den nya 

pumpstationsbyggnaden håller på att resas och inredas. Kvalitetsavvikelser från 

etapp 1 har upptäckts och åtgärdas under etapp 2. Senaste kostnadsprognos ligger 

inom budgetram. 

Björlanda pumpkedja (ja) beslutad budget i KF inklusive riskutrymme 350 Mkr. 

Beslutad projektbudget i nämnden är 300 Mkr. Projektet innefattar utbyggnad av 

omkring sex km vatten- och avloppsledningar mellan Skra bro och Kärrdalen och 

ombyggnation av två spillvatten- och en dricksvattenpumpstation. Byggstart är 

planerad till mitten av 2021 och arbetet beräknas avslutas under 2024. Möjligheten 

att avleda avloppsvatten från området runt Skra bro är begränsad, då det befintliga 



 

 

Investeringsnomineringar 2022  12 (15) 

Kretslopp och vattennämnden  

 2021-05-12 
07:02:00 

avloppssystemet inte uppfyller gällande dimensioneringskrav. Det pågår arbeten 

med flera detaljplaner i området, och för att nya fastigheter ska kunna anslutas utan 

att risken för källaröversvämningar och utsläpp av avloppsvatten till Osbäcken 

ökar, krävs kapacitetshöjande åtgärder. I samband med detta förstärks även 

leveranssäkerheten av dricksvatten. 

Norra Ringleden (nej) etapp 1 Backaplan är påbörjad. Ytterligare 8 etapper är 

planerade. Norra Ringen är en föreslagen förstärkning som är tänkt att utgöras av 

en knappt 8 km 1000 mm-stålledning. Den ska förbinda Alelyckans vattenverk 

med befintlig ringledning vid Wieselgrensplatsen, via Gamlestaden-Marieholm och 

vidare västerut. 

Södra Ringleden (nej), etapp 1 Bifrost är påbörjad och etappen är samordnat med 

Mölndal stad. Ytterligare 3 etapper är planerade. Syftet med projektet är att öka 

leveranssäkerheten och distributionskapaciteten i stomnätet från Lackarebäck till 

Sisjön 

Båda dessa ringledsprojekt utgår från den omfattande analys som förvaltningen 

genomfört med avseende på kapacitet, leveranssäkerhet och redundans för 

dricksvattenförsörjningen i Göteborg. Analysen påvisar ett behov av att förstärka 

stomnätet i dricksvattenförsörjningen. 

Nytt Kretsloppskvarter: (nej) Markanvisning för kretsloppsparken är klar och 

Kretslopp och vatten inväntar skriftligt beslut om detta. En uppdatering av befintlig 

förstudie görs 2021. Projektering planeras påbörjas 2022. 

1.6 Övergripande beskrivning av 

skyfallsinvesteringar 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2021-
2025 

2026-
2031 

Inkomster         

Utgifter   -10 -21 -33 -45 -109 -2600 

varav Re-
/Ersättningsinvest
eringar 

        

varav 
Nyinvestering 

  -10 -21 -33 -45 -109 -2600 

Investerings-
netto 

  -10 -21 -33 -45 -109 -2600 

Budget 2021-2025  0 0 0 0 0 0 0 

Investeringsbehovet för skyfallsåtgärder är en ny budgetpost på ca 2 700 Mkr för 

2022-2031. Budgetposten förutsätter finansiering via skattemedel både i 

investeringsbudget och driftbudget. 

Kretslopp och vatten har i sitt reglemente att samordna och driva dagvatten- och 

skyfallsfrågan i Göteborg, och att ansvara för att staden vidtar erforderliga åtgärder 

på området. I plan- och bygglagen samt i flera av stadens styrande dokument ställs 

krav på att skyfallsinvesteringar genomförs, bland annat för att skydda 
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samhällsviktiga funktioner och infrastruktur. Kretslopp och vatten har sedan 2017 

arbetat med att ta fram arbetssätt, metoder och beslutsunderlag för identifiering och 

prioritering av möjliga skyfallsåtgärder. Förvaltningen har också drivit och 

samordnat arbetet med att ta fram förslag till finansieringsmodell för 

skyfallsinvesteringar. 

Investeringsbehovet för skyfallsåtgärder är en ny budgetpost på ca 2 700 Mkr för 

2022-2031. Budgetposten redovisas separat eftersom den förutsätter finansiering 

via skattemedel både i investeringsbudget och driftbudget. Dessa medel planeras 

ligga till grund för genomförandet av skyfallsanläggningar uppströms Sahlgrenska 

sjukhuset, Östra sjukhuset samt vid utpekade äldreboenden och förskolor. För 2022 

uppskattas investeringsbudgeten uppgå till 10 Mkr. 

Nomineringsbehovet förutsätter att kretslopp och vattennämnden tar beslut om 

föreslagen finansieringsmodell, vilket förväntas ske under april månad. 

Finansiering av det utökade uppdragets driftmedel sker genom 

verksamhetsnomineringar om 10 Mkr för år 2022 och är fortsatt en förutsättning 

för att kunna utreda och genomföra de investeringar som föreslås. 

 

Bild 5: Långsiktig plan investeringar skyfall 2021-2031 med 3% årligt uppräkning från 2022 (Tkr) 
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2 Driftskonsekvenser 

2.1 Kapitalkostnadsutveckling 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

Kapitalkostnader 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Avskrivningar -115 -118 -134 -154 -175 -196 -213 -224 

Räntekostnader -59 -58 -67 -64 -59 -67 -75 -83 

Totala 
kapitalkostnader 

-174 -176 -201 -218 -234 -263 -288 -307 

Kapitalkostnader i 
nomineringar 2021 

   -203 -229 -264 -304 -336 

Kapitalkostnaderna har beräknats baserat på avskrivningar för aktiverade projekt 

till och med 31 december 2020 samt planerad investeringsvolym 2021-2025. 

Aktiveringsbedömningar har gjorts för 2021-2025 baserat på projektens planering. 

Vi räknar med en genomsnittlig avskrivningstid på 50 år. 

I enlighet med SKR:s rekommendation har vi sänkt internräntan till 1,0 % från år 

2022. 2020 räknade vi med en ränta på 1,5% och för 2021 1,25%. 

I nomineringen 2021 använde vi en genomsnittlig avskrivningstid på 45 år. Den 

längre avskrivningstiden samt sänkt internränta förklarar att 

kapitalkostnadsutvecklingen 2023-2025 är lägre än i nomineringen 2021 

 

 

Bild 6: Kapitalkostnadsutveckling (Mkr). Avskrivning och Räntor (netto) 
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2.2 Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel) 

Driftskostnader (nettoeffekter) 2022 2023 2024 2025 

Drift tillkommande anläggningar -6,7 -5 -5,1 -7,6 

Medfinansiering statlig/regional 
infrastruktur 

    

Icke aktiveringsbara 
projektkostnader 

    

Förgäveskostnader/Utrangering
ar 

-30,5 -4   

Totala 
driftskostnadskonsekvenser 

-37,2 -9 -5,1 -7,6 

Driftskostnader i underlag 2021 -7,1 -6,3 -14,2 -17,3 

För investeringar generellt inom VA inklusive exploateringar (pumpstationer, 

tryckledningar, rör mm) räknar vi med driftskostnad på 1% av 

investeringsvolymen. 1 % driftkostnad inom VA är baserad på beräkningar i 

kalkyler och uppskattningar från drifttekniker. Schablonen är sänkt sedan 

nomineringsunderlaget 2021 då vi räknade med 1,5%. 

Anpassat är för investeringar inom vattenproduktion att vi inte räknar med ökade 

driftskostnader förutom för specifika objekt. Det är inte många projekt som har en 

konkret inverkan på driftkostnaden. De flesta av driftkostnadsförändringar kommer 

av andra skäl än investeringsprojekt (ökade krav, höjd säkerhet mm). 

Driftkostnadsökningen kommer ofta långt efter investeringen är tagen – en ny 

anläggning är billig i drift. 

Anpassat är också driftkostnaden för Kryddvägen dagvattendamm är baserat på 

kalkyl och uppgår till 1,8% av investeringsvolymen för detta objekt. Vi kommer 

räkna fram schablon för framtida investeringar inom dagvatten. 

För investeringar inom avfall räknar vi inte någon schablonmässig 

driftskostnadsutveckling utan endast för specifika tillkommande objekt. Inga objekt 

är aktuella perioden 2022-2025. 

För reinvesteringar räknar vi inte med någon ökad driftskostnad. 

Vår kalkylmall kommer ge oss bättre underlag framöver. 

2022 och 2023 har vi förgäveskostnad på 34,9 Mkr i form av rivning och 

utrangering av pumpstation i projekt Kodammarna. 
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Lokalnämnden 

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

§ 40 N230-0327/21 

Lokalnämndens långsiktiga investeringsprognoser 2022 

Beslut 

Lokalnämnden 

1. godkänner förvaltningens förslag till långsiktiga investeringsbehov för perioden 2022–

2031.

2. översänder beslutet med bilagor till kommunstyrelsen.

3. justerar beslutet omedelbart.

Handlingar 
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-25

2. Investering lokalnämnden 2022–2031

3. Lokalförsörjningsplan 2021 Göteborgs Stad

4. Investeringsnomineringar 2022 - Stratsysrapport

Yttranden 
Yttrande S: 

Lokalnämnden sammanställer årligen behovet av investeringsmedel för att finansiera 

nyinvesteringar, reinvesteringar samt ersättningsinvesteringar den kommande tioårsperioden. 

Förra årets inlämnade material för perioden 2020-2030 uppgick till 49 605 miljoner kronor 

medan materialet för detta år uppger de samlade behoven till 39 020 miljoner kronor för 

2021–2031. Skillnaden mellan prognoserna uppgår till 10 585 miljoner kronor. Det är en 

mängd osäkerheter som påverkar nomineringsvolymerna men det är, enligt vår mening, 

orimligt att en prognos som används för investeringsstyrning avviker med 25% från ett år till 

ett annat. Vi känner oss inte trygga med en process som ger denna stora variation i samlade 

investeringsmedel från ett år till nästa. 

Även prognoser för investeringar i närtid visar stora avvikelser. Lokalförvaltningens prognos i 

år för innevarande år 2021 landar på 1 700 miljoner kronor, en skillnad på 640 miljoner 

kronor (37%) mot budget som var beslutad till 2 340 miljoner kronor. Vidare uppgår 

förvaltningens föreslagna budget för 2022 nu till 2 000 miljoner kronor, medan förvaltningen 

föregående år prognostiserade 2 620 miljoner kronor för 2022. Det är en skillnad på 620 

miljoner kronor (31%). Det är problematiskt att förvaltningen systematiskt överskattar 

investeringsbehovet. Det leder till att fördyringar i specifika projekt inte syns och i 

förlängningen till att staden inte bygger tillräckligt med lokaler. 

För att Lokalnämnden ska kunna fatta välgrundade beslut om långsiktiga investeringsbehov 

behöver underlagen bli bättre motiverade. I föreliggande handling saknas relevanta underlag 

som visar påverkan på materialet baserat på vilka antaganden som gjorts. Bland annat saknas 
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Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

en redogörelse för hur stor del av skillnaden mellan prognoserna som kan hänföras till att 

förvaltningen i år valt att inte räkna upp nomineringsvolymerna med något kostnadsindex 

samt hur stor påverkan de enskilda osäkerheterna har på prognosen. Det erfarenhetsbaserade 

avdrag som förvaltningen gör baserat på erfarenheter kring de risker och osäkerheter som kan 

uppstå i projekt är inte tillräckligt utförligt förklarat i tjänsteutlåtandet. Vi vill se underlag 

med olika scenarion och en bedömning av sannolikheten för varje scenario att inträffa. 

Det är positivt att Lokalförvaltningen och Stadsledningskontoret i år haft ett nära samarbete 

för att bedöma både det samlade behovet och genomförandekapaciteten inom staden. 

Förvaltningens förhoppning är att processen nu ska genererar en jämnare investeringsvolym 

över åren och matcha befolkningsprognosen på ett bättre sätt än tidigare. Denna förhoppning 

vill vi se realiserad för att kunna fatta välgrundade beslut. 

D, MP, V och FI ställer sig bakom yttrandet.  

Justering 

Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Lokalnämndens långsiktiga 
investeringsbehov 2022 - 2031 

Förslag till beslut 
Lokalnämnden föreslås  

1. godkänna förvaltningens förslag till långsiktiga investeringsbehov för perioden 

2022–2031. 

2. översända beslutet med bilagor till kommunstyrelsen. 

3. justera beslutet omedelbart. 

Sammanfattning 
I enlighet med stadens process för investeringsstyrning har lokalförvaltningen 

sammanställt behovet av investeringsmedel för att finansiera samtliga investeringar i 

stadens verksamhetslokaler den kommande tioårsperioden. Medlen avser att finansiera 

nyinvesteringar, reinvesteringar samt ersättningsinvesteringar.  

För perioden 2021–2025 uppgår de samlade behoven till 16 460 miljoner kronor. 

För prognosperioden 2026–2031 uppgår de samlade behoven till 22 560 miljoner kronor.  

För hela perioden 2021–2031 uppgår de samlade behoven till 39 020 miljoner kronor. 

Förra årets inlämnande material 2020-2030 uppgick till 49 605 miljoner kronor. 

Skillnaden mellan de två tioårsperioderna uppgår därav till 10 585 miljoner kronor.  

Huvudsakliga förändringar från förra årets inlämnande material 2021-2030: 

- Förändrade lokalbehov från lokalförsörjningsplanen  

- Förändrad metod för beräkning av investeringsbehov för pågående projekt med 

avdrag för risker och osäkerheter utifrån förändrade behov och genomförbarhet 

- Förändrad metod för långsiktig prognostisering av investeringsbehov 

- Bedömningarna inkluderar inte längre indexpåslag 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att bedöma framtida investeringsvolymer kräver att en serie antaganden måste göras 

kring hur framtiden kommer att utveckla sig. Nomineringsvolymerna är ett resultat av 

dessa antaganden och innehåller därför osäkerheter. Förvaltningen har utifrån dessa 

osäkerheter valt, till skillnad från föregående års nomineringar, att inte räkna upp 

nomineringsvolymerna med något kostnadsindex. Prisutvecklingen bedöms bli 

omhändertagen inom ramen för de osäkerheter som råder. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-02-25 

Diarienummer N230-0327/21 

 

Handläggare 

Amela Begovic Ankar, Cajsa Falk, Jonathan Jörnmo, 

Lars Mauritzson, Mikael Sandström, Annie Li He 

Telefon: 

E-post: fornamn.efternamn@lf.goteborg.se  
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Reinvesteringars effekt på driftsekonomin 

Staden står i ett brytningsskede där den tidigare finansieringen av driftskonsekvenserna 

av lokalnämndens reinvesteringar är på väg att ersättas av en ny hantering. Tidigare erhöll 

lokalnämnden, med ett års eftersläpning, kapitalkostnadskompensation för merparten av 

sina reinvesteringar från kommuncentralt håll via kommunbidraget. Detta gäller även 

under 2021. Därefter är tanken att en självkostnadshyra införts och att hyresgästerna ska 

bära dessa tillkommande kapitalkostnader. 

Investeringarnas ekonomiska konsekvenser för stadens verksamheter 

År 2021 är, om nödvändiga beslut fattas i kommunfullmäktige, det sista året med den 

tidigare hyressättningen. Från och med 2022 utgår förvaltningen ifrån att de nya 

hyressättande principerna om självkostnad kommer att gälla. 

Principerna innebär att verksamheterna kommer att bära samtliga drifts- och 

kapitalkostnader för de lokalförändringar (om-, till- och nybyggnad) som de beställer. 

Likaså innebär det att verksamheterna kommer att bära alla kapitalkostnader som följer 

av de ersättningsinvesteringar som lokalförvaltningen planerar att genomföra. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Reinvesteringar  

Behovsnivån är tydligt kopplad till möjligheterna för förvaltningen att leverera god 

måluppfyllelse inom miljöområdet genom minskning av fossila bränslen och ökad 

energieffektivitet. En resurstilldelning som överensstämmer med behoven ger också 

förvaltningen möjligheter till mer långsiktigt hållbara lösningar vilket är ett av 

lokalnämndens prioriterade områden. 

Nyinvesteringar 

Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan, och 

fastighetssektorn en stor del av energianvändningen. Genom att lokalförvaltningen i 

enlighet med stadens antagna program och planer inom miljöområdet ställer relativt höga 

miljö- och energikrav, hålls denna påverkan nere så gott det går i genomförandet av 

investeringsportföljen. Under 2021 kommer omställning för att minska klimatpåverkan 

att trappas upp. 

Bedömning ur social dimension 
 

Reinvesteringar 

Genom att underhålla och renovera kommunala verksamhetslokaler och bostäder skapas 

det förutsättningar för att stadens verksamhetsnämnder kan bedriva sin verksamhet.  

Underhåll av lokalnämndens byggnader och mark skapar förutsättningar för staden att 

kunna bedriva kommunal verksamhet. Vidare ges stadens medarbetare en ökad 

arbetstillfredsställelse och stolthet genom att arbeta i en organisation med resurser som 

kan möta förväntningar som stadens verksamheter ställer.  

Ur det sociala perspektivet ser förvaltningen att ett flertal av de lokaler som berörs av 

planerade åtgärder är geografiskt placerade i områden med olika sociala utmaningar.  
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Nyinvestering  

Stadens behov av om-, till- och nybyggnation av skolfastigheter, äldreboenden och 

boenden med särskild service är stort. Barnen behöver lokaler anpassade för förskole- och 

skolverksamhet som främjar det pedagogiskt arbetet. Lokalförvaltningen ska också kunna 

leverera lokaler som säkerställer fortsatt jämställdhets- och mångfaldsarbete.  

Genom att lokalnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag ges förutsättningar 

för lokalnämnden att i kommunfullmäktiges budget 2022 erhålla den finansiering som 

behövs för att kunna leverera de platser inom skola och omsorg som stadens 

verksamheter är i behov av och som kommunstyrelsen givit nämnden i uppdrag att 

leverera. 

Samverkan 
Information har getts personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (FSG 2021-

03-18). 

Bilagor 

Bilaga 1 - Investering lokalnämnden 2022–2031 

Bilaga 2 – Lokalförsörjningsplan 2021 Göteborgs Stad 

Bilaga 3 – Investeringsnomineringar 2022 - Stratsysrapport 
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Ärendet  
Lokalnämnden ska ta ställning till nämndens långsiktiga investeringsbehov för perioden 

2022–2031 som utgör nämndens nomineringsunderlag för investeringsmedel till den 

centrala budgetberedningen inför 2022. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med stadens process för investeringsstyrning har lokalförvaltningen 

sammanställt behoven av investeringsmedel för att finansiera samtliga investeringar i 

stadens verksamhetslokaler den kommande tioårsperioden. Medlen avser att finansiera 

nyinvesteringar, reinvesteringar samt ersättningsinvesteringar.  

Underlaget ska behandlas av lokalnämnden för att sedan skickas vidare till 

kommunstyrelsen för vidare beredning i budgetprocessen inför 2022. 

Förvaltningens bedömning 
I enlighet med stadens process för investeringsstyrning har lokalförvaltningen 

sammanställt behovet av investeringsmedel för att finansiera samtliga investeringar i 

stadens verksamhetslokaler den kommande tioårsperioden. Medlen avser att finansiera 

nyinvesteringar, reinvesteringar samt ersättningsinvesteringar.  

Stadsledningskontoret har utifrån befolkningsstatistik och befolkningsprognoser lämnat 

över underlag som beskriver stadens behov av verksamhetslokaler. Lokalförvaltningen 

har sedan i dialog med stadsledningskontoret bedömt och räknat fram kommande 

nyinvesteringsbehov.  

Förvaltningen bedömer i ärendet de reinvesteringsbehov som säkerställer att stadens 

verksamheter får väl fungerande byggnader och mark som i sin tur stödjer leveransen till 

stadens invånare. Det behov som förvaltningen anger bygger främst på framtagna 

underhållsplaner.  

Förvaltningen har sedan tidigare identifierat behov att ersätta befintliga byggnader med 

nya, eftersom den tekniska livslängden är uppnådd och att riva och bygga nytt anses som 

det mest hållbara alternativet. Förvaltningens inlämnade behov baserar sig på ett antal 

antaganden utifrån befintliga byggnadstekniska problem på typiska byggnader samt 

beräkningar av lönsamhet av fortsatta underhållsåtgärder i förhållande till nybyggnation. 

 

Tabell 1: Föreslagen investeringsvolym totalt.  

Kategori, mnkr 

 

2021–2025 

 

2026–2031 

 

Total 

 

Varav 2022 

Varav 

2022–2026 

Förskola 4 105 5 740 9 845 675 4 415 

Grundskola 8 760 12 720 21 480 1 530 9 520 

Gymnasium 805 960 1 765 175 795 

Äldreboende 1 265 1 000 2 265 165 1 305 

Bostad med 

särskild service 

1 020 1 460 2 480 210 1 145 

Övriga lokaler 505 680 1 185 110 440 

Summa 

(*avrundad) 

16 460 22 560 39 020 2 865 17 700 
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Reinvesteringar  

Föreslagen reinvesteringsvolym för investeringsplan 2021–2025 uppgår till 4 360 

miljoner kronor. Prognos för reinvesteringsvolymerna 2026–2031 bedöms uppgå till 

7 120. Detta är en minskning med totalt 1 510 miljoner kronor för perioden 2021–2025 

jämfört med förra årets revidering från tidigare 5 870 miljoner kronor. Minskning av 

volymen beror till stor del på förvaltningens bedömning av planerings- och 

utförandekapaciteten för de kommande åren. Den minskade volymen förväntas därmed, 

på ett bättre sätt, spegla kommande årens reinvesteringsutfall och samtidigt garantera 

lokalförvaltningens ambitionsnivå, som är att säkerställa att underhållsbehovet inte ökar 

över tid, samt minska de eftersatta behoven gradvis. 

Tabell 2: Föreslagen reinvesteringsvolym 

Kategori, mnkr 

 

2021–2025 

 

2026–2031 

 

Total 

 

Varav 2022 

 

Varav 2022–2026 

Förskola 990 1 640 2 630 130 1 130 

Grundskola 1 560 2 880 4 440 210 1 800 

Gymnasium 795 960 1 755 170 790 

Äldreboende 555 1 000 1 555 105 635 

Bostad med 

särskild service 

155 260 415 30 175 

Övriga lokaler 305 380 685 70 230 

Summa 

(avrundad) 

4 360 7 120 11 480 715 4 760 

 

Förvaltningen har arbetat systematiskt för att bygga upp och dokumentera kunskapen om 

den tekniska statusen av fastighetsbeståndet. I underhållsplanerna som visar behovet av 

åtgärder ingår förvaltningens behov av att göra reinvesteringar för att förlänga den 

tekniska livslängden för ett flertal 60- och 70-tals förskolor.   

Det identifierade investeringsbehovet har förvaltningen sammanställt utifrån 

underhållsplanerna som dokumenterar kunskapen om den tekniska statusen samt 

antaganden utifrån branschens nyckeltal för de områden som är svåra att bedöma utifrån 

vanliga underhållsbesiktningar, exempelvis ledningar i mark. I behovsbedömningen har 

förvaltningen även tagit höjd för de politiska målambitionerna inom områden miljö, 

energi och jämlikhet. Samspelet mellan reinvesteringar och underhåll är också beaktat.  

Lokalförvaltningen arbetar succesivt och metodiskt för att ständigt utveckla och 

komplettera underhållsplanerna för nämndens egna bestånd samt nämndens ansvar i det 

inhyrda beståndet för att säkra behovet av långsiktiga åtgärder. 

Vid bedömningen av behovet för reinvesteringar den kommande tioårsperioden har 

förvaltningen vägt upp det aktuella behovet med en jämn upparbetningstakt. Behovet ska 

täcka förvaltningens ambitionsnivå, som är att säkerställa att underhållsbehovet inte ökar 

över tid, samt minska de eftersatta behoven gradvis. 

Eftersom lokalförvaltningen inte gör några reinvesteringar i det inhyrda beståndet 

beräknas behovet endast utifrån lokalnämndens egna fastighetsbestånd. 
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I samband med kartläggningen av reinvesteringsbehovet har förvaltningen tagit del av 

lokalsekretariatets sammanställning av behov av tillkommande platser, vilket är en del av 

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan. Den övergripande planeringen av lokaler och 

särskilda boenden i staden, som görs i lokalförsörjningsplanen, påverkar planeringen av 

reinvesterings- och underhållsåtgärder i befintligt bestånd.  

Konsekvensen av samspelet med lokalförsörjningsplanen kan bli att genomförande av 

större reinvesteringsåtgärder behöver tidigareläggas och göras i samband med 

ombyggnader. Att behöva tidigarelägga reinvesteringsåtgärder har de senaste åren 

påverkat möjligheten att komma tillrätta med det eftersatta behovet av åtgärder på 

enskilda objekt, då tidigareläggning av åtgärder förändrar förvaltningens egen planering 

av långsiktiga reinvesterings- och underhållsåtgärder. Det här bedömer förvaltningen som 

en risk att beakta även framöver.  

Det verkliga reinvesteringsbehovet visar på ett större behov de närmaste tio åren, som 

sedan sjunker i takt med genomförande av åtgärder tills en normalnivå är nådd i syfte att 

bibehålla tekniskt status. Idag finns det inga möjligheter att genomföra åtgärder utifrån 

behov och därför har förvaltningen planerat för en jämnare resursanvändning över tid. 

Detta medför att tidplanen för att åtgärda de eftersatta åtgärderna behöver förlängas.   

Utifrån balansen mellan behov och genomförandekapacitet drar lokalförvaltningen 

slutsatsen att genomförandenivån för den befintliga fyraåriga planperioden är rimlig även 

för den kommande prognosperioden. Förvaltningen vill dock understryka sambandet 

mellan drift- och reinvesteringsramarna. Vid begränsade möjligheter att reinvestera ökar 

driftkostnaderna (reparationer, energianvändning etcetera) samt påverkar stadens 

verksamheter negativt då dagliga störningsmoment blir mer frekventa.  

I samband med att förvaltningen genomför mer omfattande reinvesteringar i syfte att 

förlänga byggnadernas livslängd med tio respektive tjugo år, finns risker förknippade 

med möjligheterna att hitta lämpliga evakueringslösningar.  

Genom den äskade ramen för tioårsperioden ökar lokalförvaltningens möjligheter till att 

samordna och paketera reinvesteringar och underhållsåtgärder. Det leder till ökade 

stordriftsfördelar samt färre störningstillfällen i verksamheterna. 

Ersättningsinvesteringar 

I samband med framtagandet av strategiska långsiktiga fastighetsplaner för förskolor har 

förvaltningen identifierat behovet av att ersätta byggnader med nya, eftersom den 

tekniska livslängden anses vara uppnådd nu eller i nära framtid. Generellt sätt berörs de 

byggnader som är uppförda på 60- och 70-talet.  

Tabell 3: Föreslagen ersättningsinvesteringsvolym 

Kategori, mnkr 

 

2021–2025 

 

2026–2031 

 

Total 

 

Varav 2022 

 

Varav 2022–2026 

Förskola 680 1 200 1 880 80 880 

Grundskola 1 020 2 040 3 060 70 1 260 

Gymnasium 0 0 0 0 0 

Äldreboende 0 0 0 0 0 

Bostad med 

särskild service 

0 0 0 0 0 
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Övriga lokaler 0 0 0 0 0 

Summa 

(avrundad) 

1 700 3 240 4 940 150 2 140 

 

För perioden 2021–2025 har förvaltningen räknat med ett behov om 

1 700 miljoner kronor för ersättning av förskolor (60 avdelningar), samt finansiering av 

redan pågående ersättningar av ett antal skolor samt ytterligare fyra skolor.  

För perioden 2026–2031 är det identifierade behovet 3 240 miljoner kronor fördelade på 

ersättning av förskolor (20 avdelningar per år) samt två grundskolor á cirka 400 elever 

per år. 

 

I de fall då ersättningen sammanfaller med behovet av att bygga om, bygga till eller 

bygga nytt och större på grund av expansionsbehov redovisar förvaltningen hela 

investeringsbehovet som en nyinvestering (se nedan avsnitt avseende nyinvesteringar). 

Lokalförvaltningen har fokus på framtagande av långsiktiga strategiska fastighetsplaner 

för att säkra behovet av re- och ersättningsinvesteringar.  

Underlaget kommer att bli mer precist, vilket kan innebära att förvaltningen behöver 

justera de aviserade behoven i kommande årens nomineringsprocesser. 

Nyinvesteringar 

Lokalförsörjningsplanen 2021 utgör underlag till lokalförvaltningens investeringsbehov 

för 2022–2031 samt prognos för investeringsbehoven. Planen beskriver när och hur 

många platser staden har behov av för förskola, skola, BmSS samt äldreboenden under 

den kommande tioårsperioden. 

 

Utifrån Stadsledningskontorets behovsbeställningar har lokalförvaltningen matchat 

lokalförsörjningsplanens önskan om färdigställda platser med förvaltningens 

beräkningsmodell för projektgenomförande samt den pågående organisatoriska 

expansionen. Resultatet är den redovisning av framtida investeringsbehov som 

presenteras i detta tjänsteutlåtande. 

 

Investeringsvolym  

 

Tabell 4: Föreslagen nyinvesteringsvolym. 

Kategori, mnkr 

 

2021-2025 

 

2026-2031 

 

Total 

 

Varav 2022 

 

Varav 2022-2026 

Förskola 2435 2900 5250 465 2425 

Grundskola 6180 7800 13 960 1250 6520 

Gymnasium 10 0 10 5 5 

Äldreboende 710 0 695 60 670 

Bostad med 

särskild service 

865 1200 2065 180 970 

Övriga lokaler 200 300 440 40 210 

Summa 

(*avrundad, 

inklusive 

10 400 12 200 22 600 2000 10 800 
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framskjuten 

volym) 

 

Känslighetsanalys i korthet 

Lokalförvaltningens underlag baseras på beställda och beslutade projekt samt planerade 

projekt utifrån Stadsledningskontorets planeringsportfölj och kommande behov. 

Planeringsportföljen innehåller både beställda och planerade förstudier. I år har 

lokalförvaltningen och stadsledningskontoret även haft ett nära samarbete för att bedöma 

det samlade behovet och genomförandekapaciteten inom staden. Detta för att både skapa 

ett underlag för det samlade nyinvesteringsbehovet i närtid och på lång sikt. Tidigare års 

underlag har summerats utifrån att alla behov i planeringsportföljen behöver genomföras 

och att dessa kan genomföras i planerad exploateringstakt. Den samlade bedömningen 

utifrån behov och genomförandekapacitet i staden genererar nu istället en jämnare 

investeringsvolym över åren och matchar befolkningsprognosen på ett bättre sätt.  

I bedömningen av samlat behov och genomförandekapacitet inom staden har vi också 

gjort mer omfattande bedömningar kring våra pågående och i närtid kommande projekt. I 

riskbedömningen har vi tittat på i vilken fas projekten ligger, och utifrån tidigare 

erfarenhet gjort antaganden om att en del av investeringsvolymen kommer förflyttas 

fram. Följande aspekter beaktats och inkluderats i dessa antaganden och bygger på 

Lokalförvaltningens tidigare erfarenheter.  

Punkterna nedan är inte rangordnade: 

• Risker för förseningar i detaljplaneprocesser 

• Framförhållning i uppdrag- och projektbeställningar 

• Ekonomiska risker i pågående projekten 

• Tidsmässiga risker i pågående projekten  

Bedömning har genererat ett avdrag utifrån behov och genomförbarhet (går att utläsa i 

bilaga 1) som förvaltningen gör vid åren 2021 - 2023. Det är inte ett avdrag i sig, utan en 

volym som blir förskjuten framåt till nästkommande år.  

Ytterligare en förändring som påverkat volymerna är att förvaltningen i år inte räknat upp 

nomineringsvolymerna med något kostnadsindex. Att bedöma framtida 

investeringsvolymer kräver att en serie antaganden måste göras kring hur framtiden 

kommer att utveckla sig. Nomineringsvolymerna är ett resultat av dessa antaganden och 

innehåller därför osäkerheter. Förvaltningen har utifrån dessa osäkerheter bedömt att en 

eventuell prisutveckling inte är relevant i förhållande till de osäkerheter som råder redan 

på kort sikt.  

Nyinvesteringsbudget 2022 

Lokalförvaltningens investeringsvolym under åren 2022-2031 bedöms uppgå till 20 900 

miljoner kronor. Förvaltningens föreslagna budget för 2022 uppgår till 2000 miljoner 

kronor, föregående år prognostiserade förvaltningen 2022 ett behov som uppgick till 2620 

miljoner kronor. Skillnaden beror på nya bedömningar för att bättre prognostisera det 

samlade nyinvesteringsbehovet. 

Vid prognoser för innevarande år har förvaltningen gjort antaganden om hur stor del av 

prognosen som faktiskt kommer hinna arbetas upp utifrån olika osäkerhetsfaktorer. 
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Samma princip har applicerats i prognosbedömningarna för de närmaste åren framöver 

(2021-2023), viket är något förvaltningen inte gjort tidigare år.  

När prognosen för 2021 tagits fram så tittar förvaltningen på i vilka skeden projekten 

ligger. Projekt i produktion har en lägre osäkerhetsfaktor men är projektet i tidigare 

skeden som i projektering finns fler osäkerhetsfaktorer. Utifrån detta görs bedömningen 

att i projekt i produktion för innevarande år kommer 90% genomföras enligt plan, för 

projekt i tidigare skeden kommer 60% utförs enligt plan. Resterande volym skjuts fram 

till nästkommande år. Avdraget från 2021 adderas sedan till 2022.  

För projekten som ligger 2022 och 2023 finns inte samma detaljerade information, men 

ett liknande resonemang har förts. Uppdelningen görs då mellan beslutade projekt och ej 

beslutade projekt. 2022 ligger prognosen idag på cirka 1400 miljoner kronor i 41  

beslutade projekt. Under 2021 ska enligt prognos ytterligare 44 projekt påbörjas vilket 

enligt förvaltningens nyckeltal genererar en investeringsvolym om cirka 425 miljoner 

kronor år 2022. För att kunna starta ej beslutade projekt är lokalförvaltningen beroende av 

inkomna beställningar från de lokalbrukade nämnderna samt framfart i stadens 

exploatering- och detaljplanearbete. De nya hyresprinciperna som gör att beställande 

nämnder får bära större kostnader kan bli en fördröjande faktor vilket medför osäkerhet 

när och om man väljer att beställa nya lokaler. Lokalförvaltningen ser också att 

skollokaler, där den största delen av investeringsvolymen ligger, har en ökad osäkerhet 

utifrån större svårigheter att få rivningslov samt högre och odefinierade arkitektoniska 

krav vilket medför ökade risker i bygglovsskedet.  

Eftersom förvaltningen vet mindre om varje projekt som ej är beslutat blir också 

osäkerheten större. För beslutade projekt gör förvaltningen antagandet att cirka 85% 

kommer genomföras enligt prognos, och 55 % av ej beslutade. Resterande flyttas fram till 

2023, där en ny bedömning görs som också generar en förskjutning av investeringsvolym.  

Efter 2023 bedöms osäkerheterna vara för stora för att arbeta utifrån specifika 

projektprognoser med uppskattning uppstartstider och sluttider för kommande projekt. 

Svårigheten i bedömningen av risker i pågående utredningar, detaljplaner och 

förskjutningar i pågående projekt gör att lokalförvaltningen bedömer det lämpligare att 

arbeta utifrån kommande behovsvolymer i relation till befolkningsprognosen och 

Stadsledningskontorets övergripande lokalförsörjningsplanering. Bedömning och 

behovsvolymer har gjorts i samarbete mellan stadsledningskontoret och 

lokalförvaltningen. Projektportföljen får sedan styras utifrån det och budget ytterligare 

specificeras i kommande års budgetarbete.  

Prognos för kommande femårs-period 

Lokalförvaltningens prognos i år för innevarande år 2021 landar på 1700 miljoner kronor, 

en skillnad på 640 miljoner kronor mot budget som var beslutad till 2 340 miljoner 

kronor. I och med förändrade prognoser i projekten och våra bedömningar enligt 

resonemanget ovan har vi skjutit fram cirka 500 miljoner kronor till 2022. 

I materialet från föregående år visade femårsprognosen 2021-2025 en volym om 13 645 

miljoner kronor. Lokalförvaltningens aktuella femårsprognos i år för 2022-2026 visar en 

investeringsvolym om 10 800 kronor. Skillnaderna mellan åren beror på ovan 

resonemang om att förvaltningen inte fått alla beställningar man räknat med, andra 

bedömningar på underlaget har gjorts och ingen kostnadsuppräkning med index har skett.  
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Förändringen för kommande investeringsvolymer beror också på en lägre bedömd 

investeringsvolym för förskola samt grundskola enligt ovan tabell. Det förklaras med att 

förvaltningen har flertalet förskole och grundskoleprojekt som flyttats framåt i tid och att 

stora delar har skjutits över på nästkommande ramperiod.  

 

Anledningen är befolkningsprognosen som, i jämförelse med tidigare prognoser visar en 

betydlig lägre ökningstakt i framförallt närtidsperspektivet gällande barn och ungdomar. 

Det innebär att den förväntade lägre befolkningsökningen inom 6–15 år gör att det blir 

aktuellt att förskjuta genomförandet av ett antal grundskoleprojekt framåt i tiden och 

påbörja byggnation först när grundskolenämnden bedömer att det finns ett tydligt behov. 

I Lokalförsörjningsplanen 2021 gör stadsledningskontoret den sammanfattande 

bedömningen att i ett nutids- och närtidsperspektiv finns det ett överskott av 

förskoleplatser, men ett lokalt underskott främst i stadens centrala delar.  

Stadsledningskontoret gör bedömningen att i ett nutids- och närtidsperspektiv finns det ett 

överskott av äldreboendeplatser bland annat då externa leverantörer har tagit beslut om att 

bygga för att erbjuda platser på ramavtal. För BmSS råder fortsatt ett underskott på 

platser i ett nutidsperspektiv och därför har investeringsvolymen för BmSS ökat 

kommande period i jämförelse med tidigare år.  

Ny hyressättande princip – ekonomistyrande effekt 

Som tidigare nämnts så utgår förvaltningen ifrån att de nya hyressättande principerna om 

självkostnad kommer att gälla från och med 2022. Principerna innebär att verksamheten 

kommer att bära samtliga tillkommande drifts- och kapitalkostnader som nyproducerade 

lokaler genererar. Likaså innebär det att verksamheterna kommer att bära alla 

kapitalkostnader som följer av de ersättnings- och reinvesteringar som lokalförvaltningen 

planerar att genomföra. Framöver kan det ha direkt påverkan på våra investeringsvolymer 

över tid.  

Inhyrning 

Inhyrningar finansieras inte av investeringsbehovet men det bör nämnas att alla behov 

inte möts genom byggnation i egen regi. Inhyrning av lokaler används för att kompensera 

för de obalanser som uppstår mellan investerings- och behovsbedömning. Fördelningen 

av andel inhyrningar antas vara följande i lokalförsörjningsplanen 2021.  

Verksamhetskategori Andel platser i inhyrda lokaler 

Förskola 20% 

Grundskola 5% 

Äldreboende 50% 

Boende med särskild service 47% 

 

Vi ser generellt allt fler inhyrningar inom de flesta verksamhetsområden. En följd av 

förtätningsstrategin är färre tomter där staden kan bygga exempelvis förskolor i egen regi. 

Inhyrning kommer bli ett allt vanligare alternativ i den täta staden, ofta i kombination 

med bostäder. Det finns betydande risker för avvikelser avseende tid i alla 

inhyrningsprojekt eftersom vi är helt beroende av när i tiden en extern fastighetsägare 

väljer att starta sina projekt. Detta kan dock pareras då de bostäder som skapar behoven 

också blir försenade vilket gör saken enklare att hantera. 
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Antal platser 

Investeringsvolymen är beräknad utifrån tillskapade platser samt de platser som måste 

ersättas vid en nyproduktion. I tabellen nedan går antal platser att utläsa. För att möta 

minskade behov samt för att kunna hanteras av förvaltningen sett ur ett 

kapacitetsperspektiv har de pucklar vi såg 2024/2025 jämnats ut. Den leverans av platser 

som visades innan lokalförvaltningens antaganden, och stadsledningskontorets 

bedömning, överskred det behov som fanns i närtid. En mer jämn investeringsvolym 

genererar i sin tur en mer jämn leverans av platser.  

När antalet platser redovisades förra året presenterade förvaltningen både nya platser och 

ersättningsplatser i olika tabeller. Vi redovisar i år antal tillskapade platser och 

ersättningsplatsser i samma tabell då vi från och med år 2024 har en investeringsvolym 

som är baserad på övergripande lokalförsörjningsplanering, snarare än projektspecifika 

objekt.  

Tabell 5: sammanställning av antal tillskapade och ersättningsplatser platser exklusive 

inhyrningar.  

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totalt 

Förskola 1 404 1062 360 965 965 965 789 789 789 789 789 9 668 

Grundskola 2688 3007 2850 3095 3095 3095 3095 3095 3095 3095 3095 33307 

Gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Äldreboende 0 45 73 0 80 100 0 0 0 0 0 515 

Boende med särskild service 19 72 34 49 49 49 49 49 49 49 49 298 

Summa 4 111 4186 3317 4109 4189 4209 3933 3933 3933 3933 3933 47 788 

 

Investeringsrelaterade driftskostnader (Evakuerings-, rivnings- och 

utrangeringskostnader) 

Lokalnämnden beslutade att från och med 2019 börja redovisa vissa kostnader som följer 

av vissa investeringar som driftskostnader istället för att som tidigare inkludera dom i 

investeringsutgiften. Kostnaderna avser rivning, evakuering och utrangeringar av 

bokförda restvärden i investeringsprojekt.  

Kostnaderna redovisas inom ramen för lokalnämndens driftsredovisning men 

vidarefaktureras till beställande nämnd. Under 2020 samt 2021 har det avsatts 

kommuncentrala medel för de beställande nämnderna att avropa ifrån. I bilaga 1 framgår 

att summan av dessa projektrelaterade engångskostnader prognosticeras till 120 miljoner 

kronor för 2022 och förväntas uppgå till motsvarande volym de kommande åren. Det som 

främst driver dessa kostnader är behovet av att hyra in och etablera paviljonger i samband 

med att byggnader från 60- och 70 talets miljonprogramsperiod behöver rivas och 

ersättas. 

De senaste två åren har nivåerna inte skiljt sig mycket åt. Utfallet har legat mellan 110–

130 miljoner kronor och baserat på den korta historiska data som finns tillgänglig så 

anger förvaltningen   motsvarande volymer för åren 2022–2031. 
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Driftkostnader tillkommande anläggningar 

Vid framtagandet av nomineringsunderlaget föregående år använde lokalförvaltningen en 

schablon på 600 kr/kvm för tillkommande ytor och adderade därpå en indexuppräkning 

med 3 %. För 2021 har de nyckeltal använts som räknats fram i samband med 

framtagandet av de nya självkostnadshyrorna inför 2022. 

 

 Förvaltning Kvm (Ramprogram) Driftskostnad/kvm (2022) 

FSF 11 m2 525 kr 

GSF 11 m2 462 kr 

BMSS 47,3 m2 574 kr 

ÄBO 38,5 m2  441 kr 

 

Göteborgs Stads lokalförvaltning 
 

 

 

Patrick Kristensson 

 

Direktör 

 

Martha Sandoval 

 

Chef för Fastighetsavdelningen 

 

Mikael Sandström 

 

Chef för Ekonomiavdelningen 

Lars Mauritzson 

 

Chef för Projektavdelningen 

 



Nämnd: Lokalnämnden

Investeringsområde Gröna 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Förskola 700 650 780 1 010 980 1 030 930 910 930 930 910

varav reinvestering 140 130 230 260 230 280 280 260 280 280 260

varav ersättningsinvestering 0 80 200 200 200 200 200 200 200 200 200

varav nyinvestering 560 440 350 550 550 550 450 450 450 450 450

varav investeringsinkomster
Grundskola 1 330 1 480 1 900 2 060 1 970 2 150 2 150 2 060 2 150 2 150 2 060

varav reinvestering 270 210 330 420 330 510 510 420 510 510 420

varav ersättningsinvestering 100 70 170 340 340 340 340 340 340 340 340

varav nyinvestering 960 1 200 1 400 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

varav investeringsinkomster
Gymnasium 112 174 170 80 270 100 100 280 100 100 280

varav reinvestering 105 170 170 80 270 100 100 280 100 100 280

varav ersättningsinvestering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varav nyinvestering 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varav investeringsinkomster
Äldreboende 140 165 375 420 150 180 180 140 180 180 140

varav reinvestering 100 105 105 140 105 180 180 140 180 180 140

varav ersättningsinvestering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varav nyinvestering 40 60 270 280 45 0 0 0 0 0 0

varav investeringsinkomster
BmSS 120 210 220 240 230 245 245 240 245 245 240

varav reinvestering 25 30 30 40 30 45 45 40 45 45 40

varav ersättningsinvestering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varav nyinvestering 95 180 190 200 200 200 200 200 200 200 200

varav investeringsinkomster
Övriga lokaler 185 110 60 90 60 110 110 90 110 110 90

varav reinvestering 145 70 20 50 20 70 70 50 70 70 50

varav ersättningsinvestering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varav nyinvestering 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

varav investeringsinkomster
Summa investeringar 2 587 2 789 3 505 3 900 3 660 3 815 3 715 3 720 3 715 3 715 3 720
Erfarenhetsbaserat avdrag* -483 -492 -974 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa nomineringsvolymer (avrundad ram) 2 585 2 865 3 555 3 830 3 625 3 825 3 825 3 730 3 725 3 725 3 730

varav reinvestering (avrundad ram) 785 715 885 990 985 1 185 1 185 1 190 1 185 1 185 1 190

varav ersättningsinvestering (avrundad ram) 100 150 370 540 540 540 540 540 540 540 540

varav nyinvestering (avrundad ram) 1 700 2 000 2 300 2 300 2 100 2 100 2 100 2 000 2 000 2 000 2 000

varav investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enligt budget 2021 3 225 3 885 4 835 4 870 5 235

Förändring mot budget 2021 -640 -1 020 -1 280 -1 040 -1 610
*Det är ett avdrag förvaltningen gör baserat på erfarenheter kring de risker och osäkerheter som kan uppstå i projekt. Förklaras utförligt i tjänsteutlåtande.



Kapitalkostnadsutveckling (inklusive exploatering)

kapitalkostnader (netto, inklusive upplösning av investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster)
Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Befintlig anläggningsvolym (simulering) 831 810 792 829 916 971 960 917 877 839 803 775 749 730 709 749 644
Avskrivningar 564 584 627 660 752 785 801 768 737 708 681 661 643 632 619 667 569
Ränta 267 226 165 169 164 186 159 149 140 131 122 114 106 98 90 82 75

Pågående investeringar 180 228 309 357 377 379 379 355 335 319 307
Avskrivningar 112 138 200 240 256 257 257 257 257 257 257
Ränta 68 90 109 117 121 122 122 98 78 62 50

Planerade investeringar (ej påbörjade) 36 98 180 296 522 783 1002 1279 1327 1379 1427
Avskrivningar 28 82 136 214 329 485 680 941 973 1005 1037
Ränta 8 16 44 82 193 298 322 338 354 374 390
Total Kapitalkostnadsutveckling 831 810 792 829 916 971 1176 1243 1366 1492 1702 1937 2130 2364 2371 2447 2378
Avskrivningar 564 584 627 660 752 785 941 988 1073 1162 1266 1403 1580 1830 1849 1929 1863
Ränta 267 226 165 169 164 186 235 255 293 330 436 534 550 534 522 518 515

Kap.kostnader enligt budgetförutsättningar 2021-2023 831 810 792 829 916 1012 1151 1272 1405
Förändring 0 0 0 0 0 -41 25 -29 -39



Övriga driftkonsekvenser (ej kapitalkostnader)
(avser årligen tillkommande konsekvenser)

(mnkr) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Driftkostnader tillkommande anläggningar 47                           66                           88                           113                            137                            159                            180                            202                            224                            273          
ev varav exploatering
Medfinansiering statlig infrastruktur (årlig kostnad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evakuerings- och rivningskostnader 56 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Icke aktiverbara projektkostnader
Utrangeringar/Förgäveskostnader 15 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Totalt 118                         186                         208                         233                            257                            279                            300                            242 264 313
Ackumulerade driftkostnadskonsekvenser 2022- 118 304 512 745 1002 1281 1581 1823 2087 2400

* År 2020 uppgick utfallet av investeringsrelaterade driftskostnader till:
Evakuerings- och rivnigskostnader: 83 mnkr
Utrangeringskostnader: 29 mnkr
Summa= 112 mnkr
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Yrkande angående – Göteborgs Stads 
lokalförsörjningsplan 2021. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Lokalnämnden får i uppdrag att tillse att staden i första hand 
använder egna lokaler för sin verksamhet. 

2. Lokalnämnden får i uppdrag att tillse att staden tar ut 
marknadsmässiga hyror från icke kommunala hyresgäster som 
önskar hyra kontors- och butikslokaler. 

3. Lokalnämnden får i uppdrag att tillse att staden behåller lokaler av 
kulturhistoriskt värde, även om lokalerna inte utnyttjas av 
kommunen. 

4. Lokalnämnden får i uppdrag att tillse att staden underhåller sina 
lokaler för att bibehålla hög standard och förhindra kapitalförstöring 
genom dyra framtida renoveringar. 

5. Lokalnämnden får i uppdrag att tillse att lokaler som inte kan 
utnyttjas för kommunal verksamhet avyttras till marknadspris. 
Inkomster från lokalförsäljningar ska investeras i underhåll och nya 
fastigheter. 

6. Lokalnämnden får i uppdrag att tillse att uppvärmningen av stadens 
lokaler sker på ett kostnadseffektivt sätt som minimerar utsläpp av 
växthusgaser. 

7. Lokalnämnden får i uppdrag att tillse att staden inte hyr ut lokaler till 
kriminell verksamhet (Kvibergs marknad är ett sådant exempel).  

8. Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden 
samt trafiknämnden får i uppdrag att samverka för att tillse att nya 
skolor förläggs på platser fria från större vägar och nära till 
grönområde. 

9. Lokalnämnden får i uppdrag att ta fram och redovisa en långsiktig 
fastighetsplanering. 

 
 

  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Datum 2020-12-01 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.15 
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Yrkandet 
 
Göteborg växer, det byggs som aldrig förr och staden måste hålla jämna steg med den 
växande befolkningen när det gäller lokaler. Vägar, skolor, kommunal service samt övrig 
infrastruktur ska växa och utvecklas i samma takt som utbyggnaden av staden. Göteborg 
måste bygga nya skolor, förskolor och äldreboenden. Om man inte underhåller sina 
lokaler kommer renoveringar i framtiden bli mycket kostsamma. Det förekommer allt för 
ofta att stadens lokaler är i så dåligt skick att man blir tvungen att riva och bygga nytt. 
Detta är ett slöseri med stadens resurser. Ett välplanerat underhåll är en mer 
kostnadseffektiv lösning. 
 
Att värma upp alla stadens lokaler kostar miljonbelopp varje år. Därför är det viktigt att 
fastigheterna är energieffektiva och att man inte orsakar onödiga utsläpp av växthusgaser 
vid uppvärmning. Lokalnämnden har det viktiga uppdraget att ansvara för hyressättning 
av stadens lokaler. Detta instrument ska användas på ett ansvarsfullt sätt som tar tillvara 
skattebetalarnas intressen. Privata hyresgäster ska betala marknadsmässiga hyror för 
kontors- och butikslokaler. Stadens ekonomi tillåter inte att man indirekt subventionerar 
hyresgäster genom att ta ut lägre hyra än vad marknaden kan erbjuda.   
 
I syfte att motverka ohälsa som på sikt kan orsaka stora problem för såväl individen som 
samhället i stort, ska skolor, förskolor och äldreboenden förläggs på platser fria från 
större vägar och nära till grönområde. 
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Yttrande angående Göteborgs Stads 
lokalförsörjningsplan 2021 
 

Vi Rödgrönrosa ser positivt på att ”vägledning för trafikbuller” ska revideras för att också 
ge vägledning vid planering av förskolor och grundskolor. Att utsättas för långvarigt 
buller är en hälsorisk som måste tas på stort allvar och det är viktigt att den nya riktlinjen 
inte tillåter bullernivåer som kan vara skadliga för barn eller personal. Om det är för högt 
buller i närheten av förskolor och grundskolor bör i första hand orsaken till bullret 
åtgärdas exempelvis genom sänkta hastigheter och omledning av trafik, i andra hand 
bullerskydd eller andra åtgärder.   

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
2020-11-24  
 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
  
Ärende nr 2.1.13 
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Kommunstyrelsen  

  

  

 
 
 

Tilläggsyrkande 

 
2020-11-25 

Socialdemokraterna 

  
2.1.3 

 

Tilläggsyrkande angående Göteborgs Stads 
lokalförsörjningsplan 2021 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten effektivisera kostnader och 
öka intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen genom att även ha kontor, bostäder 
och/eller verksamhetslokaler i samma byggnad som skola, förskola eller andra offent-
liga lokaler.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att modellera skillnaden i driftkostnad för olika 
storlekar på skola, förskola, jämfört med markpris/markutnyttjande för den samma i 
olika lägen i staden och vilka jämvikter som finns. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att konvertera befintliga 
lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur behoven skiftar över tid. 

4. I övrigt bifalla förslagen i tjänsteutlåtandet. 

Yrkandet 
Brist på lokaler för skolor, förskolor, BmSS och äldreboenden i centrala lägen riskerar att 
bara bli värre i framtiden. Samtidigt finns det en brist på ledig mark och den mark som 
finns är väldigt dyr. Därför är en avgörande del av lösningen att samlokalisera så att den 
mark som finns utnyttjas optimalt och till en rimlig kostnad för kommunen. Investerings-
relaterade kostnader är lägre vid små enheter, men små enheter är dyrare att driva. Det är 
därför viktigt att det kan göras en avvägning eftersom även höga investeringskostnader 
kan gå ut över driften. Det kan även behövas okonventionella lösningar för att hålla nere 
kostnader i centrala lägen där skolor kan ha ett par våningar med kontor eller bostäder för 
med separata entréer. Ett annat sätt att öka effektiviteten i lokalförsörjningen är att kon-
vertera lokaler till nya funktioner för att möta skiftande behov, där så är möjligt. Idag 
finns ett överskott av äldreboendeplatser medan det finns ett underskott inom andra funkt-
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ioner. Att möjliggöra en ökad grad av konvertering mellan olika funktioner kan effektivi-
sera lokalförsörjningen avsevärt. Alla stenar måste vändas på och frågor måste utredas or-
dentligt för att få ett svar.  
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Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan för 2021, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att komplettera det pågående arbetet med 
Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 med en översyn av 
befintliga styrande dokument kopplat till stadens lokalförsörjning i enlighet med 
stadsledningskontoret tjänsteutlåtande. 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden samt 
trafiknämnden får i uppdrag att föreslå en revidering av vägledningen för trafikbuller 
i planeringen så att den också omfattar buller vid förskolor och grundskolor i enlighet 
med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Lokalnämnden får i uppdrag att ta fram och redovisa en långsiktig fastighetsplanering 
i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret ansvarar för framtagandet av stadens lokalförsörjningsplan. Planen 
ska upprättas årligen för beslut om antagande i kommunstyrelsen. 
Lokalförsörjningsplanen ger kommunstyrelsen en övergripande analys och tydlig bild av 
stadens lokalförsörjningsplanering, kopplade behov och utmaningar. 

I 2021 års lokalförsörjningsplan lyfter stadsledningskontoret fram fyra övergripande och 
aktuella lokalförsörjningsutmaningar som staden bedöms stå inför. Prioriteringar i 
stadsplaneringen, bullernivåer på förskole- och skolgårdar, underhåll och ersättning av 
befintliga fastigheter samt effekten av förändrade befolkningsprognoser.  

I 2021 års lokalförsörjningsplan gör stadsledningskontoret den sammanfattande 
bedömningen att i ett nutids- och närtidsperspektiv finns det ett överskott av 
äldreboplatser och förskoleplatser. För förskolan finns det dock ett lokalt underskott 
främst i stadens centrala delar. I samma tidsperspektiv för grundskolan råder det på en 
övergripande nivå en planeringsmässig balans. Platserna är ojämnt fördelade mellan 
årskurs F-6 och 7–9 där det finns lokala underskott på högstadieplatser, främst i stadens 
sydvästra delar. För BmSS råder fortsatt ett underskott på platser i ett nutidsperspektiv. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-10-13 
Diarienummer 0837/20 
 

Handläggare  
Tommy Eliasson 
Telefon: 031-365 01 35  
E-post: tommy.eliasson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Lokalförsörjningsplanen ger dels en bild av hur lokalförsörjningsbehoven ser ut hos 
stadens olika nämnder dels en bild av vilka övergripande lokalförsörjningsutmaningar 
som stadsledningskontoret bedömer att staden i sin helhet står inför. 
Lokalförsörjningsanalysen som redovisas i 2021 års lokalförsörjningsplan skapar bättre 
förutsättningar för nämndernas egen långsiktiga planering och beslut avseende lokaler. 
Vilket sammantaget bedöms bidra till att skapa bättre förutsättningar för en klok 
resurshushållning.  

I 2021 års lokalförsörjningsplan redovisas också stadsledningskontorets bedömning av 
kommande investerings- och inhyrningsbehov hos några av stadens nämnder. 
Målsättningen är att avsnittet ska omfatta nämndernas samlade investerings- och 
inhyrningsbehov. I årets lokalförsörjningsplan har inte stadsledningskontoret haft den 
information som krävs för att kunna göra denna bedömning för stadens samtliga 
nämnder. En effekt av att kommande investerings- och inhyrningsbehov tydligare 
synliggörs bör bli att lokalnämnden exempelvis får bättre förutsättningar att resurssätta 
sin organisation utifrån en mer överblickbar projektportfölj.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Med en ökad transparens, tydlighet och struktur av stadens lokalförsörjningsprocess och 
kopplade behovsförändringar skapas bättre förutsättningar för stadens verksamheter att 
både ha rätt volym lokaler och att lokalerna blir bättre geografisk placerade i förhållande 
till var behoven finns.  

Ett mer lokaleffektivt utnyttjade av både befintliga och tillkommande lokaler bidrar 
sannolikt till en minskad klimatpåverkan genom ett mer cirkulärt användande av 
befintliga resurser. Men också genom minskat klimatavtryck vid om- och nybyggnation 
genom att staden har bättre kunskap om vilka volymer som behövs byggas och vilka 
befintliga fastigheter som kan förändras eller utökas. Men en bättre geografisk placering 
av kommunala verksamhetslokaler, närmare behoven, skapas också bättre förutsättningar 
för ett mer hållbart resande exempelvis med kollektivtrafik eller cykel.  

Bedömning ur social dimension 
Genom lokalförsörjningsplanen och den bild som den ger av stadens samlade behov och 
utmaningar skapas en tydlig, transparent och känd lokalförsörjningsplanering. Vilket 
förväntas ha en positiv inverkan när det gäller alla former och behov av kommunal 
service från förskolor till dagligverksamhet. En lokalförsörjning i balans både när det 
gäller rätt volym lokaler som rätt geografiskt placerade lokaler förväntas bidra till att 
skapa bättre förutsättningar för stadens invånare och besökare att skapa sociala relationer 
mellan både varandra som med stadens olika verksamheter.  

Bilagor 
1. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021  

2. Stockholms stad: vägledning för hantering av omgivningsbuller vid 
bostadsbyggande i Stockholm 
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Ärendet  
Ärendet avser dels kommunstyrelsens antagande av lokalförsörjningsplan 2021 i enlighet 
med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande dels avser ärendet uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, 
miljö och klimatnämnden, trafiknämnden, lokalnämnden samt stadsledningskontoret.   

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23 § 11 Dnr 0949/16, ansvarar 
stadsledningskontoret för att årligen ta fram Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan för 
beslut om antagande i kommunstyrelsen. 

Lokalförsörjningsplanen ger kommunstyrelsen en övergripande analys och tydlig bild av 
stadens lokalförsörjningsplanering, kopplade behov och utmaningar. Planen i sig innebär 
inte beslut om kommande investeringar utan den ger en bild av vilka behov som kommer 
utgöra utgångspunkten vid beräkning av stadens investeringsbehov i lokaler för egen 
verksamhet. De faktiska besluten om investeringar tar dels i kommunfullmäktiges årliga 
budgetbeslut, dels inom ramen för respektive nämnds mandat att fatta beslut om nya 
lokaler.  

I årets lokalförsörjningsplan lyfter stadsledningskontoret fram fyra övergripande och 
aktuella lokalförsörjningsutmaningar som staden bedöms stå inför. Prioriteringar i 
stadsplaneringen, bullernivåer på förskole- och skolgårdar, underhåll och ersättning av 
befintliga fastigheter samt effekten av förändrade befolkningsprognoser.  

I 2021 års lokalförsörjningsplan gör stadsledningskontoret den sammanfattande 
bedömningen att i ett nutids- och närtidsperspektiv finns det ett överskott av 
äldreboplatser och förskoleplatser. För förskolan finns det dock ett lokalt underskott 
främst i stadens centrala delar. I samma tidsperspektiv för grundskolan råder det på en 
övergripande nivå en planeringsmässig balans. Platserna är dock ojämnt fördelade mellan 
årskurs F-6 och 7–9 där det finns lokala underskott på högstadieplatser, främst i stadens 
sydvästra delar. För BmSS råder fortsatt ett underskott på platser i ett nutidsperspektiv. 

Effekten av stadens förändrade befolkningsprognoser innebär bland annat att det för 
några av stadens verksamheter nu råder ett helt annat planeringsläge. För dessa 
verksamheter behöver planeringsarbetet delvis skifta fokus från att hantera underskott till 
att hantera överskott. Arbetet med att säkerställa nya behov i samband med att staden 
förtätas och helt nya stadsdelar växer fram måste samtidigt fortsätta.  

Ny nämndorganisation 2021 
Lokalfrågan är viktigt beakta när det gäller stadens nya nämndsorganisation 2021. Ett av 
delprojekten i förändringsuppdraget har därför enbart haft fokus på lokalfrågan och att 
säkerställa fördelningen och samordningen av flytten av lokaler från stadsdelsnämnderna 
och social resursnämnd till de nya nämnderna. 

En förändrad organisation kan också komma att innebära ett delvis förändrat 
lokalanvändande, vilket skulle kunna leda till en ökad volym tomställda lokaler. När det 
gäller externt inhyra lokaler så har nämnderna möjlighet att säga upp hyresavtal med 
hänsyn till kontraktens löptider. När det gäller lokaler som lokalnämnden upplåter till 
stadens verksamheter så finns inte möjligheten för nämnden att säga upp hyresavtalet. 
Kostnaden för lokalen kvarstår därför tills det antingen finns en ny hyresgäst, fastigheten 
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rivs eller fastigheten överförs till fastighetsnämnden. Fram till 2020 fanns det möjlighet 
för nämnderna att från kommuncentralt håll få viss ersättning för tomställda lokaler 
genom den så kallade lokalbanken. I samband med antagandet av budget 2020 och 
flerårsplaner 2021–2022 försvann denna möjlighet till ersättning och stadens nämnder 
och styrelser gavs i uppdrag att hantera övergångskostnader för friställda lokaler inom 
sina egna ekonomiska förutsättningar. Lokalförvaltningen har ett pågående arbete i syfte 
att utveckla hur förvaltningen på ett effektivt sätt kan hantera tomställda lokaler inom 
förvaltningens fastighetsbestånd.         

Underlag till investeringsbedömning  
Stadsledningskontoret ansvarar för framtagande av underlag utifrån verksamheternas 
identifierade behov, befolkningsutvecklingen och den planerade stadsutvecklingen. 
Underlaget dokumenteras i form av en lokalförsörjningsplan. 

Lokalnämndens investeringsbedömning kommer att skilja sig från behovsbedömningarna 
i lokalförsörjningsplanen främst beroende på att alla behov inte möts genom byggnation i 
egen regi. Inhyrning av lokaler kan användas för att kompensera för de obalanser som 
uppstår mellan investerings- och behovsbedömning.  

Fördelningen av andel inhyrningar antas vara följande i lokalförsörjningsplan 2021: 

Verksamhetskategori Andel platser i inhyrda lokaler 
Förskola 20% 
Grundskola 5% 
Äldreboendeplatser 50% 
Boende med särskild service 47% 

Även bedömningar av genomförbarheten kan skapa skillnader mellan investerings- och 
behovsbedömning. Genomförbarheten beror på en mängd faktorer såsom överklaganden, 
lokalnämndens kapacitet, andra planerande nämnders kapacitet, tillgång på entreprenörer 
och material etc. I korthet kan skillnader mellan investerings- och behovsbedömningen 
innebära att leveransen av ny lokalkapacitet inte motsvarar de identifierade behoven. 

För andra typer av verksamhetslokaler, exempelvis muséer, är Higab AB den största 
hyresvärden i staden. Bolaget ska bland annat tillse att kommunen kan täcka sina behov 
av lokaler med speciell karaktär och strategisk betydelse för stadens utveckling samt ha 
ett särskilt ansvar att vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Uppdrag till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljö och klimatnämnden 
samt trafiknämnden 
Runt årsskiftet 2015/2016 beslutade byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljö och 
klimatnämnden samt trafiknämnden, genom likalydande beslut, att anta den nya 
vägledningen ”Vägledning för trafikbuller i planering” för att den skulle gälla i samtliga 
detaljplaner. Byggnadsnämnden 2015-12-15 § 552 Dnr 1554/15. Fastighetsnämnden 
2016-01-08 § 26 Dnr 6626/15. Miljö och klimatnämnden 2015-12-17 § 154 Dnr 
11190/15. Trafiknämnden 2015-12-18 § 285 Dnr 3325/15.  

I Stockholms stad har stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen tagit fram ett 
likande dokument ”Vägledning för hantering av omgivningsbuller vid bostadsbyggande i 
Stockholm”, se bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stockholms stads 
vägledning innehåller ett avsnitt med fokus på omgivningsbuller vid skolor och förskolor, 
motsvarande avsnitt saknas i stadens egen vägledning.  
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I årets lokalförsörjningsplan är buller på förskole- och skolgårdar en av de övergripande 
lokalförsörjningsutmaningar som stadsledningskontoret lyfter fram. Bakgrunden till 
stadsledningskontorets bedömning är att i stadsutvecklingen av både den täta staden så 
väl som mellanstaden finns det stora utmaningar med att finna ytor för förskolor och 
grundskolor som inte är påverkade av omgivningsbuller. Stadsledningskontoret ser risker 
med att planerade ytor för lokalisering av förskola och skola inte är möjliga då den 
tilltänka utemiljö i flera fall är bullerutsatt och riskerar att inte klara de riktvärden på 50 
dBA på hela förskole- och skolgårdsytan som miljö- och klimatnämnden anser 
nödvändiga för att kunna bevilja start av en ny förskola eller grundskola.  

Stockholms stad har i sin vägledning tolkat naturvårdsverkets riktlinjer som att det finns 
en skillnad mellan det som definieras som ytor avsedd för pedagogisk verksamhet, lek 
och vila, vilka är särskild skyddsvärda, och övriga vistelseytor på förskole- och 
skolgårdar. Naturvårdsverket anger att bullernivåerna på ytor avsedda för pedagogisk 
verksamhet, lek och vila inte får överstiga 50 dBA och bullernivåerna på övriga 
vistelseytor får inte överstiga 55 dBA.  

Med bakgrund i den expansion av bostäder som är planerad i stadens centrala delar 
kopplat till ovan redovisade utmaningar om buller på förskole- och skolgårdar. Gör 
stadsledningskontoret bedömningen att stadens nuvarande vägledning för buller behöver 
revideras samt att utveckla dokumentet till att också omfatta buller vid förskolor och 
grundskolor.  

Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige ger fastighetsnämnden, 
byggnadsnämnden, miljö och klimatnämnden samt trafiknämnden i gemensamt uppdrag 
att föreslå en revidering av vägledningen för trafikbuller i planeringen så att den också 
omfattar buller vid förskolor och grundskolor. I analysen ska det även ingå en jämförelse 
mellan hur de tre storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg valt att tolka och tillämpa 
de nationella riktvärdena. Arbetet bör bedrivas i nära samarbete med förskolenämnden 
och grundskolenämnden.  

Sedan 2015 när vägledningen antogs har staden fattat beslut om ett nytt styrsystem. Som 
en del i revideringsuppdraget ingår att också att utifrån Göteborgs Stads riktlinje om 
styrande dokument föreslå vilken nivå och typ av styrande dokument som bör ersätta 
vägledningen samt på vilken nivå det nya styrande dokumentet bör fastställas. Uppdraget 
ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast under kvartal 1 2022. 

Uppdrag till lokalnämnden 
I 2019-, 2020- och 2021 års lokalförsörjningsplan lyfter stadsledningskontoret fram att 
lokalnämnden behöver redovisa en strategi för hur åldersstrukturen i fastighetsbeståndet 
långsiktigt ska hanteras för att säkerställa bibehållen kapacitet över tid.  

Lokalnämnden har i samband med uppföljningsrapporten 2019 presenterat översiktliga 
bedömningar av de långsiktiga behoven av reinvesteringar och ersättningsinvesteringar 
inom förskoleområdet vilket är positivt. Loknämnden bedömer dock att djupare analyser 
kan färdigställas först under 2021. I samband med framtagandet av 2021 års 
lokalförsörjningsplan gör stadsledningskontoret bedömningen att det fortfarande råder en 
stor osäkerhet kopplat till när i tiden lokalnämnden kan förväntas redovisa en strategi för 
hur åldersstrukturen i fastighetsbeståndet långsiktigt ska hanteras för att säkerställa 
bibehållen kapacitet över tid. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (7) 
   
   

Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige ger lokalnämnden i uppdrag 
att ta fram en långsiktig fastighetsplanering för samtliga förvaltningsobjekt i 
lokalnämndens fastighetsbestånd. Den långsiktiga fastighetsplaneringen ska utifrån 
tidsperspektiven nutid, närtid och framtid ge en bild över de åtgärder (underhåll samt re- 
och ersättningsinvesteringar) som nämnden planerar att genomföra för att upprätthålla en 
god funktionalitet och ändamålsenlighet för de varsamheter som bedrivs av Göteborgs 
Stad. Stadsledningskontoret gör bedömningen att uppdraget väl möter och omfattas av 
nämndens verksamhetsområde och uppgifter så som de är definierade under § 2 i 
lokalnämndens reglemente. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
under kvartal 4 2021.   

Uppdrag till stadsledningskontoret 
Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 syftar till att utveckla 
styrningen av stadens lokalförsörjningsprocess. Utvecklingen av stadens styrning i 
lokalförsörjningsfrågor har utvecklats under lång tid vilket innebär att det finns en rad 
styrande dokument som idag är mer eller mindre relevanta. Senast i samband med 
kommunfullmäktiges antagande av Göteborgs Stads regler för styrning och ledning av 
Göteborgs Stads lokalförsörjning 2017-02-23 § 11 Dnr 0949/16 gjordes en översyn och 
aktualitetsprövning av styrningen inom området och en rad styrande dokument kunde 
konstateras vara obsoleta. Som en konsekvens av både det pågående programarbete och 
att staden från den första januari 2021 får en ny organisation gör stadsledningskontoret 
bedömningen att det finns ett behov av göra en översyn av alla styrande dokument som 
har bäring på stadens lokalförsörjningsprocess.  

Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i 
uppdrag att komplettera det pågående arbetet med Göteborgs Stads program för 
lokalförsörjning 2020–2026 med en översyn av befintliga styrande dokument kopplat till 
stadens lokalförsörjning. Uppdraget med förslag på åtgärder ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast under kvartal 4 2021  

Utveckling av lokalförsörjningsprocessen 
Genom Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 har 
kommunfullmäktige beslutat att sex nya reglerande dokument ska tas fram i syfte att 
utveckla styrningen av stadens lokalförsörjningsprocess. Under ledning av 
stadsledningskontoret påbörjades programmets genomförande fas ett under hösten 2020. 
Sammanställningen nedan speglar stadsledningskontorets målbild gällande planerade 
leveranser kopplat till utvecklingen av stadens lokalförsörjningsprocess.    

Uppdrag:  Händelse: Tidpunkt:   
Riktlinjer lokalbehovsplan 
och lokalförsörjningsplan 

Ärende om remittering till 
kommunstyrelsen  

Kvartal 1 2021 

Policy nyckeltal i tidiga 
stadsutvecklingsskeden  

Ärende om remittering till 
kommunstyrelsen  

Kvartal 2 2021  

Riktlinjer lokalbehovsplan 
och lokalförsörjningsplan 

Ärende om antagande till 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

Kvartal 3 2021  

Policy nyckeltal i tidiga 
stadsutvecklingsskeden  

Ärende om antagande till 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Kvartal 4 2021 
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Uppdrag:  Händelse: Tidpunkt:   
Översyn av befintliga 
styrande dokument kopplat 
till stadens lokalförsörjning 

Återrapportering till 
kommunstyrelsen med 
förslag på åtgärder  

Kvartal 4 2021 

Riktlinjer samnyttjan, 
samlokalisering och 
ramprogram  

Ärende om remittering till 
kommunstyrelsen  

Kvartal 1 2022 

Policy äga eller hyra 
kommunala 
verksamhetslokaler   

Ärende om remittering till 
kommunstyrelsen 

Kvartal 2 2022  

Riktlinjer samnyttjan, 
samlokalisering och 
ramprogram 

Ärende om antagande till 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Kvartal 3 2022 

Policy äga eller hyra 
kommunala 
verksamhetslokaler   

Ärende om antagande till 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Kvartal 4 2022 

Revidering av Göteborgs 
Stads Program för 
lokalförsörjning 2020–
2026 

Återapportering till 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige med 
förslag på åtgärder  

Kvartal 1 2023  

 

I ett vidare syfte är lokalförsörjningsplanen tänkt att kunna utgöra ett underlag för andra 
nämnders arbete, exempelvis lokalnämnden, men också för andra styrande dokument 
exempelvis färdplan Älvstaden. Stadsledningskontoret ser ett behov av att i samarbete 
med stadens nämnder kontinuerligt utveckla lokalförsörjningsplanen. 

Stadsledningskontorets bedömning 
2021 års lokalförsörjningsplan är en tydlig utveckling av 2020 års plan och utgör en 
fortsättning på arbetet med att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en tydligare 
och bättre övergripande analys och bild av stadens lokalförsörjningsplanering samt 
kopplade behov och utmaningar. 

Ett antagande av 2021 års lokalförsörjningsplan med de uppdrag som föreslås innebär 
tillsammans med det pågående arbetet med att implementera Göteborgs Stads program 
för lokalförsörjning att utvecklingsarbetet av stadens lokalförsörjningsprocess utvecklas, 
fördjupas och förbättras.    

 

 

Magnus Andersson 

Tf. Ekonomidirektör  

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna plan 
Lokalförsörjningsplanen ska ge en tydlig bild av Göteborgs Stads lokalförsörjning av 
kommunal service. Planen ska visa på vilka behov som förväntas uppstå, när i tiden de 
bedöms uppstå och var i staden de huvudsakliga behoven finns. Planen redovisar också 
en samlad lokalförsörjningsanalys för Göteborgs Stad samt en lokalförsörjningsanalys per 
nämnd.  

Vem omfattas av planen 
Denna plan gäller för Göteborgs Stads nämnder och styrelser.  

Giltighetstid 
Denna plan gäller från och med antagande i kommunstyrelsen fram till dess att nästa 
lokalförsörjningsplan är antagen.  

Bakgrund 
I enlighet med Göteborg Stads handling 39 antagen av kommunfullmäktige 2017-02-23 § 
11 ansvarar stadsledningskontoret för att årligen ta fram en lokalförsörjningsplan för 
beslut i kommunstyrelsen.  

Läsanvisningar 
Under rubriken analytiska utgångspunkter redogör och beskriver stadsledningskontoret 
vilka verktyg som huvudsakligen används i lokalförsörjningsplanen.  

Göteborgs Stads lokalförsörjningsanalys börjar med en kort sammanfattning om 
lokalförsörjningsanalysens centrala delar. Analysen pekar också ut stadens primära 
lokalförsörjningsutmaningar i kommande planperiod.  

Under rubriken bedömning av investerings- och inhyrningsbehov ger 
stadsledningskontoret sin bedömning av stadens lokalförsörjningsbehov i nutid och 
närtid.  

Under rubriken lokalförsörjningsanalys per nämnd gör stadsledningskontoret en 
fördjupad analys av nämndernas lokalförsörjningsbehov.  
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Koppling till andra styrande dokument 
• Göteborgs Stads budget  
• Göteborgs Stads handling 39 antagen av kommunfullmäktige 2017-02-23 § 11 
• Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 
• Lokalbehovsplan för vård och omsorgsboende för äldre 2020 
• Behovs- och produktionsplan 2021–2024, Bostäder för personer med 

funktionsnedsättning 
• Göteborgs Stads ramprogram för vägledning av utformning av kommunala 

verksamhetslokaler 
 Bostad med särskild service (BmSS) 
 Bostad med särskild service (BmSS) inhyrning 
 Äldreboenden  

Stödjande dokument 
Göteborgs Stads befolknings- och bostadsprognoser utgör ett viktigt underlag för att 
kunna bedöma förväntade behov av kommunal service.  

Uppföljning av denna plan 
Ansvarig nämnd för lokalförsörjningsplanen är kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret, 
säkerställer en kontinuerlig uppföljning av lokalförsörjningsplanen. Uppföljning av 
beslutad lokalförsörjningsplan sker i samband med att nästkommande 
lokalförsörjningsplan upprättas. Vi behov kan avvikelserapportering och eventuell 
justering ske inom ramen för ordinarie uppföljning.    

Analytiska utgångspunkter  
I detta kapitel redovisar stadsledningskontoret vilka huvudsakliga analytiska verktyg som 
används i lokalförsörjningsplanen.  

Tidsperspektiv i lokalförsörjningsprocessen 
Planeringsarbetet kräver olika arbetsmetoder i olika tidsperspektiv. Stadsledningskontoret 
har därför valt att dela in planeringsarbetet i tre olika tidsperspektiv: 

• Nutid 1–5 år  
• Närtid 5–10 år  
• Framtid 10 år och framåt  

 

Nutid 1–5 år  
Planeringshorisonten är de kommande ett till fem åren. Det är främst i detta 
tidsperspektiv som byggnation beställs och genomförs.  



 

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021 6 (49) 
   
   

Planeringen av nutidsperspektivet förutsätter normalt att det under de två tidigare 
tidsperspektiven, närtid och framtid, både har reserverats lämplig mark för kommunal 
service och att nya eller ändrade detaljplaner har antagits.  

I nutidsperspektivet görs även slutliga bedömningar av dimensionering och faktiskt 
kapacitetsbehov med utgångspunkt i aktuella befolkningsprognoser eller förändrade 
uppdrag och ansvar inom staden. Stadsledningskontoret står som beställare av förstudier 
som lokalförvaltningen genomför. Förslagen på lokalförsörjningslösningar presenteras 
sedan i form av yttranden till berörda nämnder. Om berörd nämnd väljer att genomföra ett 
lokalförsörjningsprojekt övergår planeringsfasen till genomförandefas.  

Närtid 5–10 år 
Planeringshorisonten är de kommande fem till tio åren. Det är främst i detta 
tidsperspektiv som detaljplaner antas.   

Planeringen i närtidsperspektivet handlar primärt om att i säkerställa att nödvändiga ytor 
för kommunal service planläggs och blir tillgängliga för byggnation. Hög kvalitet i dialog 
och rutiner mellan stadens planerande organisationer är en avgörande förutsättning för att 
detta arbete ska bli framgångsrikt.   

Stadsledningskontoret använder sedan flera år en planeringsmetod som bygger på 
nyckeltal för att i tidigt skede bedöma vilket behov av kommunal service som ny 
bebyggelse genererar, då primärt behovet av förskola och grundskola. Nyckeltalen 
grundar sig på historik och bedömningar av utfall. Det är viktigt att poängtera att 
nyckeltalsbedömningen måste anpassas till de förändringar i befolkningsstruktur som 
sker i alla bostadsområden över tid. För den strategiska planeringen är det dock 
avgörande att ytor för kommunal service reserveras redan i tidigt skede eftersom det i 
efterhand inte är möjligt att skapa de ytor som behövs. I Göteborgs Stads program för 
lokalförsörjning utvecklas frågan om nyckeltal ytterligare i programmets delstrategi 2: 
utveckla och tydliggör Göteborgs Stads behovsprognoser för tidiga 
stadsutvecklingsskeden. Arbetet med att ta fram en policy för nyckeltal kommer att 
påbörjas under kvartal ett 2021 med målbilden att bereda ärenden om antagande till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under kvartal fyra 2021.  

För utbildningslokaler används nyckeltalet 0,5 barn/bostadslägenhet som en indikation på 
behov under byggnadernas hela livscykel. Resultatet fördelas sedan mellan olika 
verksamhetsformer enligt principen 1/3 av barnen i förskola respektive 2/3 i grundskola. 
Andra nyckeltal som används, exempelvis storlek på utemiljö, återfinns i respektive 
ramprogram. Stadsledningskontoret utvärderar kontinuerligt de nyckeltal som används så 
att beräkningsmodellerna också är tillförlitliga utifrån den bebyggelse som nu planeras 
inom staden. I färdplan Älvstaden 2019 beslutade kommunfullmäktige om att tillämpa ett 
justerat nyckeltal för området som innebär ett antagande om färre barn per bostad. 

Arbetsmetod gällande lokalförsörjning för äldreboende och boende med särskild service 
tar sin utgångspunkt från befolkningsprognosen då dessa verksamheter inte i lika stor 
utsträckning är beroende av en fysisk koppling till nya bostäder. 

Utöver mark för nyproduktion behöver lokalförsörjningsplaneringen även information 
kring den lokalkapacitet som redan nyttjas för kommunal service och som bedrivs i 
befintligt fastighetsbestånd.  
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Framtid 10 år och framåt  
Planeringshorisonten är de kommande tio åren och framåt. Det är främst i detta 
tidsperspektiv som tillgången på lämplig mark för kommunal service måste säkerställas 
för att finnas tillgänglig att planlägga i närtidsperspektivet.  

För att kunna bedöma de kommunala behoven av mark och byggrätter använder sig 
stadsledningskontoret av samma nyckeltal och kopplade arbetsmetoder som i 
närtidsperspektivet. 

Drivkrafter i lokalförsörjningsprocessen 
Stadsledningskontoret har identifierat tre huvudsakliga drivkrafter som var för sig eller i 
olika kombinationer driver behov av lokalförändringar. De tre faktorerna är: 

• Befolkningsmässiga förändringar 
• Behov av åtgärder i befintligt fastighetsbestånd 
• Behov av strukturella eller organisatoriska förändringar i verksamheten 

Befolkningsmässiga förändringar 
Förändringar av stadens befolkning får också en direkt påverkan på efterfrågan och behov 
av lokaler för kommunal service. I ett historiskt perspektiv hade Göteborgs Stad en stadig 
befolkningsökning fram till ungefär 1970. Under 1970-talet vände utvecklingen och fram 
till mitten av 1980-talet minskade befolkningen med nästan 10 procent. Det var framför 
allt utflyttningen till kommunerna runt Göteborg som då var stor.  

De senaste tio åren har befolkningstillväxten förstärkts genom en hög nettoinflyttning och 
ett växande födelseöverskott. Folkmängden har på bara ett decennium ökat med drygt  
70 000 personer.  

Dessa övergripande befolkningstrender motsvarar också ganska väl en övergripande 
åldersstruktur på lokaler för kommunal service. Från den kraftiga utbyggnaden under 
miljonprogramsåren på 1960- och 70-talen, till en svag eller närmast obefintlig 
byggnation under 1980-talet, fram till de senare årens fokus på kraftig expansion och 
nybyggnation av inte minst utbildningslokaler. 

Behov av åtgärder i befintligt fastighetsbestånd 
De lokaler som idag används för kommunal service inom staden har en åldersstruktur där 
drygt hälften av lokalytan härstammar från 1960- och 70-talen. Ett åldrande lokalbestånd 
innebär att det krävs omfattande åtgärder, alternativt ersättningar, för att över tid säkra 
status, skick och ändamålsenlighet för verksamheterna. Behov av att genomföra dessa 
åtgärder kräver en separat planering, men kan med fördel kombineras med andra 
drivkrafter, exempelvis den långsiktiga befolkningsutvecklingen i syfte att skapa 
samordningsvinster mellan ersättnings- och expansionsbehov. 

Ytterligare ett exempel där behov i befintligt bestånd skapar driftkrafter till förändringar 
handlar om att avveckla provisoriska lokaler till förmån för permanenta lösningar i syfte 
att långsiktigt säkra kapacitet. 
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Behov av strukturella eller organisatoriska förändringar 
De strukturella eller organisatoriska förändringar som avses här initieras normalt alltid 
från verksamhetsnämndernas sida. Utgångspunkten för att denna typ av lokalmässiga 
förändringar handlar primärt om att ge verksamheten nya och bättre förutsättningar att 
genomföra sina uppdrag, exempelvis i form av förbättrad kvalitet, en mer ekonomisk 
hållbar organisation och samordningsvinster genom samlokalisering. 

Som exempel kan nämnas grundskolenämndens antagande av skolenhetsutredningen i 
juni 2020 där en målbild kring organisatoriska och verksamhetsmässiga principer har 
slagits fast. Ett genomförande av skolenhetsutredningen kommer därför i sig skapa behov 
av lokalförändringar oavsett den långsiktiga befolkningsutvecklingen. 

Geografiska analysnivåer i 
lokalförsörjningsprocessen 
Lokalförsörjningsplanens analys utgår i huvudsak från hela Göteborgs Stad. Till skillnad 
från tidigare år har analyser per stadsdel nu istället ersatts av de fyra stadsområdena, 
Hisingen, centrum, nordost och sydväst.  

Göteborgs Stads 
lokalförsörjningsanalys 
Sammanfattning 
I årets lokalförsörjningsplan lyfter stadsledningskontoret fram fyra övergripande och 
aktuella lokalförsörjningsutmaningar som staden bedöms stå inför. Prioriteringar i 
stadsplaneringen, bullernivåer på förskole- och skolgårdar, underhåll och ersättning av 
befintliga fastigheter samt effekten av förändrade befolkningsprognoser.  

I 2021 års lokalförsörjningsplan gör stadsledningskontoret den sammanfattande 
bedömningen att i ett nutids- och närtidsperspektiv finns det ett överskott av 
äldreboendeplatser och förskoleplatser. För förskolan finns det dock ett lokalt underskott 
främst i stadens centrala delar. I samma tidsperspektiv för grundskolan råder det på en 
övergripande nivå en planeringsmässig balans. Platserna är dock ojämnt fördelade mellan 
årskurs F-6 och 7–9 där det finns lokala underskott på högstadieplatser, främst i stadens 
sydvästra delar. För BmSS råder fortsatt ett underskott på platser i ett nutidsperspektiv. 

Effekten av stadens förändrade befolkningsprognoser innebär bland annat att det för 
några av stadens verksamheter nu råder ett helt annat planeringsläge. För dessa 
verksamheter behöver planeringsarbetet delvis skifta fokus från att hantera underskott till 
att hantera överskott. Arbetet med att säkerställa nya behov i samband med att staden 
förtätas och helt nya stadsdelar växer fram måste samtidigt fortsätta. Ytterligare en effekt 
av stadens förändrade befolkningsprognoser är kopplat till den produktion av nya lokaler 
som pågår. I dessa fall är det svårt och i de flesta fall inte möjligt att avbryta leveransen 
av den produktion som redan är beställd. Effekten blir att de överskott som vi ser idag 
riskerar att öka ytterligare.   
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Nulägesanalys - identifierade utmaningar  
I detta kapitel redovisar stadsledningskontoret fyra övergripande och aktuella 
lokalförsörjningsutmaningar som staden bedöms stå inför. Precis som i 2020 års 
lokalförsörjningsplan avslutas varje delavsnitt med en bedömning av vilka nämnder som 
är primärt berörda. 

• Prioriteringar i stadsplanering  
• Bullernivåer på förskole- och skolgårdar 
• Underhåll och ersättning av befintliga fastigheter 
• Effekten av förändrade befolkningsprognoser    

Prioriteringar i stadsplanering 
I 2020 års lokalförsörjningsplan lyfte stadsledningskontoret fram att den strategiska 
frågan om hur vi använder stadens mark också utgör en av de största 
lokalförsörjningsutmaningarna. Tillgången på lämplig mark är direkt avgörande för 
möjligheten att kunna möta stadens behov av lokaler för kommunal service. Analysen var 
då att den uttalade förtätningsstrategin leder till en större konkurrens om mark i centrala 
lägen vilket i sin tur skapar fler målkonflikter i stadsplaneringen. Denna bedömning 
kvarstår även i 2021 års lokalförsörjningsplan. 

Stadsledningskontoret ser att staden borde kunna utveckla sina processer för att bedöma 
hur olika funktioner bäst placeras inom ramen för stadsutvecklingen. Det förekommer att 
lokaler för kommunal service hänvisas till mark som i tidigare skeden bedömts svår eller 
kostsam att använda för bostadsbyggnation. I förlängningen innebär detta att externa 
exploatörer som får markanvisningar av staden ges relativt lägre kostnader i sina projekt 
medan kostnaderna i stadens egna byggprojekt för kommunal service drivs upp. I 
slutändan leder detta till en tydlig ekonomisk konsekvens i form av högre lokalkostnader 
för verksamhetsnämnderna. Bristen på helhetssyn och analys av vad som i ett långt 
tidsperspektiv ger de bästa och billigaste lösningarna för staden krockar här med den mer 
kortsiktiga ekonomiska optimering som görs av respektive nämnd under processen.  

Behovet av en tydligare helhetssyn återspeglas även i andra frågor. Inom befintligt ansvar 
för stadens lokalförsörjning har stadsledningskontoret enbart mandat att göra 
prioriteringar mellan olika kommunala lokalbehov i de fall ny mark behöver tas i anspråk, 
exempelvis om en plats är bättre lämpad för antingen en förskola eller ett BmSS. Det 
saknas ett sätt att hantera och prioritera i olika målkonflikter som uppstår när 
förvaltningar och bolag i första hand väljer att prioritera sina egna uppdrag och ansvar på 
bekostnad av helheten. Stadens utmaning med målkonflikter och behov av tydliga 
prioriteringar är närmare belysta både i utredningen gällande en funktion för strategisk 
planering under kommunstyrelsen och i det nu återremitterade ärendet om översyn av 
stadens investeringsstyrning. Genom Göteborgs Stads program för lokalförsörjning har 
kommunfullmäktige beslutat att sex reglerande styrande dokument ska tas fram i syfte att 
utveckla och förbättra styrningen av stadens lokalförsörjningsprocess. 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att programmet kommer att bidra till en 
förbättrad helhetssyn när det gäller behoven av kommunal service och troligtvis kommer 
kunna bidra till att lösa ut några, men inte alla, av de målkonflikter som beskrivs ovan.  
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Stadsledningskontoret vill även lyfta fram att det finns otydligheter i både hierarki mellan 
olika styrande dokument inom stadsutvecklingsområdet och om hur dokumenten 
förväntas förhålla sig till varandra. Utöver att det är en stor mängd styrande dokument, 
som i sig innebär risk för fragmenterad styrning, så tenderar styrningen genom olika 
dokument ibland att överlappa varandra ämnesmässigt i sina ambitioner. För 
lokalområdet innebär det att centrala aspekter och mål/indikatorer kan återfinnas i många 
styrande dokument utan en uttalad helhetssyn. I andra fall finns exempel på dokument 
som i praktiken ges en styrande effekt på hela-staden-nivå, men som i formell mening 
endast är beslutad av en enskild nämnd, exempel på detta är byggnadsnämndens riktlinje 
för parkering och mobilitet, park- och naturnämndens grönstrategi och lokalnämndens 
tekniska krav och anvisningar. 

Stadsledningskontoret konstaterar att det även finns otydligheter i den mer konkreta 
myndighetsutövningen inom planerings- och lovskedet. Ett konkret exempel handlar om 
vilka funktioner som ska prioriteras inom den tillgängliga kvartersmarken, exempelvis 
friyta för barn kontra trafik- och parkeringslösningar. I bägge fallen finns olika 
kommunala dokument som föreskriver olika slags riktvärden och standarder. Vad som 
gör exemplet speciellt är att de nationella styrdokumenten i form av plan- och bygglagen 
här är väldigt tydliga med att vid en målkonflikt så ska barnens friyta alltid prioriteras. 
Trots detta ser stadsledningskontoret exempel där stadsbyggnadskontoret i sin 
myndighetsutövning i samband med bygglov prioriterar trafikkontorets önskemål om 
parkeringar och vändzoner framför förskoleförvaltningens önskemål om friyta åt barnen. 
Detta borde med hänvisning till nationella bestämmelser inte ske och försvårar 
möjligheten att skapa bra verksamheter i vissa lägen. Stadsledningskontoret avser följa 
upp frågan i nästa års lokalförsörjningsplan. 

Primärt berörda nämnder: Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, trafiknämnden, park- 
och naturnämnden, lokalnämnden 

Bullernivåer på förskole- och skolgårdar 
I den täta staden och i mellanstaden finns stora utmaningar att hitta friytor till förskola 
och grundskola som inte är påverkade av buller. Den pedagogiska verksamheten i 
förskolan och skolan sker både inomhus och utomhus vilket gör att det måste finnas 
godtagbara ljudmiljöer för att inte äventyra barn och elevers hälsa och inlärningsförmåga. 
Buller utomhus vid skolor och förskolor bedöms huvudsakligen utifrån vägledningar och 
riktvärden som är utfärdade av olika myndigheter med delvis olika målgrupper. Syftet 
med riktvärden är att de ska utgöra en utgångspunkt för bedömningen av bullersituationen 
då tillsynsmyndigheten besvarar remitterade detaljplaner och bygglov samt tar emot 
anmälan från verksamhetens huvudman.  

Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga” från 2015 beskriver att det är 
önskvärt med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå på ytor som är avsedda för lek, 
rekreation och pedagogisk verksamhet, med målsättningen att resten av friytan ska ha 
högst 55 dBA. 

Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller på skolgård från väg och spårtrafik” 
från 2017 vänder sig främst till myndigheter med tillsynsansvar enligt miljöbalken. Den 
överensstämmer med Boverkets vägledning på så sätt att ett riktvärde för buller anges till 
50 dBA ljudnivå vid all nyproduktion. Vid tillsyn av befintliga friytor används istället 
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riktvärdet 55 dBA. Alla förskole- och skollokaler som tas i drift efter september 2017 
bedöms därför i praktiken mot denna reviderade vägledning, oavsett om lokalen har 
byggts inom ramen för en tidigare antagen detaljplan som ställde andra bullerkrav på 
verksamheten. 

Stadsledningskontoret ser risker med att önskade ytor för lokalisering av förskola och 
skola inte är möjliga att använda då friytan kan vara påverkad av buller och 
miljönämndens tolkning av befintliga riktlinjer inte tar hänsyn till vad som är tekniskt 
möjligt eller ekonomiskt försvarbart för att tillfullo uppfylla de nationella riktvärdena. 
Det finns även exempel där redan beslutade detaljplaner för förskola och skola inte kan 
användas för tänkt verksamhet då de inte uppfyller de riktvärden som miljönämnden idag 
använder som utgångspunkt för sin tillsyn. Utöver svårigheten att alls hitta lämplig mark 
begränsar tillämpningen av riktvärdena stadens möjligheter att alls kunna erbjuda 
kommunal service i form av förskola i den täta staden. I förlängningen påverkar detta hur 
mycket nya bostäder det alls är möjligt att bygga i de aktuella områdena. 

Problemet berör inte bara helt nya förskolor utan även den del av stadens förskolor som är 
uppförda under 1960- och 70-talen. Under kommande år bedömer stadsledningskontoret 
att ett större antal av dessa förskolor måste bytas ut av byggnadstekniska skäl. En del av 
dessa förskolor finns på fastigheter som vi med nuvarande tillämpning av riktvärden 
skulle bedöma är alltför bullerpåverkade och därför inte kan ersättas på samma ställe. 
Beroende på omfattningen kan det alltså uppstå ett mycket större behov av att hitta 
ersättningsmark för befintliga förskolor som både uppfyller verksamhetens krav men 
även klarar aktuella riktvärden för buller än vad som tidigare bedömts nödvändigt. 

Stockholm stad har, i samverkan mellan fastighetskontoret och miljöförvaltningen, tolkat 
Naturvårdsverkets riktlinjer så att det finns en möjlighet att placera skola och förskola i 
den täta staden även om alla önskvärda mål inte nås gällande buller. Stockholm stad har 
definierat den yta som är avsedd för pedagogisk verksamhet och vila som är särskilt 
skyddsvärd, om inte nivån om 50 dBA kan uppnås på hela den yta som är avsedd för 
pedagogisk verksamhet, vila och lek.  

Utdrag ur Stockholms Stads vägledning för hantering av omgivningsbuller vid 
bostadsbyggande: 

Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå under dagtid kl. 06.00 – 18.00 bör 
eftersträvas, åtminstone vid avgränsade delar av skolgården som är avsedda 
för vila och pedagogisk verksamhet. I första hand bör dessa särskilt 
skyddsvärda delar av skol- eller förskolegården placeras där ljudnivån är låg, 
till exempel bakom en skärmande byggnad. Om det av någon anledning inte är 
möjligt kan i särskilda fall lokal skärmning, eller andra skyddsåtgärder, 
behöva utformas. Målsättningen för övriga vistelseytor på skolgården bör vara 
att uppnå 55 dBA ekvivalent ljudnivå under dagtid. Om det inte är möjligt att 
hela skol/förskolegården klarar 55 dBA bör gården planeras så att 
ljudkänsliga aktiviteter förläggs där ljudnivån är lägst. Barnets behov ska vara 
i centrum. 

Primärt berörda nämnder: Byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden, 
trafiknämnden, fastighetsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden 
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Underhåll och ersättning av befintliga fastigheter 
I 2020 års lokalförsörjningsplan lyfte stadsledningskontoret fram att säkerställandet av 
befintlig lokalkapacitet för kommunal service som en av stadens stora lokalförsörjnings-
utmaningar. Stadsledningskontoret bedömer att denna utmaning kvarstår även i 2021 års 
plan.    

Tidsbegränsade bygglov                                                                                          
Permanenta ersättningar måste säkerställas för den kommunala service av permanent 
karaktär som idag finns i provisoriska lokaler med tidsbegränsade bygglov. 
Förskolenämnden och grundskolenämnden har haft cirka 5 000 platser i lokaler med 
tidsbegränsat bygglov vilka utgör en nödvändig kapacitet för att klara nämndernas 
lokalbehov. I nutid förväntas förskolenämnden minska sitt beroende av provisoriska 
lokaler. Grundskolenämndens som snabbt behöver fler platser i högstadiet, ökar sitt 
beroende av provisoriska lokaler.   

Att ersätta provisoriska lösningar kräver som regel ny planlagd mark, varför detta 
fortsätter att vara en viktig fråga för fastighetsnämnden och byggnadsnämnden att 
prioritera.   

Långsiktig fastighetsplanering                                                                                           
När lokaler av åldersskäl behöver utrangeras eller genomgå omfattande renovering ska 
information om det finnas i så god tid att verksamhetsnämnden kan utreda alternativa 
lokallösningar. De alternativa lösningarna kräver vanligen en planeringstid på flera år. 
Lokalnämndens underhållsplaner behöver därför kompletteras med bedömningar av 
fastigheternas resterande livslängd och åldersrelaterat reinvesteringsbehov. Fastigheter 
som i nutid behöver åtgärdas, bör vara utredda och analyserade i en långsiktig 
fastighetsplan. Behov av verksamhetspassningar och reinvesteringsbehov bör därefter 
synkroniseras och tillsammans utgöra underlag för beslut.  

Ett problem som staden delar med många kommuner är 1960- och 70-talens kraftiga 
utbyggnad av den kommunala servicen. Det innebär att nutida behov av mer lokaler 
sammanfaller med ett stort investeringsbehov i fastigheterna byggda på 60- och 70-talen. 
Det innebär att kommunal service till medborgarna riskerar att få stå tillbaka eller att 
fastigheterna inte värdesäkras. 

Primärt berörda nämnder: Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, lokalnämnden, 
förskolenämnden och grundskolenämnden 

Effekten av förändrade befolkningsprognoser  
I och med kommunprognoserna 2019 och 2020 spås en något förändrad trend med lägre 
befolkningstillväxt, inte minst bland barn och äldre. Denna trend bedöms i ett 
nutidsperspektiv förstärkas ytterligare som en direkt följd av den demografiska analys 
som stadsledningskontoret gör i sin rapport ”Lägre befolkningstillväxt som en effekt av 
Covid-19” från augusti 2020. I rapporten konstateras att 2020 års befolkningsökning 
sannolikt bara blir hälften så stor som den genomsnittliga årliga befolkningsökningen det 
senaste decenniet. Bedömningen baseras på halvårssiffrorna från SCB gällande 
befolkningsförändringarna i Sveriges kommuner tillsammans med bedömningar från 
Migrationsverket av arbetskraftsinvandringen, asylinvandringen och antalet utländska 
studenter. Stadsledningskontoret konstaterar också att det ännu är för tidigt att säga om 
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Coronaviruset får långvariga effekter på flyttmönster, födda barn och avlidna personer. 
Det är viktigt att noga följa utvecklingen framöver och för kommunens resursåldrar så 
påverkas framför allt antalet barn i förskolan snabbt av förändringar i antal födda och 
förändrade flyttmönster.    

Effekten av de förändrade befolkningsprognoserna innebär utifrån ett 
lokalförsörjningsperspektiv ett förändrat planeringsläge som främst berör förskola, 
grundskola och äldreboende. En fördjupad lokalförsörjningsanalys av dessa verksamheter 
redovisas i kapitlet lokalförsörjningsanalys per nämnd.  

För verksamheter med förändrade planeringsförutsättningar behöver arbetet delvis skifta 
fokus från att hantera underskott till att hantera överskott. Samtidigt måste arbetet med att 
säkerställa nya behov i samband med att staden förtätas och nya stadsdelar växer fram 
fortsätta.  

Ytterligare en effekt av förändrade befolkningsprognoser är den produktion av nya 
verksamhetslokaler som pågår. Ledtiden mellan beställning av en förskola till dess att den 
står klar är i dagsläget cirka fem år. Det är svårt, och i de flesta fall omöjligt, att avbryta 
leveransen av den byggnation som redan är beställd. De beställningar som ligger till 
grund för pågående produktion bottnar i äldre befolkningsprognoser som pekade på ett 
annat behov. Effekten blir att det överskott på lokaler som nu bland annat kan konstateras 
hos förskolenämnden riskerar att öka ytterligare. Denna situation innebär att nya 
frågeställningar måste lyftas. Kan gamla uttjänta lokaler rivas för att balansera 
överskottet? Finns det strukturella och organisatoriska förändringar som verksamheten 
kan göra? Finns det möjligheter att avveckla verksamheter som ligger geografiskt fel 
utifrån dagens behov för att istället erbjuda service på nya platser?  

En lokalförsörjningssituation med ett visst överskott av lokaler visar på behovet att inom 
staden hantera frågan om tomställda lokaler. När det gäller externt inhyra lokaler så har 
nämnderna möjlighet att säga upp hyresavtal med hänsyn till kontraktens löptider. En 
situation med överskott av lokaler kan även användas för att tidigare än planerat fasa ut 
användningen av provisoriska lokaler under förutsättning att permanenta lokaler kan 
skapas i samma geografiska område. När det gäller lokaler som lokalnämnden upplåter 
till stadens verksamheter så finns inte möjligheten för nämnden att säga upp hyresavtalet. 
Kostnaden för lokalen kvarstår därför tills det antingen finns en ny hyresgäst, fastigheten 
rivs eller fastigheten överförs till fastighetsnämnden. Fram till 2020 fanns det möjlighet 
för nämnderna att kommuncentralt få viss ersättning för tomställda lokaler genom den så 
kallade lokalbanken. I samband med antagandet av budget 2020 och flerårsplaner 2021–
2022 försvann denna möjlighet till ersättning och stadens nämnder och styrelser gavs i 
uppdrag att hantera övergångskostnader för friställda lokaler inom sina egna ekonomiska 
förutsättningar. Lokalförvaltningen driver ett pågående arbete i syfte att utveckla hur 
förvaltningen på ett effektivt sätt kan hantera tomställda lokaler inom förvaltningens 
fastighetsbestånd.      

Primärt berörda nämnder: Grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden, 
äldre samt vård- och omsorgsnämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, 
lokalnämnden 
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Bedömning av investerings- och 
inhyrningsbehov 
En komplett bedömning över stadens samlade lokalförsörjningsbehov i nutid och närtid 
kräver en samlad informationsbild kopplat till de tre huvudsakliga drivkrafterna som 
driver behov av lokalförändringar. Befolkningsmässiga förändringar, behov av åtgärder i 
befintligt fastighetsbestånd och behov av strukturella eller organisatoriska förändringar i 
verksamheten  

I dagsläget kan stadsledningskontoret endast göra bedömningar och prognoser kopplat till 
drivkraften befolkningsmässiga förändringar. För att kunna presentera en komplett och 
samlad bedömning över stadens lokalförsörjningsbehov krävs först kompletterande 
underlag från andra nämnder.  

Lokalnämnden behöver presentera en långsiktig fastighetsplanering där 
investeringsbehoven kopplat till befintliga lokaler tydligt framgår. Avsaknaden av en 
sådan plan är något som stadsledningskontoret har pekat på i både 2019- och 2020 års 
lokalförsörjningsplan.  

Stadens nämnder behöver presentera sina lokalbehov kopplat till 
lokalförsörjningsprocessens tidsperspektiv, drivkrafter och geografiska analysnivåer. 
Inom ramen för arbetet med Göteborgs Stads Lokalförsörjningsprogram 2020–2026 ska 
en riktlinje för nämnders lokalbehovsplaner tas fram. Styrningen beräknas kunna börja 
implementeras under slutet på 2021. 

Nedan redovisar stadsledningskontoret två exempel på hur en bedömning av investerings- 
och inhyrningsbehov skulle kunna utformas. Ambitionen är att utveckla dessa delar av 
lokalförsörjningsplanen till kommande års versioner. 

Utbildningsnämnden 
Nämnden har ett bedömt lokalförsörjningsbehov på cirka 2 200 utbildningsplatser i ett 
nutids- och närtidsperspektiv. Platserna bedöms främst behöva tillskapas genom externa 
inhyrningar av lokaler i stadens centrala delar. Lokalförsörjningsanalysen pekar på en 
viss obalans med för lite platser i ett nutidsperspektiv men i eller nära balans i ett 
närtidsperspektiv.    

Boende med särskild service (BmSS) 
Verksamheten har ett bedömt lokalförsörjningsbehov på cirka 750 lägenheter i ett nutids- 
och närtidsperspektiv. 100 platser per år 2021–2024 för att komma i balans och ca 60 
platser per år 2025–2030. Platserna kan tillskapas över hela staden såväl genom inhyrning 
i som byggnation i egen regi.  

För närvarande är 60 % av tillskottet lägenheter i flerfamiljshus och 40% lägenheter i 
separata hus. Önskvärt vore det omvända, 60% i separata hus.  Lokalförsörjningsanalysen 
pekar på en obalans med för lite platser i ett nutidsperspektiv.  
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Lokalförsörjningsanalys per nämnd   
I delkapitlet om nämnder med lokalförsörjningsbehov redovisas en fördjupad analys av 
dessa nämnder. Analysen per nämnd byggs upp baserat på nedanstående fyra 
huvudavsnitt.  

1. Nulägesanalys – identifierade utmaningar  
Här redovisas stadsledningskontorets bedömning av respektive nämnds aktuella 
lokalförsörjningsutmaningar och trender  

2. Lokalförsörjningsanalys 
Här redovisas stadsledningskontorets analys av respektive nämnds tillkommande 
behov. Beroende på hur de olika nämndernas behov ser ut och vilken information 
som finns tillgänglig kan den fördjupade lokalförsörjningsanalysen ha olika fokus 
och behoven redovisas i ett eller flera av tidsperspektiven.  

3. Riskanalys 
Här redovisas stadsledningskontorets analys av respektive nämnds primära 
lokalförsörjningsmässiga risker 

4. Lokalkostnadsanalys 
Här redovisas stadsledningskontorets analys av de lokal- och 
hyreskostnadsmässiga utmaningar som respektive nämnd bedöms stå inför.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att innan samtliga nämnder har en lokalbehovsplan 
kommer det att variera vilken information som finns tillgänglig om respektive nämnd 
kopplat till huvudavsnitten ovan. Det innebär att lokalförsörjningsanalysen per nämnd i 
2021 års lokalförsörjningsplan kommer att variera i omfattning och innehåll. När det 
gäller lokalförsörjningsplaneringen för äldreboende och boenden med särskild service 
(BmSS) redovisas de samlat för staden och inte uppdelat per stadsdelsnämnd. 

 

Arkivnämnden 
Arkivnämnden har inte redovisat några tillkommande eller förändrade lokalbehov varför 
stadsledningskontoret utgår från att nämndens lokalförsörjning är i balans. 

 

Boende med särskild service (BmSS)  
Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Flera av de identifierade utmaningar från 2020 kvarstår, men har kompletterats med 
punkt 4. 

1. Behovet av fler platser kvarstår, det är inte säkert att balans mellan tillgång och 
behov uppnås på några år. Delvis som en följd av ökande efterfrågan. 

2. Eventuellt minskande bostadsbyggande innebär troligen även färre BmSS i 
flerbostadshus. 

3. Egenproduktionen har höga kostnader per plats och brist på detaljplanelagda 
tomter. 

4. Önskemålet att få en högre produktionstakt genom att fastighetskontoret anvisar 
kommunal mark för BmSS till privata aktörer, är bara på planeringsstadiet.  
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Lokalförsörjningsanalys 

Behov i nutid 1–5 år 
Göteborgs stad plan ”Bostäder för personer med funktionsnedsättning – plan 2018–
2021” kompletteras årligen med en Behovs- och produktionsplan där aktuellt behov 
beskrivs och bedöms i tre tidsperspektiven, nutid, närtid och framtid. Planen upprättas av 
Örgryte-Härlanda som har ett resursnämndsuppdrag för hela staden. 

Behovet i nutid grundar sig på en löpande behovsredovisning på individnivå som 
socialsekreterarna i varje stadsdel gör. Bedömningen som grundar sig på individer är 
träffsäker, men täcker endast en ganska kort tidsperiod. Som ett komplement görs därför 
en analys av det årliga antalet nya beslut.  

Resursnämnden bedömer att det behövs cirka 400 lägenheter under den fyraåriga 
planperioden, dvs cirka 100 per år. Som andel av befolkningen är det en ökning från 0,29 
procent (2019) till 0,35 procent (2024). 

Behov i närtid 5–10 år 
Resursnämnden Örgryte-Härlanda uppskattar det underliggande behovet av expansion till 
cirka 60 platser per år. Under de närmaste 10 åren innebär det en total ökning med cirka 
750 lägenheter. Andel av befolkningen år 2030 skulle då ha ökat till 0,38 procent. 

Behov i framtid >10 år 

 
Figur 1. Antalet vuxna personer med LSS-beslut har ökat stadigt.  

   
Figur 2. Den årliga ökningen varierar beroende på antalet nya lägenheter 

Lagstiftning och myndighetsutövningen kommer att påverka hur behovet på lång sikt 
utvecklas. Efterfrågan kommer att bero på vad som kan erbjudas. Personer som bedömts 
ha behov har ibland ändå inte efterfrågat BmSS.  
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Antalet personer med verkställda LSS beslut per 1 oktober 2002 – 2019 har ökat från 799 
till 1 695. Som andel av befolkningen är det en ökning från 0,19 procent till 0,29 procent 
eller motsvarande cirka 50 procent. Dagens identifierade behov, inklusive de som inte 
gjort ansökan, motsvarar 0,36 procent av befolkningen. 60 tillkommande beslut per år 
skulle innebära att andelen i förhållande till befolkningen stigit till cirka 0,43 procent om 
20 år. 

En jämförelse med andra större städer visar på en stor variation 

Stockholm 17 

Västerås 24 

Malmö 27 

Göteborg 28 

Uppsala 30 

Linköping 33 

Umeå 40 

Norrköping 40 

Figur 3. Antal per 10 000 invånare enligt Kolada (kommunernas och regionernas gemensamma 
nyckeltalsdatabas) 

 

 

Stadsledningskontorets bedömning är att expansionsbehovet på lång sikt inte kommer att 
öka snabbare än befolkningstillväxten. Med ett behov i balans innebär det omkring 30 
lägenheter/år för perioden 2030–2040. 

Produktion 
Antalet lägenheter som tillkommit per år under 2009–2019 är i genomsnitt 67 st/år med 
en nedåtgående trend. Projektportföljen 2020–2024 innehåller mer än 400 lägenheter, 
men utfallet tenderar att, trots försiktighet vid bedömningen, bli betydligt lägre än 
prognoserna på grund av långa genomförandetider. Förhoppningen är dock att den 
särskilda satsningen Bostad 2021 ger ett ganska stort utslag i form av BmSS i 
flerbostadshus. I nutid finns förutsättningar för omkring 45 lägenheter per år (tidigare 
cirka 30 st/år). 

BmSS i flerbostadshus står för mer än hälften av den expansion som åstadkommits. 
Efterfrågan på bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden påverkar hur många 
lägenheter till BmSS som det finns möjligheter till. Några projekt har tillkommit som en 
följd av exploatörerna har ändrat sina planer från bostadsrätter till hyresrätter. 

Genomförandetiderna är långa och varierande. I projekten som färdigställdes 2019 
varierade tiden från uppdrag till färdigställande enligt nedanstående: 

• Egenproduktion mellan knappt 3 år – nästan 10 år 
• Inhyrning mellan 3–5 år. 

Lokalkostnadsanalys 
Lokaler ska stödja verksamheten, men det är svårt att ekonomiskt gradera olika 
lokalutformningar. Lokaler som inte kan användas för avsedd verksamhet eller som 
kräver utökad bemanning är undantag, där ekonomin är påvisbar. Nya lokaler förutsätts 
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vara fullvärdiga och funktionella. Det innebär att en jämförelse av lokalkostnaderna är 
meningsfull. Skillnader i kostnad per plats kan ha acceptabla förklaringar, men är ändå av 
intresse. 

Variationen i produktionspriserna per lägenhetsarea i det ordinarie bostadsbeståndet är 
också intressanta att jämföra med. 

  
Figur 4. Produktionskostnad per m² i det ordinarie bostadsbeståndet. Källa SCB. 

I de inhyrda BmSS som färdigställs 2020 kommer lokalkostnaden per plats att bli mellan 
150 tkr/år och drygt 180 tkr/år. Det handlar om tre projekt med sju eller åtta lägenheter 
per BmSS. I de fristående husen som färdigställdes 2019 blir kostnaden per plats mellan 
cirka 200 tkr/år och 275 tkr/år. Prognos för 2020 års nivå är 233–260 tkr/år. Husen med 
sex lägenheter ligger i övre delen och de med fler lägenheter i nedre delen av intervallen. 
Skillnaden i kostnad per plats mellan flerbostadshusen och de fristående husen beror både 
på produktionskostnad och total yta/plats. Båda typerna av BmSS behövs, skillnaden 
innebär inte att det enbart borde byggas BmSS i flerbostadshus. 

Anbudspriserna har det senaste året justerats nedåt något, möjligen kan det innebära en 
stabiliserad kostnadsnivå de närmaste åren. 

Lokalförvaltningen håller på att gå över till en hyressättning som baserar sig på verkliga 
kostnader per hyresobjekt, vilket kommer att underlätta jämförelser och analyser. 

Riskanalys 
Kommunsektorns framtida ekonomi fortsätter att vara en identifierad risk. Vård och 
omsorg av äldre och funktionshindrade är en kärnverksamhet men med krav på 
effektiviseringar. Kommunens förändrade modell för hyressättning som baserar sig på 
verkliga kostnader kommer sannolikt att innebära förändringar. Innan verksamheterna 
kan ta del av fastighetsförvaltningens bedömning av underhålls- och reinvesteringsbehov 
kan det bli en period av låg aktivitet i det befintliga beståndet. 

Myndighetskrav som kan ställas på BmSS i det befintliga fastighetsbeståndet är fortsatt 
en källa till osäkerhet. 
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Byggnadsnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar  
I nämndens nuvarande verksamhetslokaler i Traktören finns arbetsmiljörelaterade 
problem och förvaltningen för diskussioner med lokalförvaltningen kring dessa. 
Situationen kan leda till både behov av enstaka evakueringsplatser men också att 
förvaltningen ser över sitt totala lokalbehov på sikt. 

Lokalförsörjningsanalys   
Nämndens lokalförsörjning bedöms på en övergripande nivå vara i balans i ett 
nutidsperspektiv. Nämnden pekar på ett möjligt framtida samnyttjande/samlokalisering 
med andra stadsplanerade förvaltningar.  

Riskanalys 
Om lokalnämnden i samarbete med byggnadsnämnden inte kan hitta gemensamma 
lösningar på innemiljöproblemen i Traktören ser stadsledningskontoret en risk i att staden 
genom lokalnämnden riskerar ha en stor kontorsbyggnad i centrum som inte upplevs som 
funktionell och därmed inte heller är uthyrningsbar med mindre än att stora investeringar 
först genomförs. 

 

Fastighetsnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Fastighetsnämnden aviserade under 2019 ett behov av att utöka sina kontorslokaler 
utifrån att antalet anställda ökat kraftigt. En förstudie om inhyrning av kompletterande 
kontorslokaler genomfördes under 2019 men fastighetskontoret valde att inte gå vidare 
med förslaget. Tidigare konstaterade utmaningar kvarstår dock fortfarande. 

Under våren 2020 har fastighetsnämnden genomfört en intern lokalöversyn i syfte att 
optimera sina befintliga lokaler och söka minska trångboddheten. Vissa mindre 
anpassningsåtgärder är planerade till andra halvan av 2020. Arbetet med den interna 
lokalöversynen är planerad att fortsätta under hösten 2020, men ingen formell begäran har 
ännu inkommit till stadsledningskontoret.  

Lokalförsörjningsanalys  
Några behov av ytterligare lokalytor har i dagsläget inte aviserats av fastighetsnämnden, 
men skulle möjligen kunna bli ett resultat av den interna lokalöversynen som pågår. 

 

Förskolenämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Stadsledningskontoret har i lokalförsörjningsplanerna för 2019 och 2020 identifierat två 
huvudsakliga utmaningar inom ramen för nulägesanalysen, dels säkerställa att befintlig 
förskolekapacitet finns tillgänglig över tid och dels att den växande staden kan försörjas 
med nödvändig expansion av förskoleplatser. Stadsledningskontoret ser att dessa 
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utmaningar är mycket långsiktiga till sin karaktär och de kvarstår därför även i 
lokalförsörjningsplanen för 2021. 

Arbetet med att säkerställa att befintlig förskolekapacitet finns tillgänglig över tid kan i 
sin tur delas in i två delar. För det första pågår ett viktigt arbete att innan 2026/2027 säkra 
permanenta ersättningar för majoriteten av de förskoleplatser som idag finns i 
provisoriska lokaler med tidsbegränsade bygglov. Volymmässigt har det under flera år 
handlat om cirka 2 000 förskoleplatser primärt i de centrala delarna av staden (Centrum, 
Lundby och Majorna-Linné). Dessa är samtidigt de områden i staden där det utifrån flera 
aspekter är svårast att lokalisera nya permanenta etableringar och problemställningen 
berörs på flera ställen i lokalförsörjningsplanen. 

Den lägre befolkningsökningen av 1–5-åringar i ett nutidsperspektiv, i relation till stora 
leveranser av nybyggnationsprojekt, skapar utrymme för omprioriteringar av nämnden 
där en del provisoriska lokaler bedöms kunna avvecklas i förtid. Nya principer för 
hyressättning innebär även att kostnaden för provisoriska lokaler belastar 
förskolenämnden fullt ut vilket dessutom skapar ett ekonomiskt incitament att prioritera 
avvecklingsplanerna. Förskoleförvaltningen, lokalförvaltningen och 
stadsledningskontoret arbetar tillsammans med frågan om hur avveckling av provisoriska 
lokaler kan genomföras. Under perioden 2021–2022 är målsättningen att drygt 500 
förskoleplatser i provisoriska lokaler kan avvecklas utan att påverka verksamhetens totala 
kapacitet. 

Den andra delen för att säkerställa befintlig förskolekapacitet över tid handlar om 
lokalnämndens strategi och planering för att hantera sitt åldrande bestånd av 
förskolefastigheter. Drygt hälften av stadens befintliga egenägda förskolor är byggda på 
1960- och 70-talen vilket ur ett förvaltningsperspektiv skapar en stor utmaning när många 
fastigheter samtidigt närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. I dessa lokaler finns idag 
cirka 10 000 förskoleplatser. De stadsdelarna med störst andel av förskolelokaler från 
1960- och 70-talet är Askim-Frölunda-Högsbo, Angered och Norra Hisingen.  

En mängd olika insatser kommer att krävas beroende på fastigheternas skick, allt från 
större reinvesteringar till rivning och ersättningar. Även om lokalförvaltningen arbetar 
aktivt med frågan på objektsnivå konstaterar stadsledningskontoret att lokalnämnden 
fortfarande saknar en antagen strategi för hur man över tid avser hantera utmaningen på 
beståndsnivå. Innan lokalnämndens strategi finns på plats innebär det svårigheter för 
förskolenämnden att långsiktigt planera sin verksamhet. 

Göteborg stad har en tydlig tillväxtambition där större volymer nya bostäder kommer 
tillföras regelbundet över tid. Detta ställer motsvarande krav på planering och leverans av 
nya förskoleplatser vilket utgör den andra huvudsakliga utmaningen som 
stadsledningskontoret vill fokusera på här. 

I den täta staden finns stora utmaningar med att lokalisera nya förskolor. I huvudsak 
hänvisas verksamheten här till inhyrda lokaler i flerbostadshus. Svårigheterna handlar 
exempelvis om att lösa samexistens med bostäder, tillgången på friyta, möta 
verksamhetens önskemål om större enheter och klara olika typer av myndighetskrav för 
bland annat luftmiljö och buller. Osäkerheter kring hur attraktiva de täta 
innerstadsmiljöerna långsiktigt kommer att vara för barnfamiljer påverkar även 
bedömningar om nödvändig kapacitet vilket är en fråga stadsledningskontoret avser 
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återkomma med i samband med att en policy för nyckeltal i tidiga stadsutvecklingsskeden 
tas fram. Även i de fall en ny förskola kan byggas eller anpassade lokaler hyras in har 
tillämpningen av nya riktlinjer på miljöområdet, då främst gällande buller, skapat 
osäkerheter om verksamheten också får nödvändiga tillstånd för att starta sin verksamhet. 
Stadsledningskontoret kan konstatera att det ibland görs olika bedömningar mellan 
detaljplaneskedet och myndighetsbeslutet i samband med driftsättning. Förskolenämnden 
kan därför behöva hantera oförutsedda kostnader för tillkommande byggåtgärder för att 
alls kunna erhålla startbesked för sin verksamhet, trots att den färdiga förskolan inte 
avviker från förutsättningarna i detaljplanen. Den långsiktiga konsekvensen av 
ovanstående resonemang innebär en stor utmaning i att bibehålla nuvarande 
förskolekapacitet i den täta staden och att den kanske inte kan expanderas över tid i takt 
med en ökad befolkning.  

Stadsledningskontoret ser i dagsläget inte motsvarande svårigheter att lokalisera och 
expandera förskoleverksamhet i mellan- och ytterstaden. Däremot är fortfarande 
tillgången på för ändamålet lämplig mark begränsad vilket gör att en stor del av 
expansionen behöver hanteras genom fastighetsutveckling på befintliga tomter där gamla 
förskolor rivs och ersätts av större byggnader på samma plats. 

Förskolenämnden fick i samband med budget 2019 i uppdrag av kommunfullmäktige att 
ta fram en analys och en långsiktig plan för expansionen av förskolor tillsammans med 
berörda nämnder. Utöver detta har förskolenämnden kompletterat med ett uppdrag till 
förvaltningen om att kartlägga nuvarande planer, undersöka behov av nya förskolor samt 
underhållet av befintliga förskolor. Ett gemensamt projektarbete har under året 
genomförts med deltagare från förskoleförvaltningen, lokalförvaltningen och 
stadsledningskontoret. 

Lokalförsörjningsanalys  
Med utgångspunkt i stadens befolkningsprognos från våren 2020 för perioden 2020–2040 
förväntas antalet 1–5-åringar öka med cirka 2 150 barn fram till 2027 eller totalt cirka 7 
000 barn för hela perioden 2020–2040. Värt att poängtera är den mycket svaga tillväxten i 
ett nutidsperspektiv vilket får omedelbara konsekvenser för de tidigare beslutade 
förskoleprojekt som nu befinner sig i ett byggskede. I närtidsperspektivet förväntas en 
tydlig ökning av antalet 1–5-åringar.  

 

 
Figur 5. Kommunprognos från 2020 över förväntat antal 1–5-åringar i Göteborgs stad för perioden 2020 till 
2040. Kommunprognoser från 2018 och 2019 anges som referens 
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I diagrammet ovan redovisas befolkningsprognosen från de tre senaste åren vilket är 
intressant utifrån att lokalförsörjning är en långsiktig process där arbetet med enskilda 
objekt kan pågå i 5–10 år. Det övergripande målet om att nå en lokalförsörjning i balans 
underlättas därför av tydliga och långsiktiga planeringsförutsättningar. De kraftigt 
förändrade bedömningarna mellan 2018 och 2020 skapar kortsiktigt nya utmaningar där 
leveranstakten behöver justeras för att möta en förändrad efterfrågan. Stabiliteten i den 
långsiktiga utvecklingen blir också svårare att bedöma. Några viktiga faktorer som 
påverkar här kommer vara hur födslotalen långsiktigt utvecklas, covid-19 och dess 
effekter på invandring samt innehåll och utfall i bostadsproduktionen.  

Befolkningsprognosen för perioden 2020–2027 presenteras även nedbruten per 
stadsområde vilket förtydligar den trend som beskrivs ovan. 

 
Figur 6. Befolkningsprognos från 2020 över 1–5-åringar uppdelad per stadsområde för perioden 2020–2027 

Sett över hela perioden 2020–2040 ökar antalet 1–5-åringar i genomsnitt med 350 nya 
barn per år vilket kan fungera som ett riktvärde för behovsbedömning avseende 
drivkrafter från befolkningsförändringar. Det är dock ingen linjär ökning tillväxten sker 
snabbare under perioden 2026–2033 vilket behöver beaktas i planeringen. 
Stadsledningskontoret följer noga hur den kommunala marknadsandelen utvecklas över 
tid för att kunna anpassa alla långsiktiga behovsbedömningar.  

Den kommunala förskolan har historiskt har haft en marknadsandel på cirka 80 procent 
och med det antagandet innebär befolkningsökningen ett expansionsbehov om cirka 300 
kommunala förskoleplatser per år. Då en genomsnittlig nybyggd förskola idag har cirka 
100 platser räcker det inte att i snitt färdigställa tre byggprojekt per år givet att den 
pågående stadsutvecklingen i Göteborg sker på så många geografiska platser samtidigt. 
För att motverka risken för överproduktion, som kan få stor ekonomisk påverkan på 
förskolenämnden, krävs ett nära samarbete mellan dels förskoleförvaltningen och 
stadsledningskontoret så att projekt initieras och beställs i rätt tid, och dels mellan 
förskoleförvaltningen och lokalförvaltningen så att projekt också levereras enligt en 
förväntad tidplan. Som underlag behöver förskolenämnden ta fram en analys av vilken 
nödvändig kapacitet man behöver ha för att kunna hantera volymförändringar och 
oförutsedda händelser under läsåret samt vilken spridning över staden denna extra 
kapacitet behöver ha. 
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Befolkningsutvecklingen måste i sin tur ställas i relation till den sammanlagda 
planeringsportföljen för förskolelokaler i tidsperspektivet 2020–2028. I portföljen ingår 
alla projekt som befinner sig i antingen tidigt skede (innan detaljplan), detaljplaneskedet, 
utredningsskedet eller byggnation. Planeringsportföljen ger en indikation på vilket 
nettotillskott av förskoleplatser som förskolenämnden har möjlighet att avropa för 
leverans under perioden. I sammanställningen saknas information om lokalnämnden har 
ytterligare fastigheter som kommer behöva ersättas eller om förskolenämnden har ett 
tillkommande strukturellt eller organisatoriskt förändringsbehov som påverkar 
bedömningen av nettotillskottet. Arbetet med att utveckla stadens styrning i form av en 
riktlinje för lokalbehovsplaner syftar bland annat till att förbättra underlaget för analys på 
denna punkt. 

 
Figur 7. Sammanställning av möjligt nettotillskott av tillkommande förskoleplatser utifrån aktuella projekt 
som ingår i projektportföljen per oktober 2020. 

Utifrån sammanställningarna ovan gör stadsledningskontoret bedömningen att det i ett 
nutids- eller närtidsperspektiv finns en lokalförsörjning i balans avseende förskola med 
undantag för den centrala staden där det finns stora praktiska svårigheter att ersätta 
provisoriska etableringar med permanenta lösningar. Avseende framtidsperspektivet så 
utgår all stadsplanering idag från att nya bostäder ska kunna försörjas med förskoleplatser 
enligt befintliga nyckeltal för tidigt skede. Stadsledningskontoret gör därför bedömningen 
att det på ett övergripande plan även finns en lokalförsörjning i balans i 
framtidsperspektivet. 

Riskanalys  
Stadsledningskontoret kommer i lokalförsörjningsplan 2021 att lyfta fram fyra risker som 
berör förskolenämndens ansvarsområden. 

I ett närtidsperspektiv har förskoleförvaltningen aviserat att man tar emot mer kapacitet i 
form av nybyggda förskolor än vad det finns behov av enligt aktuella 
behovsbedömningar. Denna kortsiktiga överkapacitet ger ekonomiska konsekvenser för 
förskolenämnden under preliminärt perioden 2020–2022. Bakgrunden till överkapaciteten 
är de långa ledtiderna i byggprojekten där beslut om igångsättande togs för flera år sedan 
då befolkningsprognoserna gjorde en delvis annan bedömning av den långsiktiga 
utvecklingen bland 1–5-åringar. Stora förändringar i behovsbedömningar medför därför 
alltid en risk att lokalplaneringen inte hinner parera och justera utfallet.   

Drygt hälften av stadens förskoleplatser finns i lokaler från 1960- och 70-talen. 
Lokalnämnden har som fastighetsägare ett ansvar att säkerställa lokalernas skick och 
ändamålsenlighet över tid. Renoveringar och i vissa fall ersättningar av hela fastigheter 
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måste ske parallellt med att staden växer och det expansionsbehov som stadsutvecklingen 
medför. Åtgärder i det befintliga fastighetsbeståndet skapar ett behov för lokalnämnden 
att ordna evakueringsmöjligheter. Svårigheterna i att hitta lämpliga evakueringslösningar 
ser stadsledningskontoret som en betydande risk för att kunna genomföra 
underhållsprojekt i önskad takt och behöver belysas tydligare framöver.  

Sedan flera år tillbaka har stadsledningskontoret lyft problematiken med större 
svårigheter att lokalisera nya förskolor i den täta staden. Det finns flera orsaker till 
svårigheterna men några punkter är speciellt viktiga att lyfta fram: 

• Tillgång på tillräckligt stor friyta i direkt anslutning till förskolelokalen är en 
kraftigt begränsande faktor. Konkurrensen om mark är hård och att prioritera 
mark för barnens utelek framför nya byggrätter påverkar stadens möjligheter att 
balansera exploateringsekonomin. 

• Riktvärden för luftmiljö och buller på nya förskolors utegårdar har skärpts under 
senare år vilket kraftigt påverkar var nya förskolor kan lokaliseras. Olika 
myndighetsbedömningar i dessa frågor innebär i vissa fall att förskolor som har 
byggts i enlighet med gällande detaljplaner inte får tillstånd att starta sin 
verksamhet.   

De svårigheter som nämns ovan, i kombination med den avveckling av provisoriska 
lokaler som blir nödvändig när tidsbegränsade bygglov löper ut och inte kan förlängas 
ytterligare, innebär en risk för att det i ett närtidsperspektiv kommer uppstå en försämrad 
tillgång på förskoleplatser i stadens centrala delar jämfört med idag.  

Avslutningsvis vill stadsledningskontoret lyfta att en större del av försörjningen av 
förskolelokaler i den täta staden förutsätts ske i form av inhyrningar i kommersiella eller 
bostadsfastigheter. Rent praktiskt innebär detta att viktiga beslut om dimensionering av 
verksamhet/inhyrning måste tas av förskolenämnden i tidigt skede när det endast finns 
begränsad kunskap om exempelvis lägenhetsstruktur, målgrupp för bostäderna samt 
befolkningsstruktur som alla är viktiga parametrar för att bedöma faktiska behov av 
platser. Risken består primärt i att staden, genom förskolenämnden, tecknar hyresavtal 
med lång löptid på lokaler som sedan kanske inte motsvarar ett faktiskt behov. 
Möjligheten att anpassa byggstart och bygga ut förskolekapaciteten successivt när behov 
uppstår är inte möjlig med inhyrda lokaler eftersom man är styrda av de externa 
exploatörernas tidplaner. På samma sätt kan risker uppstå åt andra hållet om staden väljer 
att avstå från vissa inhyrningar eftersom lokalerna då byggs för andra ändamål och senare 
inte kan konverteras till förskola. Båda exemplen visar på svårigheter att i tidigt skede 
bedöma hur den långsiktiga efterfrågan utvecklas. Denna typ av risker uppstår inte på 
samma sätt när staden behåller rådighet över marken och väljer att bygga i egen regi, 
eftersom det då i praktiken finns större möjligheter att anpassa byggstart och storlek på 
verksamheten för att möta en faktisk efterfrågan. 

Lokalkostnadsanalys  
Förskolenämnden står inför betydande kostnadsökningar för sina lokaler, både som en 
följd av nya principer för hyressättning, men även att behovet av expansion och 
ersättningsinvesteringar innebär att en större andel av lokalerna kommer att hyressättas 
enligt kostnadsnivåer för nyproduktion. Under de kommande 10–20 åren kommer även 
stora delar av det äldre beståndet att behöva genomgå omfattande reinvesteringar vilket 
ökar hyreskostnaderna utan någon ökning av kapaciteten.  
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För den nyproduktion som färdigställts under de senaste åren har den tidigare 
hyresmodellen i praktiken inneburit en subventionerad hyreskostnad i förhållande till 
faktiska kostnader. Vid tillämpning av en självkostnadsprincip ökar kostnaden även för 
denna grupp av fastigheter. 

Det överskott på kapacitet som redan beslutad nyproduktion innebär i ett 
närtidsperspektiv ger samtidigt förskolenämnden möjlighet att se över om provisoriska 
lokaler eller andra, icke-ändamålsenliga lokaler kan avvecklas i förtid i syfte att minska 
lokalkostnaderna. Ett stort problem här är att det saknas möjligheter för förskolenämnden 
att säga upp ett hyresavtal med lokalnämnden för att på det sättet minska sina 
lokalkostnader. Den ekonomiska ersättning som nämnderna tidigare kunde få via stadens 
lokalbank, och som gav ett incitament att lämna tillbaka lokaler man inte längre hade 
behov, avvecklades i samband med budget 2020. 

 

Grundskolenämnden 
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Stadsledningskontoret har i lokalförsörjningsplanerna för 2019 och 2020 identifierat två 
huvudsakliga utmaningar inom ramen för nulägesanalysen, dels säkerställa att befintlig 
grundskolekapacitet finns tillgänglig över tid, och dels att den växande staden kan 
försörjas med nödvändig expansion av grundskoleplatser. Dessa utmaningar fortsätter att 
vara långsiktiga för nämnden och kvarstår därför även i lokalförsörjningsplanen för 2021. 

Att säkerställa befintlig skolkapacitet kan i sin tur brytas ner i två separata delar. Som 
huvudsaklig fastighetsägare är det viktigt att lokalnämnden kartlägger och presentera en 
strategi över hur över hur de äldre grundskolefastigheterna kan hållas tillgängliga och 
ändamålsenliga över tid, även om inga förändrade behov utifrån befolkningsförändringar 
eller verksamhetsbehov föreligger. Olika insatser av renovering och reinvestering 
kommer att krävas beroende på fastigheternas skick, dessa behöver planeras i samverkan 
med grundskolenämnden. Hur skolverksamheten ska kunna evakueras under tiden olika 
projekt genomförs kommer att bli en ännu mer central fråga för att säkra 
genomförbarheten och måste aktualiseras allt tidigare i den övergripande planeringen där 
grundskolenämnden, lokalnämnden och stadsledningskontoret ingår.  

För det andra har även grundskolan en större mängd provisoriska lokaler med 
tidsbegränsade bygglov. Vid jämförelse med stadens provisoriska förskolelokaler har 
etableringen för grundskolans del skett mer utdraget över tid vilket tidsmässigt ger bättre 
flexibilitet att hinna planera för permanenta lösningar. Det finns dock fortsatt områden i 
staden, exempelvis den västra delen av Hisingen, där provisoriska lokaler utgör en 
förutsättning för permanent verksamhet vilket i längden ger en ohållbar situation. Den 
långsiktiga lokalplaneringen syftar till att skapa förutsättningar att avveckla alla 
provisoriska lösningar, men arbetet är till stor del beroende på att ny mark kan identifieras 
och planläggas vilket tar tid. I och med nya beställningar av provisoriska lokaler som 
inkom från grundskolenämnden under hösten 2020 i syfte att klara lokalförsörjningen för 
stadsområde sydväst ökar nämndens beroende av olika kortsiktiga och tidsbegränsade 
lösningar. 
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Utöver att säkerställa befintlig kapaciteten är den andra stora utmaningen att säkerställa 
tillräcklig grundskolekapacitet i en växande stad. Strategin har hittills varit en 
kombination av att utveckla befintliga skolområden genom om-, till- eller 
nybyggnationer, eller att utveckla helt nya tomter där sådana kan göras tillgängliga. I 
bägge fallen sker planeringen alltid utifrån ett områdesperspektiv. Grundskolenämnden 
fastslog i juni 2020 rekommendationer från skolenhetsutredningen om nya riktlinjer för 
inriktning och storlek på stadens skolenheter. I korthet handlar det om en långsiktig 
inriktning mot F-6 respektive 7–9-skolor, men även ett generellt önskemål om 
enhetsstorlekar på över 500 elever. I den täta staden finns utmaningar att hitta ytor för 
skoländamål som når upp till skolenhetsutredningens målbild vilket innebär att en 
tydligare prioritering kan behöva göras mellan olika krav och önskemål. Sedan tidigare 
måste alla projekt förhålla sig till riktlinjer för friyta, och myndighetskrav kring ljudmiljö 
och luftkvalitet vilket fortsätter att ge stora utmaningar för genomförandet. Förutom en 
påverkan när det gäller hur nya skolor bör dimensioneras, planeras och placeras får 
skolenhetsutredningen konsekvenser för befintlig organisation och en förmodad 
omställningsprocess. Vilka lokalmässiga förändringar som nämnden önskar genomföra 
för att kunna organisera sig i enlighet med utredningens förslag, samt i vilken takt detta 
arbete ska ske kommer ge mycket stor inverkan på lokalplaneringen i ett närtids- och 
framtidsperspektiv. Innan det finns tydligare besked från nämnden kan de närmare 
konsekvenserna utifrån ett planerings- och investeringsperspektiv inte beskrivas eller 
analyseras. Stadsledningskontoret avser därför att återkomma till frågan i samband med 
lokalförsörjningsplanen 2022. 

Stadsledningskontoret vill även lyfta fram det kraftigt ökade behovet av platser i 
grundsärskolans alla årskurser och inriktningar. Från höstterminen 2015 till höstterminen 
2020 ökade antalet elever som är antagna till grundsärskolan med cirka 60 procent eller 
motsvarande cirka 55 elever per år. Elever blir mottagna till grundsärskolan löpande 
under året allteftersom utredningar blir klara och vårdnadshavarna medger placering i 
grundsärskolan. Detta innebär att det behöver kapacitet inom grundsärskolan för att under 
året kunna placera nytillkommande elever. Utvecklingen har inneburit ett stort behov av 
att anpassa både nya eller befintliga lokaler efter grundsärskolas behov. 
Grundskolenämnden behöver återkomma med en bedömning av de långsiktiga behoven 
så att lokalplaneringen kan anpassas till rätt förutsättningar.  

Lokalförsörjningsanalys  
Göteborgs stads befolkningsprognos från våren 2020 spår att antalet 6–15-åringar totalt 
sett kommer öka med cirka 3 200 barn/ungdomar fram till 2027. Över hela perioden fram 
till 2040 handlar det om en ökning med cirka 11 300 barn/ungdomar. I jämförelse med 
tidigare prognoser är det en betydlig lägre ökningstakt i framför allt närtidsperspektivet.  
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Figur 8. Kommunprognos från 2020 över förväntat antal 6–15-åringar i Göteborgs stad för perioden 2020 till 
2040. Kommunprognoser från 2018 och 2019 anges som referens 

Eftersom lokalförsörjningen generellt har väldigt långa ledtider, där beslut om 
genomförande i många fall är grundat i behovsbedömningar upp till fem år tillbaka i 
tiden, innebär den förväntade lägre befolkningsökningen inom 6–15 år att 
planeringsportföljen för grundskola innehåller betydligt fler projekt än vad det i ett 
nutids- och närtidsperspektiv finns behov att realisera utifrån en befolkningsökning, 
exempelvis en övervikt av nya F-6-skolor trots att befolkningsökningen i dessa 
åldersgrupper i ett nutids- och närtidsperspektiv nu visar sig bli relativt liten. För 
lågstadiets del spås ett tydligt ökat behov först från 2028 och för mellanstadiet sker 
ökningen först efter 2033. Det kan därför bli aktuellt att förskjuta genomförandet av ett 
antal grundskoleprojekt framåt i tiden och påbörja byggnation först när 
grundskolenämnden bedömer att det finns ett tydligt behov. 

Stadsledningskontoret bedömer dock att ett flertal av de planerade projekten ändå 
kommer vara intressanta för grundskolenämnden att genomföra utifrån att de skapar 
bättre organisatoriska förutsättningar i enlighet med skolenhetsutredningens målbild. 
Dialogen mellan stadsledningskontoret och grundskoleförvaltningen har utvecklats med 
avseende på avstämningar och prioriteringar av förstudier och projekt. 

Befolkningsökningen i ett nutids- och närtidsperspektiv fördelas även olika för 
grundskolans olika stadier. Tillväxten i gruppen 6–9 år (lågstadiet) är väldigt svag medan 
gruppen 10–12 år (mellanstadiet) har en något högre tillväxt. Den stora ökningen sker 
dock inom gruppen 13–15 år (högstadiet) som i ett nutidsperspektiv ökar med över 2 000 
individer.  
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Figur 9. Kommunprognos från 2020 över förväntat antal 6–15-åringar i Göteborgs stad för perioden 2020 till 
2040, grupperat per stadie.  

Utifrån de drivkrafter för lokalförsörjning som presenterats tidigare i 
lokalförsörjningsplanen finns det av befolkningsmässiga skäl litet eller mycket litet 
generellt behov av att expandera antalet skolplatser för lågstadiet och mellanstadiet i ett 
nutids- eller närtidsperspektiv. I enskilda delområden kan dock pågående stadsutveckling 
skapa behov av nya platser även inom lågstadiet och mellanstadiet. Samtidigt finns ett 
mer behov av att i ett nutidsperspektiv snabbt ordna fler högstadieplatser, primärt inom 
stadsområde sydväst där den akuta bristen på högstadieplatser kommer behöva hanteras 
med tillfälligt etablerade moduler. Avsaknaden av långsiktigt stabila 
planeringsförutsättningar skapar en ryckighet och försvårar arbetet att leverera den 
kapacitet verksamheten behöver i rätt tid.  

I ett nutidsperspektiv handlar den primära lokalförsörjningsutmaningen om att kunna 
skapa tillräckligt många nya högstadieplatser. Exempel på åtgärder handlar om en 
förändrad användning av lokaler, där nya skolor som planerats som 4–9-skolor istället 
kommer att tas i bruk som 7–9-skolor. Här kan nämnas Lärjeskolan i Hjällbo och på sikt 
även Glöstorpsskolan i Tuve. I vissa områden, framför allt i stadsområde sydväst, 
kommer etablering av ytterligare provisoriska lokaler med inriktning mot högstadiet att 
bli nödvändiga. Befolkningsökningen bland 13–15-åringar avstannar dock till stor del 
runt 2024 vilket måste beaktas i den långsiktiga planeringen.  

Mot bakgrund av ovanstående bedömer stadsledningskontoret att det på en hela-staden-
nivå finns en lokalförsörjning i balans i ett nutids- och närtidsperspektiv. I ett antal 
geografiskt avgränsade områden finns underskott på lokaler, framför allt en brist på 
högstadieplatser i stadsområde sydväst. Under andra halvan av 2020 har 
grundskolenämnden därför inkommit med beställningar på cirka 600 nya platser i 
paviljonger vilket leder till ett ökat beroende av provisoriska paviljonger för att klara ett i 
grunden permanent behov av kapacitet. Stadsledningskontoret delar dock bilden av att det 
kortsiktigt saknas alternativa lösningar på problemen. 

Det tillskott av lokalkapacitet som sker antingen i form av permanent nyproduktion eller 
provisorisk expansion genererar på en övergripande nivå ett överskott av platser. I 
grunden är det nödvändigt att grundskolenämnden har en viss reservkapacitet inom sina 
skolor för att kunna reagera och möta olika förändringar som sker. Hur stor denna 
reservkapacitet ska vara samt var den behöver finnas är i grunden en organisatorisk och 
ekonomisk avvägning som nämnden behöver utveckla vidare.  
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I framtidsperspektivet utgår stadsplaneringen idag från att nya bostäder ska kunna 
försörjas med skolplatser enligt framtagna nyckeltal för tidigt skede. 
Stadsledningskontoret gör därför bedömningen att det på ett övergripande plan finns en 
lokalförsörjning i balans även för detta perspektiv. 

Lokalkostnadsanalys  
Grundskolenämndens lokalkostnadsutveckling över tid påverkas både av den förändrade 
princip för hyressättning som fullt ut börja gälla från 2022-01-01 och dels den generella 
förändring av skollokalernas åldersstruktur som sker i och med tillskott av nyproducerade 
skolor, behov av stora reinvesteringar och i vissa fall ersättningar av äldre skolfastigheter. 
Även om exakta beräkningar inte är tillgängliga i dagsläget kan ändå konstateras att 
lokalkostnaderna kommer utgöra en mycket större del av grundskolnämndens budget 
över tid. Hur detta ska hanteras och om det i sig leder till förändrade krav på lokalernas 
storlek, utformning eller standard behöver grundskolenämnden återkomma med. 
Förändringen av den genomsnittliga lokalkostnadsnivån påverkar även den 
lokalkostnadsersättning som staden lämnar till fristående verksamheter. 

Förändringen av hyressättning får även stora konsekvenser för de provisoriska lokaler 
som på olika platser utgör en nödvändig resurs för att klara en lokalförsörjning i balans. 
Provisoriska lokaler är generellt den typ av lokaler som i den tidigare hyresmodellen hade 
störst subventioner. En förändrad hyressättning ger därför nämnden även ett starkt 
ekonomiskt motiv till att försöka minska sitt beroende av provisoriska lokaler i den mån 
det är möjligt. Utifrån aktuella beställningar till stadsledningskontoret under hösten 2020 
ökar dock grundskolenämndens kostnader för denna typ av lokaler.  

Riskanalys  
Stadsledningskontoret väljer att för nämnden lyfta fram fem olika risker som på olika sätt 
påverkar den långsiktiga lokalplaneringen. 

Stadsledningskontoret konstaterar att det på kort sikt kommer krävas ett ökat beroende av 
provisoriska lokallösningar för att hantera behovet av högstadieplatser primärt i sydväst. 
Risken består enkelt uttryckt i att i grunden permanent verksamhet bedrivs i lokaler med 
tidsbegränsade bygglov. I jämförelse med förskolenämnden har grundskolenämndens 
provisoriska etableringar genomförts mer utspritt över tid vilket innebär att det inte finns 
något enskilt årtal då en större volym behöver avvecklas. Samtidigt kan 
stadsledningskontoret konstatera svårigheter och allt längre ledtider för att komma vidare 
med permanenta lösningar som kan ersätta provisoriska lokaler. Detta gäller exempelvis i 
områdena Lillebyn/Björlanda och i centrum. 

Som tidigare kommenterats antog grundskolenämnden skolenhetsutredningen i juni 2020. 
De förändrade riktlinjerna avseende önskad organisation och storlek på enheter ska nu 
tillämpas i praktiken. Stadsledningskontoret ser svårigheter att fullt ut kunna möta 
nämndens förändrade önskemål i den stadsplanering som pågått under flera år, 
exempelvis inom Älvstaden. På samma sätt finns även stora delar av staden där 
nuvarande skolorganisation och storlek på enheter inte matchar den önskade målbilden. 
De praktiska och ekonomiska möjligheterna att ersätta befintliga skollokaler för att möta 
utredningens önskemål är i detta skede inte utredda eller bedömda. Stadsledningskontoret 
konstaterar därför att grundskolenämnden inom ramen för kommande lokalbehovsplaner 
måste analysera och belysa frågan ytterligare. Det finns därför en risk att utredningens 
förslag inte kommer att kunna realiseras i förväntad takt. 
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Som fastighetsägare har lokalnämnden har ett stort ansvar i att säkerställa lokalernas 
användbarhet och skick över tid. Renoveringar och utbyte av hela fastigheter måste ske 
parallellt med att staden växer och att det samtidigt finns ett expansionsbehov. För att 
kunna genomföra nödvändiga fastighetsåtgärder i det befintliga beståndet krävs 
möjligheter att evakuera verksamheten under byggtiden. I takt med att skollokalerna 
generellt utnyttjas bättre i kombination med att enheterna har blivit större, har det blivit 
mycket svårare att hitta fungerande evakueringslösningar. Kostnaderna för att etablera 
evakueringspaviljonger gör att det finns starka ekonomiska skäl att dela 
evakueringslösningar mellan flera projekt vilket i sig kräver en utvecklad planering och 
samordning. En större andel av projekten kommer troligen även behöva etappindelas i 
syfte att minska verksamhetens behov av evakuering. Nackdelen blir att verksamhet 
måste bedrivas parallellt med byggprojektet under längre tid. Stadsledningskontoret ser 
därför en risk med att evakueringsproblematiken kommer påverka möjligheten att kunna 
underhålla befintligt fastighetsbestånd vilket gör att frågeställningen behöver beaktas 
tydligare framöver.  

Friskoleetablering medför en risk i att långsiktigt bedöma hur behovet av kommunala 
skolor kommer att utvecklas. Det finns idag många ansökningar från 
friskolor/friskolekoncerner om att etablera verksamhet, inte minst inom stadsområde 
nordost, men få verksamheter har i dagsläget klart med lokaler. Det finns även i närtid 
utbyggnadsområden som enbart kan komma att ha tillgång till en friskola i närområdet, 
ex Södra Änggården och Kallebäck. Faktorer som markägande påverkar den långsiktiga 
lokalförsörjningen i vissa geografiska områden och detta kommer att påverka utfallet av 
grundskolenämndens riktlinjer för närhet till placeringsbar skolenhet. 

Det finns stora utmaningar att möjliggöra skolutbyggnad framför allt i den centrala staden 
med anledning av de ytbehov som en stor skolenhet behöver, samt de miljökrav gällande 
luft och buller som ställs på hela skolgården. Riktvärdet och tolkningen av detsamma 
gällande luft och buller på nya skolgårdar har skärpts och detta påverkar starkt 
möjligheten att placera skolor i centrala områden. Risken består därför i att vissa områden 
kan komma att få en dålig tillgång till grundskola. 

 

Idrott och föreningsnämnden   
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
I 2020 års lokalförsörjningsplan lyfte stadsledningskontoret fram följande fyra utmanings 
vilka fortfarande bedöms vara relevanta.  

Många av dagens idrottsanläggningar är byggda på 1960- och 70-talen och är i stora 
behov av upprustning eller ersättning. Tydligast gäller detta för simhallar och för vissa av 
nämndens äldre ishallar, särskilt de som ursprungligen byggdes som utomhusrinkar. För 
sporthallarna är däremot inte upprustningsbehoven lika stora, vilket delvis hänger ihop 
med att de inte är lika tekniskt avancerade som sim- och ishallarna. Stadens 
konstgräsplaner slits också i snabbare takt än beräknat och en del resurser behöver de 
kommande åren läggas på utbyten.  

Nya idrottsanläggningar bör byggas för att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen 
och för att tillgodose föreningslivets önskemål av ändamålsenliga anläggningar. 



 

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021 31 (49) 
   
   

Byggnation av idrottsanläggningar är ytkrävande och särskilt i den täta staden 
konkurrerar idrottsanläggningar om mark med bostäder, kontor och andra kommunala 
behov.  

Utformningen av anläggningar bör ske på ett sätt som kan erbjuda möjligheter till fysisk 
aktivitet för många olika målgrupper. Vissa idrotter utövas i organiserad form, medan 
andra utövas spontant. De som idag är fysiskt inaktiva behöver lockas med aktiviteter 
som passar dem. I takt med att nya idrotter växer fram, ökar också önskemålen om att 
kommunen bygger andra anläggningstyper än de traditionella.  

Skillnaderna i folkhälsa är stora mellan olika delar av Göteborg. I vissa delar av staden är 
det få som regelbundet ägnar sig åt fysisk aktivitet och tappar föreningslivet medlemmar 
och i idrottsanläggningar finns det gott om lediga tider. I andra delar av staden är 
situationen den rakt motsatta. Tillgången till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer skiljer 
sig också åt, i vissa fall har invånarna långa restider till sin närmaste anläggning medan 
andra stadsdelar är relativt välförsörjda. 

Lokalförsörjningsanalys 
I ett nutids- och närtidsperspektiv gör nämnden bedömningen att det kommer finnas stora 
behov av upprustning av eller ersättning för befintliga idrottsanläggningar. 
Stadsledningskontoret har ingen information om vad dessa behov innebär i ett konkret 
volymperspektiv och har därför svårt att göra en bedömning om nämndens 
lokalförsörjning är i balans eller inte.  

I ett framtidsperspektiv lyfter nämnden fram ett antal nyckeltal kopplade till de vanligaste 
anläggningstyperna och antal kommuninvånare per anläggningstyp. Nämndens 
målsättning är att antalet invånare per anläggning ska förbli konstant över tid och att en 
utökning av antalet anläggningar är direkt kopplat till stadens befolkningsutveckling. 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att det saknas en analys om det uppskattade 
antalet invånare per anläggningstyp ser lika ut över hela staden eller om det ser olika ut i 
olika stadsområden? Utan en sådan analys finns ingen bild av hur 
lokalförsörjningsbalansen per anläggningstyp ser ut i ett nulägesperspektiv och 
därigenom är det också svårt att veta var i staden nya anläggningar primärt kommer att 
behövas när staden växer.    

Anläggningstyp:  Uppskattat antal invånare per anläggning:  
Bollplaner  5 000 
Idrottshallar  6 000 
Ishallar  50 000 
Simhallar  60 000 
Badanläggningar  65 000 
Platser för spontanidrott, gym 
och motion, ridklubbar mm.  

8 000 

Figur 10. Uppskattat antal invånare per anläggningstyp   

När det kommer till graden av samnyttjande och samlokalisering mellan nämndens 
verksamheter och andra kommunala såväl som externa verksamheter så har traditionen 
har varit att svenska kommuner bygger idrottsanläggningar som kan användas av 
skola/allmänhet på dagtid och av föreningsliv/allmänhet på kvällar och helger, för att 
åstadkomma ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt. Simhallar, ishallar och 
sporthallar är därför några av de vanligast förekommande anläggningstyperna i Sverige 
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och Göteborg. Tillsammans med bollplaner riktar sig dessa anläggningstyper dessutom 
till de idrotter som har flest utövare. 

Idrotts- och föreningsnämnden samverkar med andra kommunala aktörer för att främja 
samnyttjande av lokaler och ytor för fysisk aktivitet. Exempelvis sker samverkan kring 
utformning av sporthallar som byggs i anslutning till nya skolor.  

Riskanalys  
De primära risker som stadsledningskontoret ser kopplat till nämndens verksamhet är:  

• En otydlig behovsbild vilket försvårar en konkret behovsbedömning och 
kopplade investeringskostnader i samtliga tidsperspektiv 

• Ingen tydlig bild över vissa äldre anläggningars tekniska status vilket ger en 
osäker bild när det gäller tillgång och omfattning av befintlig kapacitet i samtliga 
tidsperspektiv  

Lokalkostnadsanalys  
Kopplat till den övergripande analysen om Göteborgs Stads ökade lokal- och 
hyreskostnader så gör stadsledningskontoret bedömningen att nämndens kommande 
investeringskostnader kommer att öka. Om nämnden därtill skulle redovisa ett behov av 
en ökad servicegrad kommer det innebära ytterligare investeringsbehov. 

 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har inte redovisat några tillkommande eller förändrade lokalbehov 
varför stadsledningskontoret utgår från att kommunstyrelsens lokalförsörjning är i balans. 

 

Kretslopp och vattennämnden  
Kretslopp och vattennämnden har inte redovisat några tillkommande eller förändrade 
lokalbehov varför stadsledningskontoret utgår från att nämndens lokalförsörjning är i 
balans. 

 

Kulturnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Kulturnämnden har sedan tidigare initierat flera stora förstudier som rör om- och 
tillbyggnader av stadens kulturinstitutioner. Ombyggnaden av Röhsska museet är 
färdigställd och en stor ombyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet pågår med planerad 
invigning i början av 2022. 

I oktober 2020 ställde sig kommunfullmäktige formellt bakom förslaget att uppföra ett 
nytt fjärrmagasin för kulturnämndens samlingar. Parallellt pågår även kompletteringar av 
den tidigare förstudien av om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum inför ett nytt 
politiskt ställningstagande om genomförande under våren 2021. 
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Inriktningsförslaget att flytta Göteborgs konsthall från Götaplatsen till en ny lokal i 
Frihamnen har blivit kraftigt försenat och det är idag oklart när eller om byggnation kan 
tänkas starta. En försenad flytt av Göteborgs konsthall kan i sin tur påverka 
genomförandet av en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum vilket kommer 
behöva beaktas framöver. 

Stadsledningskontoret handlägger även en begäran från kulturnämnden om att ta fram 
förslag på nya kontorslokaler för den centrala förvaltningen. Nuvarande lokaler på Norra 
Hamngatan 8–10 bedöms efter genomförda verksamhetsövergångar varken ha tillräcklig 
kapacitet eller vara ändamålsenliga. Ett förstudieavtal har tecknats mellan Higab AB och 
kulturförvaltningen i syfte att utreda en anpassning av Wernerska villan som nytt 
förvaltningskontor. Beslut i ärendet förväntas i början av 2021. 

Lokalförsörjningsanalys  
Kulturnämnden tog under 2016 beslut om en önskad prioriteringsordning för sina större 
investeringsprojekt vilket även fastställdes av kommunfullmäktige i samband med budget 
2017. Den huvudsakliga inriktningen där kvarstår även idag, nämligen att nämnden, trots 
en växande stad, inte ser ekonomiska förutsättningar att starta upp några nya större 
institutioner eller verksamheter. Fokus ligger istället på att utveckla och anpassa de 
verksamheter som redan finns och säkra att lokalerna är ändamålsenliga enligt dagens 
standard för den verksamhet som bedrivs där. Av de större projekten saknas fortfarande 
ett formellt beslut kring framtiden för Göteborgs konstmuseum. 

I samband med att ansvaret för stadens folkbibliotek övergick från stadsdelsnämnderna 
till kulturnämnden lämnade kommunfullmäktige ett antal olika uppdrag inom ramen för 
budget 2019 och budget 2020. Kulturförvaltningen har under 2019/2020 tagit fram en 
biblioteksutredning som omfattar alla folkbibliotek i Göteborg. Utredningen fastställdes 
av kulturnämnden i september 2020 och i beslutet föreslås bland annat att förvaltningen 
ska ta fram en tidsatt lokalbehovsplan för biblioteken som definierar förändringsbehov 
vilket kommer kunna ge underlag till kommande lokalförsörjningsplaner. 

Utöver folkbiblioteken kommer kulturnämnden även att ta över ansvaret för stadens 
kulturhus vid årsskiftet 2020/2021. Ansvarsfördelningen är logisk sett till att 
folkbiblioteken som regel utgör drygt halva ytan av ett kulturhus. Två nya kulturhus är i 
skeden av planering eller byggnation, dels vid Rymdtorget i Bergsjön och dels inom 
ramen för planerad stadsutveckling vid Backaplan. 

Riskanalys 
I samband med att ansvaret för stadens biblioteksverksamhet överfördes till 
kulturnämnden i april 2019 har nämnden fått ansvar för betydligt fler hyresobjekt och 
därmed även betydligt större lokalyta. I samband med avvecklingen av 
stadsdelsnämnderna tillförs ytterligare lokaler till kulturnämnden, exempelvis 
kulturhusen.  

På projektsidan tillkommer flera omfattande byggprojekt med relativt hög grad av 
verksamhetsinvesteringar. Kulturnämnden behöver därför säkerställa att man har en 
anpassad organisation med rätt kompetens för att kunna hantera en mycket större volym 
av lokalfrågor av både operativ och strategisk karaktär. 
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Lokalkostnadsanalys 
Mot bakgrund av de byggprojekt som är beslutade och/eller pågår kommer 
kulturnämndens lokalkostnader att öka kraftigt i ett närtidsperspektiv. Stadens större 
kulturinstitutioner är i många fall drygt 100 år gamla och dagens krav på arbetsmiljö, 
tillgänglighet och säkerhet har gjort det nödvändigt att initiera en stor mängd projekt på 
samma gång. Här kan särskilt nämnas om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet, 
nytt magasin för kulturnämndens samlingar samt en planerad om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum. Hanteringen av de ökade lokalkostnaderna för dessa projekt, 
samt de omfattande kostnader av engångskaraktär som kan kopplas till exempelvis 
hantering och flytt av stora samlingar förutsätter större ramjusteringar till kulturnämnden. 

Under 2019 genomförde Higab AB även en generell justering av hyresnivåer för de större 
kulturinstitutionerna vilket fick en tydlig ekonomisk konsekvens då lokalhyrorna tidigare 
generellt sett var väldigt låga. 

 

Lokalnämnden  
Lokalförsörjningsanalys   
Lokalnämnden har sedan 2018 utrett frågan om en långsiktigt hållbar lösning för 
nämndens lokalbehov och var verksamheten geografisk ska placeras. Utredningen blev 
klar efter sommaren 2020 och lokalnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-09-24 
att hyra in nya kontorslokaler på Hornsgatan 1 i Gamlestaden.   

Inhyrningen betraktas som av betydande art på grund av hyreskontraktets totala värde. 
Beslut om att godkänna inhyrningen kan därför inte hanteras inom ramen för 
kommunstyrelsens delegation till stadsledningskontoret. Ärendet är anmält till 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-25.  

Med inhyrningen av de nya lokalerna gör stadsledningskontoret bedömning att nämndens 
lokalförsörjning är i balans i ett nutids- och närtidsperspektiv. 

 

Miljö och klimatnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Miljöförvaltningen har cirka 190 medarbetare i befintliga lokaler på Karl Johansgatan 23. 
En begäran från nämnden inkom till stadsledningskontoret redan 2017 om att utreda en 
ombyggnad och anpassning av lokalerna för att bland annat stödja ett aktivitetsbaserat 
arbetssätt. Fastighetsägaren Higab AB har parallellt även uppmärksammat behovet av att 
grundförstärka fastigheten. 

En förstudie med förslag på ombyggnader färdigställdes under 2019 och presenterades för 
nämnden. Bedömningen gjordes då att inget evakueringsbehov förelåg utan att projektet 
kunde genomföras med omflyttningar och tillfälliga lösningar inom fastigheten. 
Miljönämnden valde i juni 2019 att bifalla förstudieförslaget och beställa en ombyggnad 
av lokalerna i enlighet med framtaget förslag. 
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I juni 2020 valde miljönämnden att återta tidigare beslut om ombyggnad. Bakgrunden var 
nya ställningstaganden kring evakueringsbehovet där förvaltningen nu istället bedömde 
att all verksamhet behövde evakueras både under grundförstärkningen men även under 
den av verksamheten initierade ombyggnaden. Med tillkommande evakueringskostnader 
under cirka 24 mån fördubblades i praktiken kostnaderna för projektet vilket gjorde det 
för dyrt att genomföra för nämnden. 

Under hösten 2020 har miljöförvaltningen, stadsledningskontoret och Higab AB fortsatt 
dialogen om hur verksamhetens behov av lokalförändringar kan hanteras vidare. Oavsett 
om några verksamhetsanpassningar genomförs måste Higab AB genomföra 
grundförstärkningar i befintliga lokaler. 

Lokalförsörjningsanalys  
Nämnden har i ett nutidsperspektiv redovisat ett behov av lokaler för cirka 250 
medarbetare för att även inkludera den verksamhetsövergång som sker vid årsskiftet 
2020/2021 då ansvaret för tillståndsenheten övergår från social resursnämnd till miljö- 
och klimatnämnden. Nämnden pekar på ett behov av att de nya lokalerna ska ha närhet 
till kollektivtrafik och bra möjlighet till cykelpendling. 

Då inga lokalförändringar hinner genomföras innan verksamhetsövergången sker kommer 
tillståndsenheten troligen behöva sitta kvar i sina nuvarande lokaler på Gårdavägen. 

Nuvarande hyresavtal för Karl Johansgatan 23 löper fram till hösten 2023 varför en 
eventuell flytt till nya lokaler tidigast kan genomföras då. 

Riskanalys  
Nämnden har tidigare bedömt att lokalerna på Karl Johansgatan av olika skäl behöver 
anpassas men att det blir för dyrt att genomföra de omfattande åtgärder som tidigare 
planerades. En risk är därför att befintliga lokaler måste fortsätta användas utan 
anpassningar under hyreskontraktets resterande tid och att en samlokalisering med 
tillståndsenheten inte är möjlig att genomföra på kort sikt. 

Lokalkostnadsanalys 
Oavsett om miljöförvaltningens önskemål hanteras genom en ombyggnad av befintliga 
kontorslokaler till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, eller framtida flytt till helt nya lokaler så 
kommer det att medföra ökade lokalkostnader för nämnden.  

I detta läge har inte stadsledningskontoret något närmare underlag är det oklart i vilken 
utsträckning ett högre kvadratmeterpris kan kompenseras genom mer effektivt utnyttjande 
av ytor. 

 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning  
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har inte redovisat några tillkommande 
eller förändrade lokalbehov varför stadsledningskontoret utgår från att nämndens 
lokalförsörjning är i balans.  
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Nämnden för inköp och upphandling  
Nämnden för inköp och upphandling har inte redovisat några tillkommande eller 
förändrade lokalbehov varför stadsledningskontoret utgår från att nämndens 
lokalförsörjning är i balans. 

 

Nämnden för intraservice  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Nämnden för intraservice har under ett antal år haft en stor ökning av antalet medarbetare, 
delvis på grund av politiska beslut om verksamhetsövergångar men även på grund av 
utvecklingsprojekt för att möta krav från andra verksamhetsnämnder. De huvudsakliga 
kontorsytorna på Rosenlundsgatan 4 är fullbelagda och inte ändamålsenliga för ett önskat 
aktivitetsbaserat arbetssätt. Förvaltningens ambition att samla all verksamhet på en fysisk 
plats har därför ännu inte kunnat realiseras utan kompletterande kontorsytor har behövt 
hyras in på ytterligare tre platser. Utifrån att det är en stor förvaltning med delvis 
speciella lokalbehov har intraservice poängterat svårigheten i att planera och förbinda sig 
till långsiktiga hyreskontrakt när budget och tjänsteplaner beslutas årsvis. 

Utredningsarbete har sedan 2017 pågått för att ta fram beslutsunderlag för en större 
ombyggnad av Rosenlundsgatan 4 så nämndens hela verksamhet kan samlas där. 
Omfattningen och komplexiteten i projektet har förändrats under hand vilket har gjort att 
arbetet med förstudien har tagit mycket längre tid än beräknat. Nämnden för intraservice 
beslutade i september 2020 att revidera sin begäran till stadsledningskontoret till att även 
utreda ett alternativ där hela förvaltningen föreslås flytta till en ny adress.  

Lokalförsörjningsanalys  
Nämndens lokalstrategi är att samla all verksamhet på en fysisk plats för att skapa 
synergier och samordningsvinster. Strategin har inte kunnat förverkligas i praktiken 
eftersom den förutsätter antingen en fullständig ombyggnad av nuvarande kontorsytor på 
Rosenlundsgatan 4, alternativt en ny inhyrning på annan adress. Stadsledningskontoret 
har fått ett utvidgat utredningsuppdrag från nämnden och räknar med att ett 
beslutsunderlag kan finnas klart under våren 2021. 

Parallellt genomför förvaltningen en intern översyn kring eventuell omlokalisering av 
förvaltningens tekniska funktioner. 

Riskanalys  
Nämndens utvidgade begäran från september 2020 innebär en förändrad tidplan för när 
nya anpassade lokaler kan vara tillgängliga. Utöver en förlängd utredningstid för att ta 
fram önskat beslutsunderlag så är det i praktiken tillgången på lämpliga kontorslokaler i 
önskade lägen som styr. Av de provisoriska lokallösningar som nämnden idag använder 
vill stadsledningskontoret särskilt lyfta fram att lokalerna på Norra Hamngatan 14 endast 
är tillgängliga till 2021-12-31 eftersom Higab AB därefter planerar ett större 
ombyggnad/renovering med start våren 2022. Behov kan därför uppstå att på nytt söka 
kortsiktiga evakueringslösningar för delar av verksamheten. 
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Lokalkostnadsanalys  
De lokalmässiga förändringar som nämnden önskar genomföra kommer att innebära 
ökade lokalkostnader. I dagsläget finns inte underlag för att beräkna effekter mer i detalj 
än så. 

 

Nämnden för konsument och medborgarservice  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Nämnden för konsument- och medborgarservice sitter idag i lokaler på Ekelundsgatan 1 
(4 olika plan i huset) och Första Långgatan 28 (Romano Center). Lokalerna på 
Ekelundsgatan 1 delas med överförmyndarnämnden. Nämnden bedömer att 
kapacitetstaket är nått i befintliga lokaler och att det kommer vara svårt att hantera 
tillkommande uppdrag som kräver personalökningar i befintliga lokaler. 

Lokalförsörjningsanalys  
I 2020 års lokalförsörjningsplan lyfte stadsledningskontoret fram att en översyn pågick i 
syfte att utreda nämndens lokalbehov. Nämnden har ännu inte redovisat resultatet av 
utredningen och innan det sker har stadsledningskontoret ingen tydlig bild över nämndens 
lokalbehov. Men troligt är att med nämndens utökade ansvar för medborgarkontoren så 
kommer behoven av arbetsplatser att öka.    

Riskanalys 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att det finns en risk att nämndens nuvarande 
lokaler i ett nutidsperspektiv inte längre kommer att räcka till och att nämnden som en 
följd av det kommer att behöva byta lokaler.  

 

Park och naturnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Stadsledningskontoret bedömer att de utmaningar som identifierades i 2020 års 
lokalförsörjningsplan fortfarande är aktuella. Utmaningarna är främst kopplade till den 
verksamhet som bedrivs inom avdelningarna för stadsutveckling, skötsel och anläggning 
samt arbetsmarknad.  

Verksamheterna bedöms ha ett behov av cirka 8 500 kvadratmeter speciallokalsyta och 
cirka 40 000 kvadratmeter uppställningsyta. Verksamheten är idag lokaliserade främst på 
Ringön och Gullbergsvass och den stadsutveckling som är planerad i dessa områden 
förväntas ge en omfattande påverkan på de ytor som dessa verksamheter idag disponerar. 
Flertalet av de fordon som används är eldrivna och har en begränsad räckvidd, en central 
lokalisering av verksamheten är därför viktig. Nämnden kan vara kvar på Gullbergsvass 
fram till 2025 och på Ringön i uppskattningsvis cirka 10 år.  

Lokalförsörjningsanalys  
I 2020 års lokalförsörjningsplan lyfte stadsledningskontoret fram att en förstudie pågick i 
syfte att utreda nämndens lokalbehov kopplat till verksamheterna på avdelningarna för 
stadsutveckling, skötsel och anläggning samt arbetsmarknad. Förstudien pågår 
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fortfarande och innan utredningen är avslutad har stadsledningskontoret ingen tydlig bild 
över hur dessa verksamheters lokalbehov skulle kunna lösas eller i vilket tidsperspektiv.     

Riskanalys 
Stadsledningskontoret ser att det finns en stor risk i att det kommer att vara svårt att hitta 
likvärdiga ersättningslokaler till Ringön och Gullbergsvass i centrala Göteborg. Med stor 
sannolikhet kommer verksamheten att i ett närtids- och framtidsperspektiv inte kunna 
operera på samma sätt som idag.  

Lokalkostnadsanalys  
Stadsledningskontoret gör bedömningen att om verksamheten i ett närtids- och 
framtidsperspektiv inte kommer kunna operera på samma sätt som idag så kan nämndens 
hyreskostnader och investeringsbehov komma att öka. 

 

Stadsdelsnämnderna  
Fördelning av befintliga lokaler mellan de nya nämnderna har hanterats inom projektet ny 
nämndorganisation 2021.  

Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Efter bildandet av de nya nämnderna för förskola och grundskola består cirka 70 procent 
av stadsdelarnas lokalbestånd av vårdlokaler som BmSS och äldreboende. 
Lokalförsörjningsplaneringen av dessa lokaler sker via resursnämndsuppdrag i 
stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda och redovisas i separata avsnitt i 
lokalförsörjningsplanen.  

Resterande lokalbestånd i stadsdelarna cirka 30 procent består primärt av kontor och 
speciallokaler kopplat till sektorn samhälle och kultur, lokaler för daglig verksamhet och 
utförarverksamheter inom individ och familjeomsorg samt funktionshinder.  

Lokalförsörjningsanalys  
På grund av den pågående organisationsförändringen valde stadsledningskontoret att inte 
skicka ut en enkät till stadsdelsnämnderna gällande deras kommande behov av kontor och 
speciallokaler inför framtagande av 2021 års lokalförsörjningsplan. Den behovsbild som 
redovisades i 2020 års lokalförsörjningsplan bedöms fortfarande i stora delar vara 
relevant.  

Den lokalbehovs information som stadsdelsnämnderna har idag behöver sättas samman 
och struktureras så att den på ett enkelt och tydligt sätt kan lämnas över till nämnden för 
funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorgsnämnden samt grundskolenämnden för 
fortsatt hantering från den första januari 2021.  

Riskanalys  
Innan de nya nämnderna har de organisatoriska och personella funktioner på plats som 
krävs för att på strukturerat sätt kunna hantera de lokalbehov som uppstår. Ser 
stadsledningskontoret en viss risk i att behovsframställan till kommunstyrelsen kan bli 
fördröjd vilket i sin tur kan medföra att verksamheten inte får de lokaler de behöver i tid. 

En förändrad organisation kan också komma att innebära ett delvis förändrat 
lokalanvändande. I detta ser stadsledningskontoret en risk att det skulle kunna leda till en 
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ökad volym tomställda lokaler. När det gäller externt inhyrda lokaler har nämnderna 
möjlighet att säga upp hyresavtal med hänsyn till kontraktens löptid. När det gäller 
lokaler som lokalnämnden upplåter till stadens verksamsamheter är stadens utmaningar 
närmare beskrivna under avsnittet ”effekten av förändrade befolkningsprognoser”.   

Lokalkostnadsanalys 
De lokal- och hyreskostnader som stadsdelsnämnderna har idag kommer att övertas av 
nämnden för funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden 
samt de fyra socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen.  

 

Stadsrevisionen  
Stadsrevisionen har inte redovisat några tillkommande eller förändrade lokalbehov varför 
stadsledningskontoret utgår från att nämndens lokalförsörjning är i balans. 

 

Social resursnämnd  
Fördelning av befintliga lokaler mellan de nya nämnderna har hanterats inom projektet ny 
nämndorganisation 2021.   

Nulägesanalys - identifierade utmaningar 
Stadig tillgång på bostäder inklusive en långsiktig finansiering, för de grupper som staden 
har ett särskilt ansvar för.  

Underhåll och upprustning av bostäder som blockförhyrs av allmännyttan (omfattar över 
12 000 m²) är akut att börja åtgärda.  

Social resursnämnd är i första hand en utförarnämnd som jobbar med de politiska 
uppdrag som man fått. Omfattningen har styrts av stadsdelsnämndernas önskan att köpa 
platser respektive den avsatta volymen kommuncentrala medel. Planeringssituationen 
från 2021 och framåt förändras i grunden. 

Lokalförsörjningsanalys  
Nutid 1–5 år 
Uppdraget som Social resursnämnd har haft kommer från 2021 att delas upp på tre av de 
nya nämnderna. Boende samlas hos Socialnämnd sydväst, stöd till familjer och individer 
kommer att tillhöra Socialnämnd centrum och verksamhetsområdet funktionsstöd 
kommer att överföras till den nya Funktionsstödsnämnden. 

Område Boende har cirka 1200 boendeplatser och är den största verksamheten. Området 
ansvarar för lokaler på cirka 65 adresser varav vissa inte har någon kommunal 
verksamhet. Uppsägning av lokaler som inte längre behövs och överföring av lokaler utan 
kommunal verksamhet pågår. 

Stora enheter som blockförhyrs av allmännyttan är i mycket dåligt skick. Det är akut att ta 
fram en plan för upprustning av dem. Behovet av upprustning har påtalats i många år. 
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Området bedriver omsorg för personer med pågående missbruk på Bergsjöhöjd. Enheten 
har över hundra platser, är i dåligt skick och bör ersättas med mindre enheter. 

Område Funktionsstöd omfattar korttidshem, aktivitetshus, daglig verksamhet mm och 
överförs till nya funktionsstödsnämnden som har förutsättningar att se över omfattning 
och lokalbehov. Bland det som överförs är Dalheimers Hus där lokalförvaltningen redan 
ser behov av omfattande upprustning inklusive behov av evakuering. Evakueringen 
beräknas bli åtminstone 3 år och hyreskostnaderna helt andra än nu, så en genomlysning 
bör göras innan investeringsbeslut tas. 

Närtid och Framtid 5–10 år> 
Lokalförsörjningsanalys med längre horisont bör inte göras innan de nya nämnderna 
analyserat sin verksamhet. 

Lokalkostnadsanalys 
Omfattningen av verksamheterna framöver är något oklar och social resursförvaltning har 
gjort bedömningen att man ska dra ner mesta möjliga på vissa lokaltyper. Troligen är det 
en riktig bedömning ur ett ekonomiskt perspektiv att göra det i samband med 
omorganisationen. 

Omfattande upprustning av flera befintliga lokaler behövs och kommer att påverka 
hyresnivåerna. 

Riskanalys 
Social resurs har fått ansvara för många udda lokaler, bland annat där ideella föreningar 
med socialt innehåll driver verksamhet. Fastighetskontoret kan få en anhopning av lokaler 
av den typen att hantera det kommande året. 

 

Trafiknämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Den nulägesanalys som redovisades i 2020 års lokalförsörjningsplan bedöms fortfarande 
vara relevant. Dock vill stadsledningskontoret lyfta fram den utmaning som finns kopplat 
till skick och status på lokalerna i Traktören. Här finns rad kända arbetsmiljöproblem 
kopplat till teknisk/fysisk status på lokalerna. Dessa problem måste lösas ut i samarbete 
mellan lokalnämnden och trafiknämnden så att lokalerna möter de verksamhetsbehov 
som trafiknämnden har. Trafiknämnden har fortsatt ett antal medarbetare som på grund av 
dessa arbetsmiljöproblem fortsatt är evakuerade till lokaler på Norra Hamngatan 14. 
Nämnden har även gjort en tillfällig korttids inhyrning av lokaler i kvarteret Högvakten.  

Lokalförsörjningsanalys  
Den behovsbedömning som redovisades i lokalförsörjningsplan 2020 bedöms fortfarande 
vara relevant.  

Riskanalys 
Om inte lokalnämnden i samarbete med trafiknämnden inte kan hitta gemensamma 
lösningar på innemiljöproblemen i Traktören ser stadsledningskontoret en risk i att staden 
genom lokalnämnden riskerar ha en stor kontorsbyggnad i centrum som inte upplevs som 
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funktionell och därmed inte heller är uthyrningsbar med mindre än att stora investeringar 
först genomförs. 

 

Utbildningsnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
I detta avsnitt redovisar stadsledningskontoret tre övergripande och aktuella 
lokalförsörjningsutmaningar som nämnden bedöms stå inför. 

Säkerställa befintliga kapacitet 
Stadsledningskontoret har lyft fram utmaningen i både 2019- och 2020 års 
lokalförsörjningsplan. Utmaningen kvarstår och lokalnämnden behöver närmare 
presentera en strategi över hur de äldre gymnasieskolor som staden själva äger ska kunna 
hållas tillgängliga och ändamålsenliga över tid.  

Lokalnämnden genomförde under våren 2019 en inventering och preliminär bedömning 
av underhållsåtgärder av utbildningsförvaltningens lokaler i ett framtidsperspektiv. I 2020 
års lokalbehovsplan redovisar nämnden en sammanställning avseende de behov som 
framkom.  

Expansion av utbildningsplatser                                                               
I 2020 års befolkningsprognos för Göteborgs Stad bedöms gruppen 16–18 åringar öka 
med cirka 5 000 elever i prognosperioden fram till år 2040. Med dagens marknadsandelar 
innebär det en utökning av cirka 2 400 utbildningsplatser inom den kommunala 
gymnasieskolan. Befolkningen i Göteborgsregionen förväntas också att öka vilket innebär 
att det är troligt att antalet elever från Göteborgsregionen som söker en kommunal eller 
fristående gymnasieplats inom Göteborgs Stad också kommer att öka.  

Utbildningsnämnden lyfter fram ett tydligt behov av att utökningen av den kommunala 
gymnasieskolan helst ska ske i stadens centrala delar. Detta behov är kopplat till 
nämndens tidigare erfarenheter av att det är svårt att få elever att söka till utbildningar 
som bedrivs utanför centrum. Behovet bedöms vara motsvarande hos de fristående 
gymnasieskolorna.  

I prognosperioden fram till år 2040 bedöms således antalet gymnasielever som dagligen 
ska pendla till och från centrala Göteborg kraftigt att öka. Stadsledningskontoret gör 
bedömningen att det i förhållande till detta framtida scenario finns behov av att 
tillsammans med utbildningsnämnden följa följande trender:   

• Tillgången på ändamålsenliga lokaler i centrala Göteborg: om tillgången inte kan 
möta efterfrågan, var i staden ska nya utbildningsplatser förläggas? Skulle en 
eventuell förskjutning i geografi kunna innebära att de fristående aktörerna inte är 
lika intresserade av att etablera sig och att den kommunala marknadsandelen som en 
effekt av det skulle kunna öka? 

• Andelen elever från Göteborgsregionen som förväntas söka en kommunal 
gymnasieplats i Göteborg: denna prognosbild behöver förbättras och utvecklas för 
att skapa bättre prognoser över förväntat antal elever från Göteborgsregionen i syfte 
att få ett mer komplett behovsunderlag.     
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Antal elever på introduktionsprogrammen                                                                                                   
En utmaning för utbildningsnämnden är att prognostisera gymnasieskolans behov av 
platser på introduktionsprogrammen. Behovet är svårt att prognostisera då det är direkt 
knutet till antalet nyanlända. Målsättning är att dessa elever ska placeras i befintliga 
gymnasieskolor för att förbättra integrationsförutsättningarna. Det innebär att det finns en 
osäkerhetsfaktor som hastigt kan förändras inbyggd i behovsprognoserna. Ändras 
prognosen kan det innebära att det finns lediga gymnasieplatser i befintliga 
gymnasieskolor och att behovet av nya platser därigenom blir lägre. Under 2020 sjönk 
antalet elever på introduktionsprogrammen till följd av färre nyanlända. Minskningen tros 
fortsätta framöver. 

Lokalförsörjningsanalys  
Utbildningsnämndens verksamhet omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
vuxenutbildning. Det kommande lokalförsörjningsbehovet kommer att redovisas per 
utbildningsform. 

Gymnasieskola  
Grafen nedan visar hur befolkningsutvecklingen av antalet 16–19 åringar ser ut i staden 
mellan 2020 och 2040. Grafen visar samtliga personer i åldersgruppen men alla 
personerna förväntas inte välja en kommunal gymnasieskola. Enligt utbildningsnämndens 
årsrapport 2019 fördelas Göteborgseleverna enligt följande; cirka 39 procent väljer en 
kommunal gymnasieskola, cirka 53 procent väljer en fristående gymnasieskola och cirka 
8 procent väljer en fristående gymnasieskola i en annan kommun.   

 
Figur 11. Kommunprognos från 2020 över förväntat antal 16–18-åringar i Göteborgs stad för perioden fram 
till 2040. Kommunprognoser från 2018 och 2019 anges som referens.  

Enligt Göteborgs stads kommunprognos 2020 har antalet ungdomar i gymnasieåldern de 
senaste åren börjat öka i antal och framöver förväntas gruppen öka kraftigt när 2000-talets 
stora födelsekullar kommer in i åldersgruppen.  

De kommande åren ökar åldersgruppen årligen med cirka 600 ungdomar. Om fem år fram 
i tiden så kommer därmed antalet ungdomar att ha ökat med cirka 3 000. Gruppen 
påverkas i lite större utsträckning av flyttningar än grundskolebarnen. Utflyttningen är låg 
men inflyttningen till Göteborg har större betydelse för utvecklingen. 

I princip alla barn som kommer upp i gymnasieåldrarna under prognosperioden fram till 
2040 är redan födda. I ett längre perspektiv, fram till 2040, beräknas antalet ungdomar i 
gymnasieåldrarna fortsätta att öka och blir cirka 5 000 fler än idag. I prognosen syns en 
lägre ökningstakt från 2032 och framåt jämfört med 2018 och 2019 års prognoser. 
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Figur 12 nedan visar utbildningsnämndens behov av gymnasieplatser för elever från 
Göteborgs Stad fram till 2040 och den planerade expansion av gymnasieplatser. 
Prognosen pekar på en lokalförsörjning nära balans i prognosperioden men med en 
obalans i nutidsperspektivet. Prognosbilden inkluderar inte elever från 
Göteborgsregionen.  

 År Behov Planerad expansion 

Nutid: 2020–2025 1 500 1 200 
Närtid: 2025–2030 700 900 

Framtid: 2030> 200 0 
 SUMMA: 2 400 2 100 

                                                                                                                                                                                                                   
Figur 12. Utbildningsnämnden anger att en lämplig storlek på nya gymnasieskolor ligger mellan 700–1000 
elever. 

Gymnasiesärskolan 
Läsåret 2019/2020 går det 310 elever i den kommunala gymnasiesärskolan. Prognosen de 
följande åren visar sedan på ett mer eller mindre oförändrat elevantal till höstterminen 
2022. Utbildningsnämnden gör bedömningen att nästa elevökning inom 
gymnasiesärskolan kommer att ske till läsåret 2022/2023 då det totala antalet elever ser ut 
att öka till cirka 360. Baserat på det underlaget gör Utbildningsnämnden i sin 
lokalbehovsplan bedömningen att det läsåret 22/23 kommer finnas behov av utökad 
lokalyta eller en ny enhet för gymnasiesärskolan. Utbildningsnämnden utreder om 
utökningen kan ske inom befintligt bestånd eller om uppdrag om nya lokaler krävs.  

Gymnasiesärskolans kommande behov beräknas uppstå främst i ett nutids och 
närtidsperspektiv. Fokus i lokalförsörjningen är att försöka utöka antalet platser i 
befintliga lokaler och eventuellt komplettera med yta för en ny enhet. För 
gymnasiesärskolan finns goda förutsättningar att nå lokalförsörjning i balans i ett 
nutidsperspektiv.   
Vuxenutbildning 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har angett att minst 20 procent av 
vuxenutbildningen exklusive särskild utbildning för vuxna skall tilldelas 
utbildningsförvaltningen. Antalet platser i egen regi (Studium) uppgår idag till drygt 25 
procent av de totala antalet platser i staden samtidigt har arbetsmarknad och 
vuxenutbildning i sin pågående upphandling av utbildningsplatser angett att den andelen 
kan uppgå upp till 35 procent. Skulle antalet platser i egen regi växa till upp mot 35 
procent kommer ytterligare lokaler att behövas på sikt. 

Genom att göra anpassningar på befintliga lokaler och utöka volymen på inhyrda ytor 
säkerställer utbildningsnämnden lokalförsörjning inom eget bestånd. För 
vuxenutbildningen råder det under nuvarande förutsättningar för att nå lokalförsörjning i 
balans i ett nutidsperspektiv. För att nå målsättningen om 35 procent av platserna på 
vuxenutbildning i egen regi kommer det på sikt behövas fler lokaler. 

Riskanalys  
Oberoende av huvudman, ser stadsledningskontoret två huvudsakliga risker kopplat till 
gymnasieutbildningen i Göteborgs Stad. Dels handlar det om tillgången till 
ändamålsenliga gymnasielokaler i centrala Göteborg. Dels handlar det om ett ökat tryck 
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på kollektivtrafiken till och från stadens centrala delar om ökningen av antalet resande 
gymnasieelever faller ut i enligt med nuvarande prognos.     

Lokalkostnadsanalys 
I samband med stadens expansion så kommer nämndens verksamhet att växa och nya 
lokaler för nämndens verksamhet kommer att behöva hyras in eller byggas. Utöver ett 
behov av att växa så bedöms också cirka 40 procent av nämndens gymnasieskolor utgöras 
av lokaler som kräver reinvesteringar för att kunna bibehålla ändamålsenlighet så väl som 
kapacitet. Sammantaget innebär detta att nämndens hyreskostnader framgent bedöms öka 
och att lokalkostnaderna kommer utgöra en större andel av nämndens budget. 

I sin lokalbehovsplan 2020–2035 (UBN 2020-04-21 §79 0260/20) lyfter nämnden fram 
en liknande bild. Nämnden lyfter också fram att då arbetet med att ta fram en ny 
hyressättning för förskole-, grundskole- och gymnasielokaler är pågående pekar nämnden 
också på att det fortfarande är svårt att mer konkret bedöma de faktiska hyreseffekterna 
av en ny hyressättning. Stadsledningskontoret vill betona vikten av samarbete mellan 
lokalnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden för att 
tillsammans hitta kloka vägar och funktionella kompromisser för att begränsa 
lokalkostnadsutvecklingen och de hyresekonomiska effekterna. 

 

Valnämnden  
Nulägesanalys – identifierade utmaningar 
Valnämnden och dess kansli har en lång valperiod framför sig. Den tar sin början redan 
vid kommande årsskifte då arbetet börjar med den så kallade valdistriktsrevideringen. 
Runt årsskiftet 2021/ 2022 börjar valkansliet arbetet med alla de övriga förberedelser som 
skall till inför valet 2022. Därefter följer EU val 2024 och nytt svenskt val 2026. 
Valnämnden behöver därför nya lokaler för sin verksamhet från och med slutet av 2021 
eller som senast vid början av 2022. Nämndens bedömning är att lokaler kommer 
behövas fram till utgången av 2026.   
 
Lokalförsörjningsanalys  
En förstudie pågår för att möta nämndens redovisade behov. Behovet bedöms kunna lösas 
genom inhyrning inom den geografi som nämnden har redovisat.  

Lokalkostnadsanalys 
De lokalmässiga förändringar som nämnden planerar för bedöms rymmas inom 
nämndens budget.  

 

Äldreboende 
Nulägesanalys - identifierade utmaningar  
 
Långsiktighet i planeringen för balans  
När externa aktörer blir en del av äldreomsorgen innebär det att kommunen som har det 
yttersta ansvaret behöver ha större flexibilitet att öka eller minska sina volymer. Uttalade 
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mål för omfattningen av egen respektive extern verksamhet kan övervägas. Nuläget är ett 
överskott på platser och ytterligare platser färdigställs under 2021–2022. Flertalet av 
platserna är externa leverantörers.  

Kostnader för överskott av lokaler  
Överskott av lokaler och personal innebär en mycket stor merkostnad som riskerar att 
tränga undan verkliga behov. 

Tillgången till byggklara tomter för att kunna leverera lokaler vid efterfrågad tidpunkt 

Om staden ska fortsätta att äga och bygga äldreboenden behöver genomförandetiden vara 
mer förutsägbar. Detaljplaneringsprocessen är lång, men framför allt tidsmässigt 
oförutsägbar. Tomter bör reserveras och planeras även där inte omedelbar byggstart 
önskas. 

Möjligheter till en stimulerande utemiljö i den täta staden 
Livskvalitet och hälsa påverkas av möjligheten till trygg utevistelse, vilket begränsas i 
den täta staden. 

Behålla och värdesäkra befintligt fastighetsbestånd med en ny hyresmodell 
På många sätt är det svårare att bygga om än att bygga nytt. Men ett fungerande 
fastighetsbestånd med långa nyttjandetider är nyckeln till låga lokalkostnader. 

Lokalförsörjningsanalys 
Behov och planering hela staden i nutid (2021–2025) 
Staden har 2020 tillgång till 4 139 platser varav egna utgör cirka 3 310, Tre Stiftelser 357 
st. och ramavtal och köpta platser cirka 475 st.  

De tio stadsdelarna prognosticerade behov sammanställs av resursnämnden i Örgryte 
Härlanda i en lokalbehovsplan. Behovet bedöms öka med cirka 70 platser per år 2021–
2025 till knappt 4 500. 

Planering och byggande av lokaler tar lång tid. Den kortsiktiga planeringen (- 5 år) 
omfattar främst genomförande av beslutade projekt och justeringar i befintligt bestånd. På 
kort sikt kan stora sjukdomsutbrott så som covid-19, en svår influensa eller en långvarig 
värmebölja medföra svängningar i efterfrågan på platser, men inte en förändring av det 
underliggande behovet.  

Säkerställande av platser  
Tillskottet av platser inom ramavtalet 2019 och effektiviserat arbetssätt har kortat 
väntetiden till 1–2 månader och tillgång till akutplatser finns. Viss planerad upprustning 
och ombyggnad genomförs med evakuering inom befintligt bestånd. Den pågående 
pandemin har påverkat tillgången på platser ytterligare, för närvarande finns ett stort 
överskott och i princip ingen väntetid. Hur det utvecklar sig under resten av året är oklart. 

Lokalförvaltningen och äldreboendesamordningen har gemensamt identifierat de 
fastigheter som man prioriterar att i närtid rusta upp. Förbättrad utemiljö tillhör det som 
prioriteras. 

Staden har inom perioden beslutat om inhyrning av tre nyproducerade äldreboenden som 
under 2021–2022 ger ett tillskott av 225 lägenheter. Beslut finns även att bygga två 
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enheter med totalt cirka 180 platser. Preliminärt är de planerade till 2025 men kan komma 
att flyttas framåt i tiden. 

Inför förväntat införande av LOV har externa aktörer beslutat bygga och inrätta 506 
platser som blir klara under 2020–2021 samt ytterligare 100 som planeras bli klara 2023. 

Inom staden som helhet blir tillgången på platser år 2025 drygt 600 fler än den förväntade 
ökningen av behovet. Överskottet kommer att öka den reella valfriheten för brukarna. 
Den innebär också att lokalförvaltningen kan genomföra nödvändiga upprustningar i det 
befintliga fastighetsbeståndet. Staden inventerar möjliga åtgärder som kan och bör vidtas 
för att parera överskottet. Till exempel utfasning av små enheter eller lokaler med mycket 
stora underhållsbehov. 

Behov och planering för hela staden i närtid (2026–2030) 
Behov i närtidsperspektivet (5–10 år) beräknas utifrån de årliga befolkningsprognoserna 
och statistik över boende senaste åren.  

Andelen av befolkningen över 65 år som bor i äldreboende varierar mellan 2,3 procent 
(Västra Hisingen) och 6,6 procent (Östra Göteborg). Genomsnittet är 4,6 procent vilket är 
högre än andra storstadsregioner trots liknande befolkningsstruktur.  

Befolkningsprognos PR 2020 visar en något långsammare ökning av befolkningen fram 
till 2030 jämfört med tidigare års prognoser.  

Införandet av facknämnder från 2021 kan redan i närtid påverka skillnaderna mellan olika 
delar av staden. 4,6 procent av alla över 65, uppdelat i åldersgrupper, indikerar ett behov 
av cirka 5 270 platser år 2030.  Framräkning med bibehållande av de regionala skillnader 
som finns, tyder snarare på ett behov runt 4900 platser. Planeringen utgår från 
ökningstakt kring 70 platser per år som takten ökar till omkring 100 runt 2030. 

  

  
Figur 13. Källa: Göteborgs Stad, stadsledningskontoret, statistikenheten.  
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Figur 14. Andel invånare äldre än 65 år som bor i äldreboende Källa: Socialstyrelsen och SCB. 

Platser i befintligt bestånd (2025–2030) 
Renoveringsplanen från 2018 behöver utvecklas till en långsiktig 
reinvesteringsplan/beskrivning för hela lokalförvaltningens fastighetsbestånd. 
Reinvesteringsplanen behövs som ett underlag för den verksamhetsmässiga planeringen 
på medellång sikt. 

Säkerställande av tillkommande behov 
Det behövs en volym byggklara tomter, reserverade för stadens eget behov. Kommunala 
behov är högt prioriterat hos de planerande förvaltningarna, men detaljplaneprocessen är 
tidsmässigt alltför oförutsägbar och behov måste kunna tillgodoses snabbare. 

Utemiljö som mera metodiskt utnyttjas som en hälsofrämjande och rehabiliterande resurs, 
poängteras allt mer, bland annat i det i år uppdaterade Ramprogrammet. Göteborg växer 
snabbt och förtätas inifrån. De flesta av dagens äldreboenden har stora uteytor, något som 
kan bli allt svårare att tillgodose. 

Utökningen med drygt 1 000 platser som beskrivs ovan ser ut att vara tillräcklig för att 
täcka prognosticerad ökning fram till 2030. Behov av ytterligare åtgärder i det befintliga 
fastighetsbeståndet kan förväntas under perioden. Möjlighet att bygga nytt innan 
befintligt avvecklas behövs om evakueringar ska kunna undvikas. 

Behov och planering för hela staden i framtid (2031–2040) 
Långsiktigt behov tas fram med hjälp av befolkningsprognoser och statistik. I det 
långsiktiga perspektivet är förändringar bakåt i tiden intressanta att följa. Andelen av 
befolkningen över 65 år som bor på ett äldreboende är högre i Göteborg än Stockholm, 
Malmö och Uppsala. Trenden är svagt nedåt i Göteborg sedan 2014 och förväntas 
fortsätta så. Även Stockholm med andelen 4,3 procent har en nedåtgående trend. Se figur 
ovan. 

 
Figur 15. Tillbakablick 2014–2019 Källa: Göteborgs Stad, stadsledningskontoret, statistikenheten. 

Befolkningsprognos 2020 innehåller prognos för hela staden och delområden fram till 
2040. Prognoser för delområden fanns förr bara 10 år framåt. Tidigare långsiktiga 
bedömningar grundar sig därför på siffror för hela staden. 
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Beroende på om man räknar genomsnitt i hela staden för alla över 65, genomsnitt per 
åldersgrupp eller med bibehållna regionala skillnader så blir uppskattningen av 
erforderligt antal platser år 2035 mellan 5 300 och 6 100. För 2040 blir intervallet  
5 700 – 6 600. Det är något lägre än 2019 års prognos. 

Om den övergripande trenden är en minskning av andelen över 65 som bor i äldreboende, 
går gruppen 65–74 år åt andra hållet. Ökningen från 0,8 (2014) till 1,04 (2019) procent 
innebär 100 personer i år. Nedan används 2019 års siffror i alla framräkningar.  

Säkerställande av platser i befintligt bestånd på lång sikt 
Den i föregående stycke efterfrågade reinvesteringsplanen utgör ett underlag för den 
verksamhetsmässiga planeringen på lång sikt.  

Säkerställande av förändrade behov 
God kännedom om det befintliga beståndet behövs för långsiktiga beslut. Tillsammans 
med tillgång till byggklar mark ger det staden goda förutsättningar till en effektiv 
lokalförsörjning. 

 
Figur 16. Ökat behov av platser i äldreboende år 2020–2040 baserat på befolkningsprognos från mars 2020 
framräknat med stadens genomsnittliga siffra respektive med behållna regionvisa skillnader. 

Lokalkostnadsanalys 

1. Kostnader för överskott av lokaler 
2. Införandet av digitala arbetsmetoder  
3. Behålla och värdesäkra befintligt fastighetsbestånd med ny hyresmodell 

Överskott av lokaler 
De befintliga 4 139 platserna (inklusive ramavtal) och stadens planerade tillskott i nutid 
(cirka 420) räcker för att säkerställa volymen fram till 2025. Tillsammans med externa 
aktörers etableringar med cirka 600 platser under perioden kommer det att uppstå ett 
överskott.  

Lokalkostnaden per lägenhet i ett nybyggt äldreboende är drygt 200 000 kr per år. 
Nettokostnad när det finns en hyresgäst blir ungefär hälften. De befintliga äldreboendena 
kostar mindre, men tomma platser kan bli en mycket stor belastning. I nutid/närtid är 
därför de åtgärder som kan vidtas för att begränsa överskottet och för att upprätthålla en 
hög beläggning viktiga. 
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Skillnaderna mellan det ägda och det inhyrda beror till stor del på hur yteffektivt 
äldreboendet är. Det kan förmodas att det ändå är verksamhetseffektiviteten (som är svår 
att mäta) som avgör vad som totalt sett är bäst. Verksamheten förmodas bli mer effektiv 
när digitala arbetssätt införts. 

Införande av digitala arbetsmetoder  
Det befintliga beståndet med dess något lägre hyresnivåer är en tillgång, samtidigt som 
det är viktigt att hålla det så uppdaterat att det är attraktivt. Det pågår ett arbete att 
beskriva vilken digital standard stadens äldreboenden ska ha. Dels de nyproducerade, dels 
hur de befintliga ska kunna stödja digitalt arbetssätt och tillhandahålla internet för boende 
och besökare. 

Behålla och värdesäkra befintligt fastighetsbestånd med ny hyresmodell 
Det befintliga fastighetsbeståndet är ett stort kapital som staden har anledning att vårda 
och värdesäkra.  

Från 2020 finns det inte längre en central finansiering av hyresmodellen när den går med 
underskott. Varje fastighet ska få en kostnadsbaserad hyra som kommer att variera mer än 
hyrorna idag. I allt väsentligt är det positivt med den större kostnadsmedvetenhet det 
förväntas leda till. Prioritering mellan underhåll som är verksamhetsmässigt viktigt och 
underhåll som är tekniskt motiverat kan förväntas bli bättre.  

Det tydliga överförandet av allt kostnadsansvar till verksamheten blir problematiskt om 
det inte finns en långsiktig beskrivning av reinvesteringsbehov, som kan tjäna som 
underlag till verksamhets-mässiga förändringar. 

Riskanalys 
Planeringsmässiga- och kostnadsmässiga svårigheter finns beskrivna i avsnitten ovan. 

Andra faktorer - omvärldsfaktorer 

1. Kommunsektorns ekonomiska möjligheter 
2. Stora förändringar av ansvaret för vård som i förlängningen kan påverka 

fastighetsbeståndet 
 

Överförmyndarnämnden  
Överförmyndarnämnden har inte redovisat några tillkommande eller förändrade 
lokalbehov varför stadsledningskontoret utgår från att nämndens lokalförsörjning är i 
balans. 
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Inledning 

Denna vägledning har tagits fram av miljöförvaltningen och 
stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. I skriften beskrivs de viktigaste delarna 
i den lagstiftning som påverkar buller i stadsplaneringen och hur reglerna ska 
tillämpas i Stockholm. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (trafikbullerförordningen) ger utrymme för tolkningar vid 
tillämpningen. Stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen har bedömt det som 
viktigt att samordna stadens tillämpning, dels för att beskriva vad som bör gälla 
inom Stockholms stad, och dels för att skapa enighet mellan stadens förvaltningar 
om vilka bedömningsgrunder som gäller. Vägledningen beskriver ljudnivåer 
utomhus. Inomhus ska alltid minst de nivåer som anges i Boverkets byggregler 
uppfyllas. Även folkhälsomyndigheten har riktvärden för buller inomhus.  
 
Genom de regler som infördes 2015 i plan- och bygglagen (2010:900), PBL,1 och 
miljöbalken (1998:808), MB,2 har kravet på bullerutredningar vid detaljplanering 
ökat. Bestämmelserna innebär att bedömningar som fastställs i detaljplanen ska 
gälla även vid senare tillsyn och tillståndsprövning enligt MB. Därmed ställs 
större krav i planskedet på analys och redovisning av ljudmiljön vid bostäder. 
Kommunen ges även möjlighet att besluta att åtgärder som begränsar buller ska 
vara utförda innan lov eller startbesked får ges. Omfattningen av 
bullerutredningen ska anpassas till komplexiteten i varje enskild situation.  
 
För att förenkla bedömningen av hur omfattande en bullerutredning behöver vara 
föreslår staden tre typer av utredningar; förenklad-, standard- och detaljerad 
utredning. Stadens ambition är alltid att planera för så bra bostadsmiljö som 
möjligt. Vid planering i bullerutsatta lägen bör hänsyn till bullret tas i ett tidigt 
skede och finnas med under hela planeringsprocessen. I situationer då riktvärdena 
kan vara svåra att uppnå ger vägledningen förslag till stöd för avvägningar och 
samlad bedömning. Det ska alltid göras en sammanvägning och 
helhetsbedömning där positiva och negativa ljudmässiga faktorer vägs mot 
varandra.  
 
Trafikbullerförordningen med riktvärden för buller från väg-, spår-, och flygtrafik, 
började gälla den 1 juni 2015 och från och med den 1 juli 2017 ändrades två 
riktvärden för väg- och spårtrafik. Förordningen i den ursprungliga lydelsen från 
den 1 juni 2015 stämmer i grunden överens med de principer som sedan länge 
tillämpats vid bedömning av trafikbuller i Stockholm. 2017 års ändringar i 
förordningen innebär mer långtgående justeringar av riktvärdena i en tillåtande 
riktning.  
 

                                                 
1 SFS 2014:902 
2 SFS 2015:670 
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Boverket och Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar för tillämpningen vid 
industri- och annat verksamhetsbuller. Dessa vägledningar berörs endast 
kortfattat, då stadens synsätt i stora delar överensstämmer med myndigheternas 
vägledningar. En viktig skillnad jämfört med tidigare tillämpning är möjligheten 
att arbeta med kompensation i form av skyddad sida, på liknande sätt som vid 
trafikbuller. Detta innebär att nya bostäder kan byggas närmare industrier och 
liknande verksamheter.  
 
På följande sidor sammanfattas stadens viktigaste tolkningar av reglerna för hur 
buller ska hanteras i planeringen.  
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Sammanfattning av stadens vägledning för hantering 
av omgivningsbuller i planeringen 
 
Vägledningen är avsedd att användas vid planering av bostäder i lägen som utsätts 
för trafikbuller eller industri- och verksamhetsbuller samt för bostäder nära 
idrottsplatser. I viss mån kan vägledningen även vara ett stöd när nya skolor och 
förskolor planeras i trafikbullerutsatta lägen. 
 
God ljudmiljö 

 

I Stockholm har man länge arbetet med ett förhållningssätt i bullerutsatta områden 
som liknar trafikbullerförordningen, innan riktvärdena ändrades 2017, där minst 
hälften av bostadsrummen ska vara vända mot skyddad sida och ha tillgång till 
uteplatser med god ljudmiljö. Erfarenheterna från detta arbete visar att det går att 
bygga bostäder med god ljudmiljö även i bullerutsatta lägen. Stadens bedömning 
är att det normalt är möjligt att åstadkomma en betydligt bättre ljudkvalitet än de 
värden som anges i förordningen, utan att göra avkall på andra kvaliteter. För att 
bygga bostäder med god ljudstandard även i bullerutsatta lägen bör hänsyn till 
bullret tas i ett tidigt skede och finnas med under hela planeringsprocessen. 

Trafikbuller 

 
Trafikbullerförordningen 
Förordning innehåller bestämmelser om riktvärden för trafikbuller och om 
beräkning av bullervärden. Den innebär kortfattat att buller från spårtrafik och 
vägar inte bör överskrida: 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad.  
 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad i fråga om lägenheter om högst 35 

kvadratmeter.  
 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats, 

om en sådan ska anordnas. 
 Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids bör minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet vara orienterade mot en skyddad sida med 
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå mellan 
22.00–06.00. 

 
Begreppet ”vid fasad” 
- Riktvärdet gäller vid fasad, inte innanför loftgång, inglasning eller dylikt. 
- Det bör vara möjligt att göra undantag från riktvärdena vid mindre fasadpartier 
utan fönster. 
Utskjutande fasaddelar kan fungera som skärmning, bakomliggande delar av 
fasaden ska då uppfylla riktvärdena. 
- En mindre andel av lägenheterna kan undantas från riktvärdena, om det ur ett 
helhetsperspektiv bedöms att en god ljudmiljö kan skapas. 
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- Om samma rum har fönster åt flera håll, ska riktvärdet som utgångspunkt 
jämföras med den fasadsida som har lägst ljudnivå. 
- Icke öppningsbara fönster är inte skäl att acceptera högre ljudnivåer vid fasad. 

Lägenheter om högst 35 kvm 
För smålägenheter om högst 35 kvadratmeter gäller enligt ändringarna i 
förordningen att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. En strikt tolkning av förordningen skulle kunna 
innebära att ekvivalent ljudnivå inte bör överskrida 65 dBA för någon del av 
fasaden.  

Staden anser dock att skyddad sida, motsvarande 55 dBA, även ska kunna 
tillämpas för genomgående lägenheter som är högst 35 kvadratmeter om det utgör 
det bästa alternativet ur boendemiljösynpunkt. 
 
Maximalnivå skyddad sida 
Trafikbullerförordningens riktvärden för maximalnivåer nattetid vid skyddad sida 
saknar angivelse om ett visst antal överskridande kan accepteras. Staden anser att 
ett riktvärde för maximalnivån beräkningsmässigt måste kombineras med ett visst 
antal acceptabla överskridanden för att inte bli omöjligt att tillämpa. Därför 
förordar staden att beräknad maximalnivå nattetid vid skyddad sida får 
överskridas högst 5 gånger per natt, med upp till 10 dBA. Detta överensstämmer 
även Boverkets byggregler. 
 
Ombyggnad 
Vid ombyggnad gäller enligt förordningen att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 
60 dBA, endast behöver uppfyllas vid ett bostadsrum per lägenhet. För den 
maximala ljudnivån nattetid finns det inte någon motsvarande lättnad i 
förordningen vid ombyggnadssituationer. Staden anser riktvärdet för såväl 
ekvivalent som maximal ljudnivå endast behöver uppfyllas utanför ett bostadsrum 
per lägenhet vid ombyggnad i stället för att minst hälften av rummen ska uppfylla 
riktvärdena, såsom normalt gäller vid nybyggnad. 
 
Finns möjligheter att uppnå samma ljudkvalitet som vid nybyggnad, med minst 
hälften av bostadsrummen mot skyddad sida, bör det givetvis väljas i första hand.  
 
Uteplats 
Enligt PBL finns inget krav på att ordna uteplatser. Lagen ställer enbart krav på 
tillräcklig friyta på tomten eller i närheten av den. För god boendemiljö är det 
ändå lämpligt att bostäder har en ordnad uteplats i anslutning till bostaden. Om 
uteplats anordnas anger trafikbullerförordningen riktvärden som bör uppnås. 
Enligt förordningen räcker det med en uteplats, gemensam eller privat, som 
uppfyller riktvärdena. Storleken på den del av uteplatsen som uppfyller 
riktvärdena bör, enligt stadens bedömning, motsvara det antal boende som har 
tillgång till den. Vid enfamiljshus räcker att en utpekad yta i anslutning till 
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bostaden uppfyller riktvärdena. Lokala avskärmningar eller tak för att klara 
riktvärdet kan accepteras men bör användas sparsamt. 
 
Flygtrafik 
Enligt trafikbullerförordningen bör buller från flygplatser inte överskrida 55 dBA 
FBN vid en bostadsbyggnads fasad. Om uteplats och skyddad sida uppfyller 
riktvärdena, kan det bli aktuellt att pröva ny bebyggelse, trots att ljudnivån FBN 
55 dBA överskrids vid den mest exponerade fasaden. Trafikverket har preciserat 
riksintresset för Bromma fpl. Nya bostäder inom riksintressepreciseringens FBN 
55 dBA-kurva får dock prövas från fall till fall. 

Industri- och verksamhetsbuller 

 
Vägledning om industribuller 
Det saknas författningsreglerade riktvärden som avser buller från industri- och 
andra verksamheter. Boverkets vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller (Rapport 2015:21), är en utgångspunkt vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder. När den dominerande bullerkällan utgörs av trafik, 
men buller från annan verksamhet överskrider riktvärdet på exponerad sida, 
bedömer staden att undantag från vägledningen kan vara möjliga.  
 
Idrottsplatser 
Boverkets och Naturvårdsverkets vägledningar om industri- och annat 
verksamhetsbuller är inte framtagna för buller från idrottsplatser, men kan ändå 
fungera som stöd och utgångspunkt i planeringssituationer då sådant buller 
förekommer. Överskridanden på exponerad sida kan i sådana situationer behöva 
accepteras. Då ska ljudnivå på uteplats och inomhus samt sovrummens orientering 
särskilt prioriteras. 
 
Bullerutredning 

 
Staden föreslår att bullerutredningens omfattning kan indelas i tre olika typer:  

 Förenklad utredning  
 Standardutredning och  
 Detaljerad utredning.  

 
I enskilda fall där det är uppenbart att ljudnivån inte kommer att överskrida 
riktvärdena behöver inte någon utredning göras.  
 
Redovisningskrav och beräkningsunderlag 
Underlag och indata för beräkningar beskrivs i vägledningen, däribland höjd över 
mark och beräkning av maximalnivåer. Några gemensamma krav på redovisning 
av vissa parametrar beskrivs. Det gäller lägenhetslösningar, skyddsåtgärder, 
beskrivning av ljudnivå i grannskapet m.m. 
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Tidshorisont 
Bullerutredningen ska normalt beskriva dagens situation, men hänsyn ska tas till 
framtida förändringar som kan ha betydelse för bullersituationen. Eventuella 
åtgärder kan behöva dimensioneras för en situation upp till 15 år framåt i tiden. 
För järnvägstrafik används i dagsläget år 2040 som prognosår. 

Bullerregn 
Med så kallat bullerregn avses den bullermatta som påverkar ett område från 
bullerkällor på större avstånd. Eventuell förekomst av bullerregn ska alltid 
redovisas, men räknas normalt inte in vid jämförelse med riktvärdena. En 
ungefärlig tumregel som kan tillämpas är att källor på avstånd över 300 meter, och 
där utredningsområdet inte är direkt exponerat för källan, inte inkluderas i 
bullerutredningen. 

Buller inomhus 
För buller inomhus i bostäder och lokaler gäller föreskrifter i Boverkets 
byggregler, BBR, dessa ljudnivåer ska alltid uppfyllas. Även 
Folkhälsomyndighetens föreskrift FoHMFS 2014:13 kan utgöra underlag vid 
tillämpningen, vad gäller riktvärden för lågfrekvent buller. 

Skolor och förskolor 

Riktvärden vid skolor och förskolor 
Trafikbullerförordningen är inte tillämplig på skolor och förskolor. Enligt staden 
är dock förordningens riktvärde för uteplats en bra utgångspunkt tillsammans med 
Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga!” och Naturvårdsverkets 
”Vägledning och riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik vid 
planering av nya skol- och förskolegårdar”. Staden anser att:  

 50 dBA ekvivalent nivå inte bör överstigas dagtid (kl. 6-18) för de avgränsade  
delar av nya skol- respektive förskolegårdar som är avsedda lek, vila och 
pedagogisk verksamhet. De utomhusytor som uppfyller riktvärdet 50 dBA 
bör redovisas i planbeskrivningen. 

 För övriga vistelseytor bör målsättningen vara en ekvivalent ljudnivå dagtid 
om högst 55 dBA. 

 Skolverksamhetens idrottsytor bedöms inte vara lika ljudkänsliga och kan 
undantas från riktvärdena.  

  
För industri- och verksamhetsbuller anges i Boverkets vägledning (2015:21) att 
den är tillämplig för skolor och förskolor. 
 
Planbestämmelser 
 
Planbestämmelser för trafikbuller   
Stadens bedömning är att reglering av trafikbuller med angivelse av ljudnivåer i 
detaljplan, som huvudregel inte är nödvändigt om detaljplanen följer de riktvärden 
som anges i trafikbullerförordningen. Det ska tydligt framgå i planbeskrivningen 
om 4 § trafikbullerförordningen behöver tillämpas, dvs orientering av minst 
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hälften av bostadsrummen mot skyddad sida. Exempel på planbestämmelser om 
buller ges i avsnitt ”Planbestämmelser och planbeskrivningar”. 
 
Planbestämmelser industribuller 
Vid förekomst av industribuller, eller andra former av bullerstörningar som inte är 
reglerade i förordning, kan planbestämmelser vara nödvändiga.  
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Bakgrund  

Riksdagen beslutade år 2014 om ändringar i PBL och MB för att möjliggöra en 
bättre samordning av regelverket gällande omgivningsbuller. Syftet är att förbättra 
samordningen av lagstiftningen för att underlätta planering och byggande av 
bostäder i bullerutsatta miljöer. Kortfattat innebär ändringarna att PBL ställer nya 
krav på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i fråga om buller vid 
planläggning och bygglovsprövning av bostäder3. Det ställs dessutom nya krav på 
redovisning av bullervärden4.  
 
Ändringarna innebär att de bullernivåer som accepterats vid planläggning och 
bygglovsprövning som huvudregel accepteras även vid senare tillsyn enligt MB. 
En bestämmelse med undantag från detta har införts för vissa situationer, om det 
av hänsyn till de boendes hälsa finns synnerliga skäl, till exempel vid väsentliga 
fel i bullerberäkningen5. Med synnerliga skäl markeras att undantaget skall 
tillämpas restriktivt och det avser situationer om det funnits väsentliga 
felaktigheter i beräkningarna eller underlaget. Om kommunen gjort fel kan den 
drabbas av skadestånd mot en verksamhetsutövare som får sina krav skärpta6. 
 
Även vid tillståndsprövning enligt MB ska de bullernivåer som har fastställts i 
detaljplan eller bygglov få genomslag. Som huvudregel får en bostadsbyggnad i 
omgivningen inte föranleda villkor i fråga om omgivningsbuller så länge bullret 
från verksamheten inte överskrider de värden som angetts i detaljplanen eller i 
bygglovet. Detta gäller vid såväl nytt tillstånd som vid ändring och omprövning 
av tillstånd7. Bestämmelserna gäller för nya bostäder som uppförts enligt en 
detaljplan eller med stöd av bygglov där ärendet påbörjats tidigast den 2 januari 
2015. Precis som i fråga om tillsyn finns möjlighet till undantag om det av hänsyn 
till boendes hälsa finns synnerliga skäl. 
 
I samband med arbetet med ovan nämnda lagändringar påtalade regeringen 
behovet av tydligare regler om riktvärden för omgivningsbuller vid bostäder, för 
att skapa förutsättningar för en enhetlig och rättssäker bedömning såväl vid 
tillämpning enligt PBL som vid tillämpning enligt MB. En utgångspunkt var att 
föreskrifterna ska innehålla sådana riktvärden som behövs till skydd mot 
olägenheter för människors hälsa i fråga om buller vid tillämpning av MB och 
PBL. 
 
Regeringen utfärdade under våren 2015 trafikbullerförordningen, som innehåller 
riktvärden för omgivningsbuller från väg-, spår-, och flygtrafik. Förordningen ska 
tillämpas såväl i planskedet (PBL) som i samband med tillståndsprövningar av 

                                                 
3 2 kap 6 a § och 4 kap 14 § 5 punkten PBL 
4 4 kap 33 a § och 9 kap 40 § 3 stycket PBL 
5 26 kap 9 a § MB 
6 3 kap 2 § skadeståndslagen (1972:207) 
7 16 kap. 2 b § och 24 kap. 5 a § MB 
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flygplatser (MB). Syftet är att skapa ett enklare, tydligare och mer förutsägbart 
regelverk jämfört med tidigare. Riktvärdena i förordningen ska tillämpas vid 
bedömningar om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 
kap 6a § PBL är uppfyllt. Det är viktigt att betona att ändringarna inte berör 
gällande regelverk för bullernivåer inomhus, BBR och Folkhälsomyndigheten 
FoHMFS 2014:13.  
 
Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en höjning av riktvärdena för buller vid 
en bostadsbyggnads mest exponerade fasadsida från spår- och vägtrafik. 
Höjningen av riktvärdena gäller sedan 1 juli 2017. 
 
Trafikbullerförordningen ger utrymme för en del tolkningar vid tillämpningen. 
Stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen har bedömt det som mycket viktigt 
att samordna stadens tillämpning, dels för att beskriva vad som bör gälla inom 
Stockholms stad, och dels för att skapa enighet mellan stadens förvaltningar om 
vilka bedömningsgrunder som gäller. Med stöd av förarbeten, annat relevant 
underlag och stadens tidigare erfarenheter, har detta förslag till hantering tagits 
fram i ett gemensamt arbete mellan miljöförvaltningen och 
stadsbyggnadskontoret.  

Stadens tidigare vägledning 

 – Trafikbuller och planering samt Stockholmsmodellen 

 
Stockholms stad har en lång tradition av att arbeta med buller och ljudkvalitet vid 
stadsutveckling och har tagit fram kunskapsunderlag och vägledningar kring 
buller. Arbetet påbörjades i organiserad form under senare delen av 1990-talet 
genom det kunskapsunderlag som blev Trafikbuller och planering I, ett samarbete 
mellan Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län. Detta har därefter 
kompletterats med en serie rapporter som fokuserat både på utveckling av stadens 
kunskap kring buller och hur det påverkar Stockholms invånare, såväl som på 
utveckling av vägledning för hur trafikbuller ska hanteras i fysisk planering. 
Arbetet har legat till grund för den metodik som använts i Stockholmsregionen de 
senaste 15 åren, den så kallade Stockholmsmodellen8, och även haft inflytande på 
statliga vägledningar för hantering av buller. Trafikbuller och planering, den 
senaste versionen publicerades 2016, innehåller information kring förekomst och 
upplevelse av buller, exempel på utformning av bebyggelse i trafiknära miljöer 
och hur man kan förbättra ljudmiljön i staden. 
 
En central del i arbetet har varit att beskriva och ge exempel på hur bostäder kan 
utformas i bullerutsatta miljöer. Dessa exempel, beskrivningar av förslag till 
stegvis planering och faktaunderlag i övrigt är tillämpbara och aktuella även med 
nu gällande regler. Avsnittet om riktvärden, lagar och föreskrifter har däremot i 
vissa delar blivit inaktuellt.  

                                                 
8 I korthet innebar Stockholmsmodellen att höga trafikbullernivåer på exponerad sida kan kompenseras med skyddad 
sida för samtliga lägenheter i samband med detaljplanering. Se Trafikbuller och planering I-V. 
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Buller och olägenhet för människors hälsa 
 

Såväl PBL som MB utgår från behovet av en god livsmiljö. Människors hälsa har 
en central betydelse i båda lagarna. PBL medför möjlighet att ”förebygga 

olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller” (2 kap. 6a § PBL). 
Olägenhetsbedömningen är identisk i både planläggning och tillsyn, och ska utgå 
från enhetliga, medicinska kriterier.  
 
Som utgångspunkt för olägenhetsbedömningen gäller riktvärdena i 
trafikbullerförordningen. Förordningen är meddelad med stöd av 
miljöbalkens hälsoskyddsbestämmelser (9 kap. 12 § MB), inte PBL. Syftet med 
riktvärdena är i första hand att ange vilken ljudnivå som är acceptabel ur 
hälsosynpunkt. De riktvärden som fastställer risk för olägenhet för människors 
hälsa ska alltid baseras på den objektiva påverkansgrad på människors hälsa som 
anses acceptabel och tillåtlig. Om förordningens riktvärden tillämpas så att boende 
exponeras för förhöjda nivåer av buller kan detta dock innebära en ökad 
tillämpning av begreppet ”synnerliga skäl” med hänsyn till boendes hälsa (26 kap 
9 a § MB). Detta kan innefatta beslut om föreläggande eller förbud trots att 
ljudnivån uppfyller i planbeskrivningen angivna värden. 
 
Nivåer för omgivningsbuller vid bostadsbyggnads fasad och uteplats är etablerade 
sedan många år och har genom trafikbullerförordningen författningsreglerats. I 
Stockholm råder bred politisk enighet om att vi skall bygga bra bostäder utan risk 
för negativ hälsopåverkan för de boende. Det kräver genomtänkt planering och 
löpande utvärdering av de bostadsområden som byggs. Staden har lång erfarenhet 
av att utforma bostäder i bullerutsatta miljöer, bland annat genom det mångåriga 
arbetet tillsammans med länsstyrelsen inom projektet Trafikbuller och planering. I 
och med att etablerade riktvärden ändrats i en mer tillåtande riktning, samtidigt 
som allt mer fakta talar för risk för hälsopåverkan redan vid exponering för 50 
dBA ekvivalent ljudnivå, bör man i planprocessen i fortsättningen utgå ifrån ett 
underlag som på medicinsk grund kan motivera mer tillåtande riktvärden för 
exponering för omgivningsbuller. 
 
Den tillämpning av buller i planeringen som sedan länge är etablerad i Stockholm 
kommer även fortsatt att vara en central utgångspunkt. Det innebär en i normala 
fall högre ambitionsnivå än trafikbullerförordningen, vars riktvärden är nära 
gränsen för det acceptabla. Stockholm såg inget behov av att ändra 
trafikbullerförordningen och har för avsikt att planera för så bra bostäder som 
möjligt. Staden bedömer att det normalt är möjligt att åstadkomma en betydligt 
bättre ljudkvalitet än de värden som anges i förordningen, utan att göra avkall på 
andra kvaliteter. Det är dock viktigt att notera att förutsättningarna för att ställa 
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högre krav på ljudmiljön än vad förordningen föreskriver skiljer sig åt beroende 
på om staden är markägare eller inte.  
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Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader 
(trafikbullerförordningen) 

Trafikbullerförordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för trafikbuller 
och om beräkning av bullervärden. Dessa bestämmelser ska tillämpas vid 
bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 
kap. 6 a § PBL är uppfyllt vid planläggning, i ärenden om bygglov och i ärenden 
om förhandsbesked (1 § 2 st trafikbullerförordningen). Förordningen i sin helhet 
bifogas i bilaga 2, och finns även tillgänglig på www.riksdagen.se. 

Buller från väg- och spårtrafik (3-5 §§) 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid en bostadsbyggnads fasad.  
 
Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids bör minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet vara orienterade mot en skyddad sida med högst 
55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå mellan 22.00–06.00. 
 
För uteplats om sådan anordnas i anslutning till byggnaden bör ljudnivån inte 
överstiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 
Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl 06.00 – 22.00. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att den ekvivalenta ljudnivån vid 
fasad inte får överstiga 65 dBA. 
 
Vid ombyggnad och ändrad användning gäller att minst ett bostadsrum i varje 
bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 
vid fasad. 
 
Buller från flygtrafik (6-7 §§) 
Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal 
ljudnivå från flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad. Om 70 dBA maximal 
ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas mer än sexton gånger mellan 
kl 06.00 – 22.00 och tre gånger mellan kl. 22.00 – 06.00. För flygplatser i 
Stockholms kommun gäller inte begränsningen av maximal ljudnivå mellan kl. 
06.00 – 22.00. Eftersom Bromma flygplats enbart trafikeras denna tid berörs 
flygplatsen inte av förordningens riktvärden för maximal ljudnivå.  

Skillnader mellan förordningen och Stockholmsmodellen 

 
Förordningen överensstämmer i grunden med de principer som sedan länge 
tillämpas för buller enligt Stockholmsmodellen, men vissa detaljer skiljer. 
Följande bedöms vara de viktigaste skillnaderna: 
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- Den ljudnivå då bulleranpassad bebyggelse erfordras (tillgång till skyddad 
sida och anpassade planlösningar) är 60 dBA, enligt Stockholmsmodellen och 
tidigare regler anges högst 55 dBA.  

- Minst hälften av bostadsrummen i en bostad bör vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, till skillnad från 
Stockholmsmodellen som anger att minst hälften av boningsrummen i varje 
lägenhet ska ha högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå utanför fönster.  

- Förordningen anger riktvärden för minst en uteplats, om sådan ska anordnas. 
Det innebär att enskilda balkonger kan överskrida riktvärdena om det finns en 
gemensam uteplats som uppnår riktvärdena. Riktvärdena avser såväl 
ekvivalent som maximal ljudnivå.  

- Förordningen möjliggör exponering upp till 65 dBA ekvivalent ljudnivå för 
enkelsidiga små lägenheter, upp till 35 kvm. 

- Förordningen anger att riktvärdet för maximalnivån, 70 dBA, bör uppfyllas kl 
22.00 – 06.00 på skyddad sida invid fasad. 

Stadens tolkning av trafikbullerförordningen 
 

I trafikbullerförordningen finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus 
och bestämmelser för beräkningar av bullervärden. Ljudnivån inomhus ska vid 
planering och projektering alltid som lägst uppfylla BBR, se även avsnittet 
”Ljudmiljö inomhus”. Trafikbullerförordningen lämnar ett visst utrymme för 
tolkningar och nedan presenteras Stockholms stads tolkning av hur förordningen 
ska tillämpas vid detaljplanering. 

Tillämpningsområde 

 
Tidpunkten för när ett planarbete ska räknas som påbörjat regleras inte i PBL. 
Enligt stadens arbetssätt anses ett planarbete påbörjat då det finns ett formellt 
beslut om att ett ärende om planarbete har inletts. Som sådant beslut räknas en s.k. 
start-PM som godkänts i stadsbyggnadsnämnden. 
 
Trafikbullerförordningen som beslutats av regeringen står över såväl föreskrifter, 
allmänna råd, vägledningar och kommunala policys. Stockholmsmodellen, som 
varit vägledande vid planering och byggande av bostäder i Stockholm, är normalt 
inte längre aktuell i detaljplaneärenden. 
 
Det ska betonas att trafikbullerförordningen innehåller riktvärden. Begreppet 
riktvärde brukar ange en eftersträvansvärd kvalitet. Förordningens riktvärden 
uttrycker regeringens bedömning av vilka ljudnivåer som bör eftersträvas för att 
förebygga olägenhet för människors hälsa. Riktvärdena bör uppfyllas, vilket 
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innebär en viss flexibilitet i regelverket, som på sikt kan få en mer normerande 
verkan i takt med att riktvärdena börjar tillämpas i rättspraxis.  

Riktvärdena i förordningen är alltså inte bindande i sig, men de ska ligga till 
grund för bedömning av kravet på förebyggande av olägenhet enligt 2 kap. 6 a § 
(för planer påbörjade tidigast den 2 januari 2015). Det som blir bindande är istället 
de beräknade ljudnivåer som ska anges i planbeskrivning, bygglov eller 
förhandsbesked och som bedömts mot riktvärdena.  

Förhållningssätt till bullernivåer vid fasad  

 
I trafikbullerförordningen beskrivs två situationer vad gäller buller vid 
bostadsbyggnadens fasad. Ekvivalentnivån 60 dBA ska uppfyllas vid 
bostadsbyggnadens samtliga fasader. Om 60 dBA överskrids bör det finnas en 
skyddad sida som uppfyller riktvärdet 55 dBA samt 70 dBA maximal ljudnivå 
nattetid (22-06). Minst hälften av bostadsrummen ska då vara vända mot en sida 
som uppfyller 55 dBA. En rimlig tolkning är enligt staden att denna sida även ska 
vara försedd med fönster. Dessa två situationer ovan är, enligt stadens bedömning 
av förordningen likvärdiga (se även rubriken Buller och olägenhet för människors 
hälsa). Här ska tilläggas att ljudnivåerna på den skyddade sidan, dvs. även 
maximalnivån 70 dBA nattetid, blir aktuella först när ekvivalentnivån 60 dBA 
överskrids och en bulleranpassad bebyggelse blir nödvändig. 

I Stockholm har man länge arbetat med ett förhållningssätt som liknar 
trafikbullerförordningen med hälften av bostadsrummen vända mot skyddad sida 
och tillgång till uteplatser med god ljudmiljö. Erfarenheterna av detta arbete visar 
att det med hjälp av olika bullerskyddsåtgärder går att skapa en totalt sett god 
ljudmiljö utan att hela fasaden klarar riktvärdet 55 dBA. Med hänsyn till att 
förordningen anger riktvärden som bör uppfyllas, anser staden att det i vissa 
situationer är möjligt att efter en samlad bedömning göra mindre undantag. Nedan 
anges de situationer då staden bedömer att sådana avvikelser bör kunna 
accepteras. Se även illustrationer i bilaga 1. 

Om det inte är möjligt att uppfylla 55 dBA utmed hela den skyddade sidans fasad 
anser staden att det bör vara rimligt att göra undantag från riktvärdena för en 
mindre del av fasaden till exempel utskjutande burspråk eller bullerskärmande 
balkonger. Utskjutande fasaddelar och balkongavskärmning bör kunna användas 
som bullerskydd vid sidofasader och liknande för att ge tillräcklig avskärmning 
och därmed ljudskugga åt bakomliggande fasaddelar. Ljudnivån vid fasad ska i 
dessa fall bedömas vid fasaden bakom bullerskydden. De bullerskyddande 
åtgärderna bör dock utgöra en mindre del av fasaden på den skyddade sidan och 
ljudnivån för resterande delar av fasaden bör inte överstiga 55 dBA.   
 
Särskilt vid hörn kan det ibland vara svårt att uppfylla bestämmelsen att minst 
hälften av bostadsrummen ska vara orienterade mot skyddad sida. För att 
möjliggöra bra planlösningar även för hörnlägenheter kan hörnen behöva ägnas 
särskild omsorg. Om det förekommer olika byggaktörer, exempelvis vid större 
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projekt och sluten gårdsbebyggelse, bör gränsen mellan byggaktörernas respektive 
områden placeras någon annanstans än vid ett bullerutsatt hörn. Därmed ökar 
möjligheten att pröva olika lägenhetsplanlösningar för att nå bästa möjliga 
resultat.   
Staden anser att det är rimligt att kunna göra undantag från riktvärdena vid 
begränsade, fönsterlösa fasadpartier, om det inte påverkar ljudmiljön inomhus. 
Eventuella undantag behöver dock avgöras i en samlad bedömning som beaktar 
hur övriga fasader exponeras och utformning av lägenhetsplanlösningar. I detta 
sammanhang måste också beaktas att BBR innehåller krav på tillräckligt dagsljus i 
bostadsrum. 
 
Att skärma hela fasaden med hjälp av loftgångar, glasskiva utanför fönster, 
glasade fasader eller liknande lokala skyddsåtgärder bör normalt inte accepteras 
för att innehålla riktvärdena. Denna typ av avvikelser kan, såsom beskrivs ovan, i 
vissa situationer vara acceptabla som en dellösning för enstaka lägenheter, i 
kombination med åtgärder för att säkra en god utemiljö (se även avsnittet om 
uteplats). Att använda helt inglasade balkonger eller så kallade loggior som 
lösning för att innehålla riktvärdena vid fasad till de rum som vetter mot 
loggian/inglasningen är inte heller acceptabelt. 
 
Mark- och miljööverdomstolen har i en dom upphävt en detaljplan i Helsingborgs 
kommun, där kommunen föreslog att skärma trafikbuller med en glasad så kallad 
dubbelskalfasad. Domstolen ansåg att skalfasaden utgör en del av byggnadens 
egentliga fasad och att det är bullret utanför den yttre fasaden som ska bedömas. 
Vidare ansåg domstolen att kommunen inte kunnat visa att skalfasaden medför en 
acceptabel boendemiljö9. 

Undantag från riktvärdet för en mindre andel av lägenheterna 

 
Vid överskridande av riktvärdet för exponerad sida gäller som huvudmålsättning 
att minst hälften av bostadsrummen är orienterade mot en sida som uppfyller 55 
dBA. Om detta av någon anledning inte är möjligt att uppfylla för samtliga 
lägenheter så bör enligt stadens uppfattning samtliga lägenheter åtminstone ha 
tillgång till den skyddade sidan från något rum i bostaden. Detta undantag är 
möjligt för en mindre andel av lägenheterna, om det kan motiveras utifrån en 
helhetsbedömning. Kompensationsåtgärder för dessa lägenheter bör föreslås och 
beskrivas, exempelvis delvis inglasad balkong, särskilt utformade burspråk eller 
en högre fasadisolering. Vid en sådan helhetsbedömning ska bland annat den 
totala andelen undantagna lägenheter, ljudmiljön inomhus och vid uteplats 
beaktas, men även andra parametrar som är relevanta för störningsupplevelsen 
såsom tillgång till god ljudmiljö i grannskapet och möjligheten att innehålla 
riktvärdet för maximalnivåer. Se exempel i bilaga 1. 
 

                                                 
9 Mark- och miljööverdomstolens dom den 7 januari 2013 i mål P 1241-12 
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Staden anser att det är acceptabelt att bostadsrum som har fönster mot en skyddad 
sida också kan ha andra fönster mot en sida som inte klarar riktvärdena för buller 
vid fasad, exempelvis vid öppen planlösning eller hörnrum. 

Fasadnivåer för höga hus 

 
I första hand bör höga hus placeras i miljöer där riktvärdena innehålls. Samtidigt 
exponeras höga hus för omgivningsbuller i större utsträckning än lägre byggnader 
och riktvärden vid fasad för höga hus kan dessutom vara svåra att innehålla i sin 
helhet på grund av husets form.  
 
En fördel är att höga hus normalt inte påverkas av maximalnivåer i samma 
utsträckning. Det beror på att maximala ljudnivåer avtar fortare med ökat avstånd. 
Dessutom gäller svårigheten att innehålla riktvärdena ofta endast de högre belägna 
våningsplanen och inte hela byggnaden. 

Icke öppningsbara fönster  

 
Icke öppningsbara fönster har ibland använts som argument för att ett projekt inte 
ska behöva uppfylla riktvärdena för trafikbuller vid fasad. Staden bedömer 
emellertid att trafikbullerförordningens utformning inte ger utrymme för sådana 
avsteg. Icke öppningsbara fönster är att betrakta som en speciallösning som kan 
användas av andra skäl, men som inte påverkar bedömningen av vilka ljudnivåer 
som ska innehållas vid byggnadens fasad.  
 

 

Lägenheter upp till 35 kvm 

 
För smålägenheter upp till 35 kvadratmeter gäller enligt ändringarna i 
förordningen att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

Bedömning av ljudnivåer vid fasad 
 Tolkning av begreppet fasad innebär att ljudnivån ska uppnås 

invid byggnadens egentliga fasad, dvs. inte innanför en 
inglasning, loftgång eller liknande. 

 Utskjutande fasaddelar, vars syfte är att skydda övriga delar av 
fasaden, bedöms vara acceptabla, se exempel i bilaga. 

 En mindre andel av lägenheterna kan undantas från riktvärdet 
55 dBA vid den skyddade sidans fasad om det kan motiveras 
utifrån en helhetsbedömning och särskilda 
kompensationsåtgärder i form av tekniska lösningar vidtas. 

 Om ett och samma bostadsrum har fönster åt flera håll kan sidan 
med lägst ljudnivå räknas som skyddad sida. 

 Icke öppningsbara fönster utgör inte skäl att acceptera högre 
ljudnivåer vid fasad. 
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bostadsbyggnadens fasad. En strikt tolkning av förordningen skulle kunna 
innebära att ekvivalent ljudnivå inte bör överskrida 65 dBA för någon del av 
fasaden för smålägenheter.  

Staden anser dock att skyddad sida, motsvarande 55 dBA, även ska kunna 
tillämpas för genomgående lägenheter som är upp till 35 kvadratmeter om det 
utgör det bästa alternativet ur boendemiljösynpunkt. Små lägenheter bör därför 
kunna accepteras vid nivåer över 65 dBA om de är orienterade mot en skyddad 
sida och har en genomtänkt planering som ur ett helhetsperspektiv har tagit 
hänsyn till det bullerutsatta läget.  

Staden konstaterar att exponering för 65 dBA ekvivalent ljudnivå är 
förhållandevis hög bullerexponering, det motsvarar en gata med 10 000 fordon 
och 50 km/h. För att åstadkomma en bra boendemiljö med så höga bullernivåer 
anser staden att det är viktigt att det finns ett helhetstänk kring ljudmiljön. Stadens 
ambition är att så bra ljudmiljö som möjligt ska eftersträvas, och anser att 
bullerskyddsåtgärder som delvis eller helt inglasade loftgångar eller liknande kan 
vara positivt för ljudmiljön även om riktvärdet klaras. Andra faktorer som minskar 
störningen är: 

 Låg ljudnivå inomhus 
 Bostadsrum mot ljudskyddad sida 
 Uteplats som uppfyller riktvärdena 

Hantering av maximal ljudnivå på skyddad sida 

 
Riktvärdet för maximalnivå för skyddad sida nattetid kan vissa fall vara svåra att 
uppnå trots en i övrigt god ljudmiljö. Svårigheten kan till exempel bero på 
infallande ljud från sidogator eller reflexer från fasader. Trafikbullerförordningens 
riktvärden för maximalnivåer nattetid invid skyddad fasadsida saknar angivelse 
om acceptabelt antal överskridanden. Staden anser att ett riktvärde för 
maximalnivån beräkningsmässigt måste kombineras med ett visst antal acceptabla 
överskridanden för att inte bli omöjligt att tillämpa. Som vägledning anser staden 
att riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå ska kunna överskridas högst fem gånger 
per trafikårsmedelnatt, med upp till 10 dBA. Denna bedömning överensstämmer 
med de regler som tillämpas vid exponering för maximala ljudnivåer inomhus och 
Boverkets byggregler. 
 
Staden vill samtidigt betona att antalet acceptabla överskridanden vid skyddad 
fasad så långt möjligt ska begränsas och eventuella överskridanden ska göras 
utifrån en helhetsbedömning.   

Förhållningssätt vid ombyggnad 

 
Vid ombyggnad av bostadshus anger 4 § trafikbullerförordningen att det vid en 
sådan ändring som avses i 9 kap 2 § första stycket 3a PBL räcker med att minst ett 
bostadsrum i varje lägenhet orienteras mot en sida som uppfyller riktvärdet för 
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ekvivalent ljudnivå, istället för i normalfallet minst hälften av rummen. Nämnda 
paragraf i PBL anger ..om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i 
anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden 
senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan 
att den avsedda användningen kommit till stånd. För den maximala ljudnivån 
nattetid finns det inte någon motsvarande lättnad i förordningen vid 
ombyggnadssituationer.   
 
Staden anser att det bör vara rimligt att tillämpa motsvarande förenkling vid 
skyddad sida, det vill säga 70 dBA maximal ljudnivå behöver endast uppnås vid 
ett bostadsrum per lägenhet. Som alltid gäller att värdena inomhus ska klaras. Den 
särskilda regeln vid ombyggnad har införts eftersom möjligheterna att uppfylla 
bestämmelsen om att minst hälften av bostadsrummen orienterade mot skyddad 
sida i sådana situationer kan bli problematiskt. Ofta är förutsättningen en befintlig 
huskropp med begränsade förutsättningar att prova olika planlösningar. Finns 
möjligheter att uppnå samma ljudkvalitet som vid nybyggnad, med minst hälften 
av bostadsrummen mot skyddad sida, bör det väljas i första hand.  
 
Om det inte går att innehålla riktvärdet vid fasad men det i övrigt är motiverat att 
bygga om byggnaden för bostadsändamål anser staden att undantag från 
riktvärdena bör vara möjliga. Dessa undantag kan antingen utgöras av olika 
former av tekniska lösningar, som till exempel skärmande balkonger, eller att 
vissa överskridande kan accepteras.  

Friyta, uteplats och balkong  

 
Det finns en juridisk skillnad mellan friyta, som är lagstadgad, och uteplats, som 
är frivillig att anlägga. Friytan är reglerad i 8 kap 9 § PBL och krav ställs på att 
friytan ska vara ”tillräckligt stor” och vara ”lämplig för lek och utevistelse”. Syftet 

är primärt att tillgodose behovet av lämplig plats för lek och utevistelse på tomten 
eller i närheten av denna, vilket innebär att även en allmän plats kan fungera som 
friyta. Det finns inga särskilda bestämmelser om ljudnivå på en friyta, men för att 
fungera i enlighet med syftet bör ljudnivån vara så bra som möjligt. 
 
Uteplats definieras i trafikbullerförordningen som ”en iordningställd yta avsedd 
för vistelse utomhus”. Uteplatser kan exempelvis bestå av individuella balkonger, 
en särskilt iordningsställd del av en gemensam gård eller en gemensam takterrass. 
En uteplats tillför en väsentlig kvalitetshöjning av boendemiljön och platser för 
utevistelse med god ljudmiljö har genom förordningen fått ökad betydelse. 
Uteplatsen är avsedd för social samvaro för de boende och staden anser att 
uteplats normalt bör anordnas på kvartersmark. Den omfattas av riktvärden 
angivna i förordningen, vilket kan uppnås både med gemensamma och privata 
uteplatser, som även kan vara balkonger. Det är tillräckligt att en uteplats, 
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antingen gemensam eller privat, innehåller förordningens riktvärden10. Därmed är 
det acceptabelt att en fastighet har gemensam uteplats på gårdssidan med bra 
ljudkvalitet, samtidigt som de enskilda lägenheterna förses med balkonger i mer 
ljudexponerat läge. En ambition bör alltid vara att så stor del som möjligt av 
ytorna för utevistelse innehåller förordningens riktvärden.  
 
Den del av uteplatsen som ska uppnå riktvärdena ska vara utformad för att 
möjliggöra avkoppling och rofylld utevistelse. Uteplatsens storlek bör därmed stå 
i proportion till antalet personer som har tillgång till den. Samma resonemang 
gäller för enfamiljshus, det vill säga att det räcker att en begränsad yta på tomten 
uppfyller riktvärden för buller vid uteplats. En ambition bör här vara att mer än 
halva tomtytan för en enfamiljsbostad uppnår en god ljudkvalitet. Beräkningshöjd 
bör vara 1,5 meter, vilket avspeglar ungefär där människor befinner sig. Höjden 
1,2 meter över mark kan användas i vissa fall, bland annat för att beskriva 
effekten av lokal avskärmning.  

Avskärmningar och tak 

 
I vissa fall kan lokala skärmar eller tak vara nödvändiga för att innehålla 
ekvivalentnivån 50 dBA vid uteplats. Avskärmningen bör aldrig bli så omfattande 
att känslan av utemiljö riskerar att gå förlorad. Delvis inglasade balkonger bör 
kunna tillåtas där balkonger annars inte klarar trafikbullerförordningens krav på 
ljudnivåer.  Helt inglasade balkonger bedöms inte vara en acceptabel åtgärd för att 
innehålla riktvärdena, men kan ändå vara av värde att anordna som en kvalitet för 
bostaden. Lokala avskärmningar eller tak bör användas sparsamt efter att andra 
möjligheter har prövats. 

Förhållningssätt till flygbuller 

 
Som tidigare nämnts är flygplatser inom Stockholms kommun undantagna från 
riktvärdet för maximal ljudnivå dag- och kvällstid. Därmed gäller att gräns för ny 
bebyggelse utgörs av utbredningskurvan för FBN 55 dBA. I vissa speciella 
situationer då det kan skapas en skyddad sida och uteplats med lägre ljudnivå 
genom skärmning eller annan skyddsåtgärd, kan det bli aktuellt att pröva ny 
bebyggelse, trots att ljudnivån FBN 55 dBA överskrids vid den mest exponerade 
fasaden. 
 
När det gäller Bromma flygplats regleras dessutom verksamheten av särskilda 
tillståndsvillkor avseende flygbuller. Trafikverket har gjort en 
riksintresseprecisering som baseras på Swedavias prognos på antalet flygrörelser 
m.m. 2038. Nya bostäder inom riksintressepreciseringens FBN 55 dBA-kurva får 
dock prövas från fall till fall. 

                                                 
10 I författningskommentaren till ändringen i 4 kap 33 A § anges ”Finns det flera uteplatser i anslutning till byggnaden 

är det tillräckligt att det anges värde vid en uteplats.” (Prop. 2013/14: 128) 



Hantering av buller 

24 (63) 

Ljudkvalitet vid särskilda boendemiljöer 

 
Trafikbullerförordningens riktvärden är avsedda för alla former av bostads-
byggnader, inklusive exempelvis studentbostäder. För lokaler avsedda för tillfällig 
vistelse eller tillfälligt boende, exempelvis hotell och vandrarhem, finns inga 
riktvärden för ljudnivåer utomhus. 2017 infördes en ny bestämmelse om 
tidsbegränsade bygglov för nybyggnad av bostadshus (9 kap 33 a § PBL). Vilka 
krav, eller graden därav, som ska vara uppfyllda ur bullersynpunkt får avgöras i 
det enskilda fallet. En lämplighetsprövning ska alltid göras. Stadens inriktning är 
att så långt som möjligt uppfylla kraven på god ljudmiljö inomhus samt att placera 
och utforma byggnaden så att boendemiljön optimeras.11 
  
Vad gäller HVB-hem bedöms dessa motsvara permanenta boendemiljöer. 
 

Buller vid skolor och förskolor 
 

Vid etablering av nya förskolor och skolor bör buller utomhus på skol- och 
förskolegårdar beskrivas och beaktas särskilt. En lokaliseringsprövning ska alltid 
göras för att bedöma om uppförande av förskola eller skola är lämpligt på platsen 
eller om det finns alternativa platser som är mer lämpliga, vilka åtgärder som är 
möjliga att vidta för att uppnå en god ljudmiljö inom gården, hur byggnaden kan 
anpassas för att skapa en tyst utemiljö och hur en tyst inomhusnivå säkerställs.  
 
Forskning visar att barn för sin mentala, sociala och fysiska hälsa behöver vistas 
utomhus i bra miljöer. Höga ljudnivåer kan orsaka försämrad förmåga att uppfatta 
tal och leda till koncentrationssvårigheter som kan försvåra inlärningen. 
Grundskolans och förskolans pedagogiska verksamhet förekommer även utomhus 
och godtagbara ljudnivåer som medger konversation samt möjligheter till lek och 
rekreation, behöver säkerställas.  
 
Trafikbullerförordningen gäller inte skolor och förskolor. I Boverkets vägledning 
”Gör plats för barn och unga!” framgår att det på skol- eller förskolegårdar är 
önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagtid på de delar av gården som är 
avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet och att en målsättning kan 
vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. Dessa riktvärden överensstämmer 
även med Naturvårdsverkets ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafik”. Det som skiljer dem åt är att Naturvårdsverket vägledning som vänder 
sig till myndigheter med tillsynsansvar enligt MB även tillämpar 70 dBA maximal 
ljudnivå. Naturvårdsverkets vägledning anger även riktvärden för skolgårdar på 
äldre skolor, där 55 dBA ekvivalent och 70 dBA max föreslås gälla.  
 
Staden anser att de bedömningar om ljudnivåer som redovisas i Boverkets 
vägledning bör tillämpas vid planering. Det innebär att det vid planering av nya 

                                                 
11 Se även prop. 2016/17: 137 sidan 20-21 angående lämplighetsprövning för tillfälliga bygglov, samt Mark- och 
miljödomstolens dom den 27 september 2017 i mål nr P 130-17. 
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skolor och förskolor bör säkerställas att det finns tillgång till miljöer för 
undervisning och utevistelse på skolgård där ljudnivån från trafik och andra 
verksamheter är låg. Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå under dagtid kl. 06.00 – 
18.00 bör eftersträvas, åtminstone vid avgränsade delar av skolgården som är 
avsedda för vila och pedagogisk verksamhet. I första hand bör dessa särskilt 
skyddsvärda delar av skol- eller förskolegården placeras där ljudnivån är låg, till 
exempel bakom en skärmande byggnad. Om det av någon anledning inte är 
möjligt kan i särskilda fall lokal skärmning, eller andra skyddsåtgärder, behöva 
utformas. Målsättningen för övriga vistelseytor på skolgården bör vara att uppnå 
55 dBA ekvivalent ljudnivå under dagtid. Om det inte är möjligt att hela skol-
/förskolegården klarar 55 dBA bör gården planeras så att ljudkänsliga aktiviteter 
förläggs där ljudnivån är lägst. Barnets behov ska vara i centrum. 
Skolverksamhetens idrottsytor bedöms inte vara lika ljudkänsliga och kan 
undantas från riktvärdena. 
 

Stadens förslag på ljudnivåer 
som ska innehållas för del av 
skolgård:  

Ekvivalent ljudnivå dagtid  
(kl. 08-16) 

Avgränsade delar avsedda för 
vila och pedagogisk verksamhet 

50 dBA 

Övriga vistelseytor 55 dBA 
 
 
Idag finns inga statliga riktvärden för flygbuller vid skolor och på skolgårdar. 
Stadens bedömning är att som utgångspunkt kan riktvärdet 55 FBN även tillämpas 
för skolmiljöer. Det är med andra ord olämpligt att placera nya skolor och 
förskolor innanför utbredningskurvan för FBN 55 dBA. Vid exponering för 
flygbuller, men då riktvärdet uppfylls, bör möjligheten att använda skolbyggnaden 
som skärmning för inkommande flygbuller studeras, för att skapa en ljudskyddad 
skolgård. 
 
Om en skola eller förskola lokaliseras till en fastighet som är utsatt för höga 
bullernivåer ska detta motiveras tydligt. Det behöver beskrivas vilka konsekvenser 
det får för barnen i ett område om förskolan eller skolan inte kommer till stånd, 
som att det t.ex. skulle bli fråga om oacceptabelt långa eller besvärliga resor. Ju 
mindre barn desto viktigare är det att betona närhetsprincipen. 
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Vägledning om industribuller 

Boverkets och Naturvårdsverkets vägledningar 
 

Boverket har tagit fram en vägledning för industribuller och annat verksamhets-
buller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (Rapport 2015:21), 
nedan Boverkets vägledning. Naturvårdsverket har på motsvarande sätt tagit fram 
en vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538) som 
avser befintliga bostäder. Den är avsedd att utgöra stöd för tillsyns- och 
prövningsmyndigheter. De två vägledningarna är samordnade men det finns vissa 
skillnader. Användningsområden och tillämpning beskrivs utförligt i 
vägledningarna.  
 
Några av de verksamheter som omfattas av vägledningarna är miljöfarlig 
verksamhet från traditionella industrier och liknande verksamheter, fläktar, 
kompressorer och annan teknisk utrustning och godshantering vid exempelvis 
lastkajer. Däremot omfattas inte byggverksamhet och vägledningarna är inte 
heller framtagna för buller från lek, musik, restauranger eller evenemang. I 
samtliga fall är det ljudnivåer utomhus som avses.  
 
Eftersom stadens vägledning främst är framtagen för planering av bostäder är det 
Boverkets vägledning som tas upp.    
 
Boverkets riktvärden delas in i tre zoner A, B och C och gäller vid planering och 
bygglovsprövning. Vägledningen innebär att i normalfallet (zon A) ska 50/45/45 
dBA (dag/kväll/natt) ekvivalent ljudnivå uppnås vid fasad. Om detta inte går att 
uppnå är det möjligt att använda kompensation med skyddad sida på liknande sätt 
som länge tillämpats för trafikbuller (Zon B). I sådana situationer kan den 
exponerade fasaden utsättas för som mest 60/55/50 dBA (dag/kväll/natt) 
ekvivalent ljudnivå. Dagtid under lördag, söndag- och helgdag gäller samma 
riktvärde som under kvällstid, det vill säga 55 dBA. Den skyddade sidan bör klara 
45/45/40 dBA (dag/kväll/natt) samt 55 dBA maximal ljudnivå nattetid. 
 
Högsta ekvivalenta ljudnivå från industri och annan verksamhet som inte bör 
överskridas utomhus vid bostadsfasad enligt Boverkets vägledning: 
 
Zon A Dag 06-18 Kväll 18-22 Natt 22-06  

50 45 45 
 
Zon B Dag 06-18 Kväll 18-22  Natt 22-06 
Exponerad sida 60 55 50 
Skyddad sida 45 45 40 
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Värden för kväll är även avsedda att gälla lördagar, söndagar och helgdagar 
(kl.06-22). 
 
Boverket konstaterar i vägledningen att vissa ljudkaraktärer är särskilt störande. 
För att kompensera vid förekomst av särskilt störande ljud skärps riktvärdena 
med 5 dBA på den exponerade sidan. Exempel på särskilt störande ljud kan vara 
ofta återkommande impulsljud eller om ljudet innehåller tydligt hörbara 
tonkomponenter.  
 
För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre 
installationer gäller istället för riktvärdena i zon A, de nivåer som anges för 
skyddad sida. Vid förekomst av dessa bullerkällor erfordras därmed kompensation 
med skyddad sida redan vid överskridanden av riktvärdena 45/45/40 
(dag/kväll/natt).  
 
Om bullret överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå anser Boverket och 
Naturvårdsverket att ny bebyggelse är olämplig (Zon C). 
 
Enligt Boverkets vägledning bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid 
då bullrande verksamhet pågår, dock minst en timme. Vidare anges att i 
situationer där det inte är tekniskt möjligt att klara de angivna ljudnivåerna utmed 
samtliga våningsplan vid fasad på en ljuddämpad sida, kan högre värden behöva 
accepteras för dessa. Angivna ljudnivåer bör dock alltid klaras vid en uteplats. 
 

Stadens tolkning av Boverkets vägledning om 
industribuller 

 
Den största skillnaden från tidigare förhållningssätt är möjligheten att kompensera 
en exponerad boendemiljö med tillgång till skyddad sida. Det möjliggör att nya 
bostäder kan byggas närmare verksamheter än tidigare. Därmed är det även 
möjligt att skärma verksamhetsbuller med hjälp av ny bostadsbebyggelse under 
vissa omständigheter. 
 
Staden bedömer att buller från exempelvis en hamn eller industriell verksamhet 
ofta består av en kombination av flera bullrande verksamheter och att den 
ekvivalenta nivån bör beräknas sammantaget på det sätt som är lämpligt med 
hänsyn till omständigheterna och risken för bullerstörning.  
 
Vid större verksamheter krävs mer omfattande utredning och bedömning görs i 
varje enskilt fall, för att avgöra om bostadsbebyggelse är möjligt. I dessa 
situationer kan det vara nödvändigt att anpassa byggnadernas höjd, för att så långt 
möjligt uppfylla riktvärden för ljuddämpad sida. Buller från industrier och 
liknande verksamheter kan vara olika till sin karaktär och risk för störning varierar 
betydligt mellan olika slags verksamheter. Som nämns i Boverkets vägledning är 
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det möjligt att acceptera högre nivåer längre upp vid den skyddade sidans fasader, 
vilket kan vara nödvändigt i situationer då bullerkällan är belägen högt ovan mark, 
exempelvis skorstenar och hamnverksamhet. Ljudnivåer för uteplats på den 
skyddade sidan bör enbart tillämpas för dag och kvällstid, eftersom uteplatser 
normalt inte används nattetid.  
 
Buller från trafik och andra källor ska alltid beaktas samlat vid bedömning av 
bostädernas lämplighet. Flera bullerkällor med olika karaktär riskerar att öka 
störningen för de boende. Det är inte acceptabelt att den sida som är skyddad från 
industribuller exponeras för trafikbuller över gällande riktvärden.  
 
När den dominerande bullerkällan kommer från trafiken, men buller från annan 
verksamhet överskrider riktvärdet på exponerad sida, bedömer staden att undantag 
från Boverkets vägledning kan vara möjlig. Det behöver dock studeras från fall till 
fall eftersom karaktären på verksamhetsbullret kan ha stor betydelse för 
störningsupplevelsen. Sådana undantag bör endast accepteras då de olika 
bullerkällorna förekommer vid samma tillfällen och inte vid olika tider av dygnet. 
   
Vid spår- och bussdepåer, bangårdar och hamnar förekommer buller som 
definieras som både trafik- och industriverksamhet. I Boverkets vägledning 
beskrivs användningsområde och avgränsningar mellan vad som kan definieras 
som industri- respektive trafikbuller.  
 
Vid flygplatser görs åtskillnad mellan flygbuller och industribuller. Markbuller 
räknas som industribuller och avser allt ljud från flygplatsen utom ljud från 
flygplan som är i luften eller på rullbanan. Det innebär att när ett flygplan kör på 
taxibanan anses ljudet vara markbuller, men när planet befinner sig på rullbanan 
är det flygbuller, även om det är samma typ av ljud. I 2 § trafikbullerförordningen 
finns en definition på buller från flygtrafik. 
 
Tillstånd för miljöfarlig verksamhet 

 

Sedan den 1 januari 2016 har MB kompletterats med ändringar som syftar till att 
säkerställa verksamhetsutövares rättssäkerhet vid prövning av nytt eller ändrat 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Detta vid situationer då bostäder tillkommit i 
närheten av verksamheten. Då gäller att tillståndsmyndigheten inte får besluta om 
strängare krav för omgivningsbuller enbart på grund av bostäder som tillkommit. I 
dessa fall måste beräknade bullernivåer vara angivna i planbeskrivningen för 
nytillkomna bostäder (16 kap 2 § MB). Detsamma gäller vid omprövning av 
tillstånd (24 kap 5 § MB). Tillkommande bostäder, som planerats med stöd av de 
bestämmelser som trädde i kraft den 2 januari 2015, och är anpassade till 
bullersituationen ska därmed inte påverka utformningen av nya eller ändrade 
villkor.  
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Dessutom har ett undantag införts från straffansvaret för otillåten 
miljöverksamhet. Undantaget gäller i de fall en verksamhetsutövare överskrider 
villkor i ett miljötillstånd om omgivningsbuller, men följer de ljudnivåer som har 
angetts i en detaljplan eller ett bygglov enligt PBL och förutsatt att ny bebyggelse 
utformats med hänsyn till möjligheten att förebygga olägenhet för människors 
hälsa (29 kap 4 § MB). Kommunen kan alltså fastslå högre bullervärden, i 
enlighet med Boverkets vägledning, än de som framgår av tillståndet för 
verksamheten.  
 
De ändringar som infördes i MB den 1 januari 2016, anger att en 
verksamhetsutövare i vissa fall kan åläggas att åtgärda bullret om det finns 
synnerliga skäl med hänsyn till boendes hälsa. Detta gäller t.ex. i de fall då det 
förekommit felaktigheter kring angivna ljudnivåer vid planläggningen eller 
bygglovsprövningen. En verksamhetsutövare som tvingas vidta åtgärder på grund 
av att kommunen gjort fel i planläggningen, kan med stöd av skadeståndslagen 
rikta krav om skadestånd mot kommunen. Det är viktigt att bullerfrågan hanteras 
noggrant vid all planläggning, i synnerhet vid industriverksamheter där det ibland 
kan vara svårt med tillförlitliga beräkningar. Om kommunen har angivit felaktiga 
ljudnivåer vid planläggningen, finns en möjlighet för verksamhetsutövaren att 
rikta ersättningskrav mot kommunen (3 kap 2 § skadeståndslagen). 
 
Vid industriell verksamhet finns det också annan lagstiftning som ger den 
enskilda verksamhetsutövaren mandat som sakägare. Här inkluderas i vissa fall 
verksamhetsutövarens ”rätt” till omgivningspåverkan i form av buller, men också 

andra olägenheter som lukt, damm, farliga ämnen eller andra utsläpp.  
 
I en dom från MMÖD12 gällande bygglov och buller från Gröna lund resonerar 
domstolen om buller från nöjespark och skillnaden mot industribuller samt 
toleransnivån för buller i Stockholms innerstad. 

Buller från idrottsplatser 
 

Boverkets och Naturvårdsverkets vägledningar om industri- och annat 
verksamhetsbuller vid bostäder är inte framtagna för buller från idrottsplatser, 
men kan ändå fungera som stöd i planeringssituationer då sådant buller 
förekommer. Ofta är de riktvärden som beskrivs i vägledningen för bostadens 
exponerade sida, dvs. ekvivalentnivån 60 dBA dagtid respektive 55 dBA 
kvällstid, inte möjliga att uppfylla i sin helhet vid bullerexponering från en 
idrottsplats. Vid en helhetsbedömning av ljudmiljön för ett planprojekt är det 
därför viktigast att eftersträva lämpliga ekvivalenta nivåer för den skyddade sidan. 
Som referens kan man därför tillämpa de nivåer som anges för industribuller vid 
bostädernas skyddade sida vid ”zon B”, och planera för tillgång till ljuddämpad 
sida och att byggnaderna ”bulleranpassas”.  

                                                 
12 Mark- och miljööverdomstolen den 4 september 2017 i mål P 11198-16 
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Buller från idrottsplatser, mindre bollplaner och andra utrymmen för spontanidrott 
kan i många fall uppfattas som problematisk av närboende, i synnerhet på kvällar 
och helger. I samband med planläggning för nya bostäder nära en idrottsplats, bör 
det utredas om bullerproblem förekommer och om det finns möjlighet att minska 
idrottsanläggningens omgivningspåverkan, till exempel genom skärmning eller 
andra skyddsåtgärder. Vid höga ljudnivåer bör bostadsbebyggelsen utformas med 
ljudskyddad sida. Detta även efter att åtgärder på anläggningen vidtagits.  
 
Vid planering i anslutning till en idrottsplats bör, i likhet med planering i 
anslutning till gator och vägar, ett antal olika aspekter beaktas för bästa möjliga 
ljudmiljö i området.  

 Byggande i bullerutsatta lägen kan delvis kompenseras om samtliga 
lägenheter har tillgång till gemensam eller privat uteplats med god 
ljudkvalitet.  

 Sovrum bör så långt möjligt orienteras mot ljuddämpad sida.  
 Bostäderna mot idrottsplatsen ska ha en fasadisolering som innebär att 

Boverkets byggregler uppfylls. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
buller inomhus bör också uppfyllas (FoHMFS 2014:13). 

 
Värt att notera är att även andra störningar i lokalmiljön, till exempel 
ljusstörningar, kan förekomma i anslutning till idrottsplatser.  
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Planering i bullerutsatta lägen  

Stadens ambition är alltid att planera för så bra bostadsmiljö som möjligt. I många 
fall är det möjligt att åstadkomma en bättre ljudkvalitet än de riktvärden som 
anges i förordningen, utan att göra avkall på andra kvaliteter. För att bygga 
bostäder, skolor och förskolor med god ljudkvalitet även i bullerutsatta lägen bör 
hänsyn till bullret tas i ett tidigt skede och finnas med under hela 
planeringsprocessen. Planering av bostäder i bullerexponerade lägen 
rekommenderas ske enligt följande sju steg: 
 
1. Motivering av bostäder på aktuell plats med avseende på ljudmiljön  

Första steget innan planeringen påbörjas är att bedöma om platsen är lämpad 
för bostäder. Överväg om det är lämpligt med bostäder på aktuell plats med 
avseende på ljudmiljön.  
 

2. Analys av möjliga åtgärder vid eller i närheten av bullerkällan för att begränsa 
ljudnivåerna  
Vid planering i bullerutsatta lägen bör det först och främst utredas om det går 
att vidta åtgärder vid källan. Detta skulle t.ex. kunna vara åtgärder som 
minskar trafiken, skärmar som begränsar ljudets utbredning eller mindre 
bullrande vägbeläggning.  
 

3. Utredning av andra åtgärder (inte källåtgärder) för att innehålla riktvärden  
Andra åtgärder som absorberande material, ökat avstånd till bullerkällan eller 
akustisk design är också möjligheter som bör utredas. Akustisk design 
innebär att negativa ljud begränsas och positiva ljud förstärks, ofta med hjälp 
av växtlighet eller annat absorberande material på mark, skärmar, fasader 
eller tak. 
 
Om riktvärdena bedöms svåra att innehålla och åtgärder vid källan inte är 
möjliga kan mindre känsliga verksamheter prövas vid områdets mest 
exponerade ytor. Sådan bebyggelse kan då skärma bullret för bakomliggande 
bostäder.  
 

4. Motivera val av byggnadstyp med avseende på ljudmiljö  
Valet av byggnadstyp har stor betydelse för förutsättningarna att innehålla 
riktvärdena. Från bullersynpunkt är lamellhus och kvartersbebyggelse 
lämpligare än punkthus i en bullerutsatt miljö.  
 

5. Beskriv lämpliga skyddsåtgärder för byggnaderna utifrån bullersituationen  
Om vald bebyggelseutformning innebär svårigheter att uppfylla 
bestämmelsen om tillgång till skyddad sida för samtliga lägenheter, kan 
byggnaderna behöva anpassas efter bullersituationen för att riktvärdet vid 
fasad ska innehållas. Det kan till exempel göras genom utskjutande fasaddelar 
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eller balkonger på sidorna. Byggnadsutformningen har även stor betydelse för 
ljudnivån på uteplats. 
 

6. Planering av lägenheternas planlösningar med hänsyn till bullret 
Lägenhetslösningarna har också betydelse för förutsättningarna att följa 
förordningen. De möjligheter som finns för att anpassa lägenhetslösningarna 
till den omgivande bullersituationen behöver undersökas.  
 

7. Användning av lokala skärmar eller andra skyddsåtgärder  
Även om en god ljudmiljö för hela planprojektet uppnås kan det finnas 
enskilda lägenheter eller uteplatser som inte klarar riktvärdena. 
Speciallösningar kan accepteras för en mindre andel av lägenheterna, men 
inte som en generell lösning. Uteplatser kan behöva lokala avskärmningar.   

 
Trafikbullerförordningen anger vilka ljudnivåer från trafik som alltid bör 
eftersträvas vid planläggning och bygglovsprövning. Industribuller omfattas inte 
av förordningen. En högre ambitionsnivå med bättre ljudkvalitet än de riktvärden 
som trafikbullerförordningen anger bör eftersträvas där detta är möjligt. Det ska 
alltid göras en sammanvägning och helhetsbedömning där positiva och negativa 
ljudmässiga faktorer vägs mot varandra. 
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Bullerutredningar 

Bulleranalys i programskedet 
 

Ett programarbete syftar till att analysera utgångspunkterna för detaljplanering 
inom ett givet geografiskt område (PBL 5 kap 10 §). Ett programarbete ska alltså 
på ett övergripande sätt utreda ett antal tematiska frågor och förbereda 
avvägningar mellan olika intressen som sedan slutligen prövas i en eller flera 
efterföljande detaljplaner. 
 
Hantering av buller i programarbetet kan ske på olika sätt, beroende på 
programmets omfattning och detaljeringsgrad. Men några frågeställningar bör 
alltid ligga till grund för  programarbeten: 
- Vilka bullerkällor kan påverka hela eller delar av programområdet? 
- Påverkas bebyggelsen av ljudnivåer som överskrider riktvärdena? 
- Om ja, är det möjligt att åstadkomma skyddad sida som minst hälften av 

bostadsrummen kan orienteras mot? 
- Om ja, är det möjligt att åstadkomma uteplats/er som uppfyller riktvärdena? 
- Vilka åtgärder är lämpliga för att åstadkomma detta? 

 
För att kunna besvara frågeställningarna kan det krävas underlag som trafikdata 
och i förekommande fall bulleremissioner från berörda verksamheter och deras 
utbredning. Det är lämpligt att använda den heltäckande bullerkartläggning som 
tagits fram för staden som utgångspunkt, kartläggningen finns på 
http://miljodata.intranat.stockholm.se/map. För bullrande verksamheter som inte 
utgörs av trafikbuller behöver en bullerutredning göras redan i detta skede.  
 
De trafikuppgifter och andra indata som används i beräkningarna bör alltid 
jämföras och verifieras mot den trafikprognos som vanligtvis tas fram inom ramen 
för ett programarbete. Om stora förändringar av den framtida bullersituationen 
identifieras, till exempel om en ny väg eller en bullrande verksamhet planeras 
inom programområdet, bör kompletterande beräkningar av buller göras utifrån 
kända förutsättningar. 
 
Slutsatserna kring den framtida beräknade ljudmiljön, samt eventuella 
avvägningar kring planens genomförande med avseende på buller, bör så långt 
möjligt redovisas i programsamrådet. 

Bulleranalyser i detaljplaneskedet 
 

Vid planläggning behöver man alltid göra en bedömning av ljudmiljön. 
Beräknade bullernivåer ska redovisas i planbeskrivningen om det inte är 
uppenbart obehövligt. Detta sker i samråd mellan stadsbyggnadskontoret och 
miljöförvaltningen. I de fall där det är uppenbart att ekvivalentnivåerna 
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understiger riktvärdena med minst 5 dBA, till exempel med stöd av stadens 
heltäckande bullerkartläggning, bedömer staden att det är obehövligt att redovisa 
bullernivåer. Dock bör ljudmiljön alltjämt beskrivas kvalitativt. Staden bedömer 
att man behöver göra en redovisning av bullernivåerna i de flesta fall i Stockholm. 
 
Som nämnts innebär nuvarande regelverk att större krav än tidigare ställs på 
analys och redovisning av ljudmiljön vid bostäder. En bedömning av ljudmiljön 
behöver inte alltid utföras av akustikkonsult. Omfattningen av bullerutredningen 
ska anpassas till komplexiteten i varje enskild situation. För att förenkla 
bedömningen av hur omfattande en bullerutredning behöver vara föreslår staden 
tre typer av utredningar:  

 Förenklad utredning 
 Standardutredning 
 Detaljerad utredning  

 
Beslut om typ av utredning görs av stadsbyggnadskontoret med stöd av 
miljöförvaltningen så tidigt som möjligt i processen. 

Förenklad utredning 

Om det är uppenbart att riktvärden för trafikbuller kan innehållas med planerad 
utformning av bebyggelsen, räcker det med en mindre utredning som 
miljöförvaltningen kan göra som underlag för planarbetet. Den bör redovisa vilka 
bullerkällor som påverkar planområdet samt översiktliga bullernivåer utifrån 
stadens övergripande kartläggning, som vid behov kompletteras med ytterligare 
underlag.  

Standardutredning 

Om det med planerad utformning av byggnader och genom en förenklad 
bullerutredning inte går att säkerställa att riktvärdena innehålls, bör en 
standardutredning utföras. Standardutredningen bör redovisa bullrets utbredning, 
vilka källor som påverkar planområdet och lämpliga åtgärder för att innehålla 
riktvärdena. I de flesta fall behöver åtminstone ekvivalenta ljudnivåer vid 
exponerad och skyddad fasad, maximalnivån nattetid vid skyddad sida samt 
ekvivalenta och maximala nivåer för uteplats redovisas. Standardutredning görs 
normalt av extern konsult.  

Detaljerad utredning 

När en standardutredning inte är tillräcklig för att bedöma om riktvärden klaras, 
om planen antas innebära betydande miljöpåverkan eller om andra särskilda skäl 
föreligger, behöver en detaljerad utredning utföras. Det kan t.ex. vara flera olika 
bullerkällor eller en i övrigt komplicerad situation. För att kunna göra en 
helhetsbedömning bör en detaljerad utredning vara tillräckligt omfattande. Hur 
omfattande utredning som behöver göras bestäms av platsens förutsättningar och 
komplexitet, men innebär normalt att beräknade ljudnivåer utmed samtliga 
berörda fasader och utbredningen i marknivå redovisas.  
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Ofta räcker det att redovisningen av bullrets utbredning görs i intervall om 5 dB. 
Om bullersituationen kräver mer noggrann redovisning för att kunna bedöma 
planens genomförbarhet eller lämpliga skyddsåtgärder, är det möjligt att även 
redovisa mer detaljerade beskrivningar. En detaljerad utredning görs normalt av 
extern konsult. 
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Redovisningskrav för bullerutredningar 
 

Nedan redovisas generella krav på redovisning av olika parametrar. I särskilda fall 
kan ytterligare kvaliteter behöva redovisas för att styrka planens genomförbarhet. 

 Inventering av förutsättningar för buller: Den första uppgiften i en analys 
bör vara att inventera vilka olika bullerkällor som kan påverka planområdet. 
Vid beräkning av buller bör kontakt tas med ansvarig för bullerkällan, oavsett 
om det rör sig om väg-, spår-, flygtrafik eller industribuller, för att få 
uppgifter om eventuella framtida förändringar eller andra särskilda 
förutsättningar som gäller vid den aktuella platsen. 

 Redovisning vid förekomst av flera källor: Varje trafikslag och verksamhet 
av betydelse ska redovisas separat, kombinerat med en sammanlagring av 
samtliga förekommande källor, så långt det är möjlig. 

 Beräkningshöjd vid utbredning över mark och vid uteplats: Historiskt har 
ofta 2 meters höjd tillämpats, men både 1,5 meter och 2 meter över mark kan 
användas. Staden förordar 1,5 meter, eftersom det mer avspeglar den höjd 
som människor befinner sig på. Vid uteplats med lokal avskärmning kan 
kompletterande beräkning med höjden 1,2 meter göras. (se även ISO 3381). 

 Ljudnivå vid fasad: Beräknade ljudnivåer (frifältsvärde) vid samtliga 
berörda fasader och våningsplan ska redovisas i bullerutredningen och 
sammanfattas i planbeskrivningen. Beroende på komplexitet och projektets 
omfattning kan redovisning av ljudnivå vid fasad variera från 3D-bilder till 
beskrivande text.  

 Ljudnivå vid uteplats: Entréer och uteplatser bör markeras i 
illustrationskarta. Beräknade ljudnivåer vid eventuella uteplatser ska 
beskrivas i bullerutredningen och sammanfattas i planbeskrivningen om det 
inte är uppenbart obehövligt. Uppenbart obehövligt definieras som ljudnivåer 
minst 5 dBA under riktvärdena.  

 Skyddsåtgärder: De skyddsåtgärder som bedöms nödvändiga för projektets 
genomförande ska beskrivas, inklusive effekten av sådana åtgärder. Det kan 
till exempel handla om lokal avskärmning, skärmande balkonger och 
liknande. 

 Lägenhetslösningar: Det ska framgå av bullerutredningen om riktvärdena 
enligt förordningen klaras. Om minst hälften av bostadsrummen i vissa 
lägenheter behöver orienteras åt en sida som uppfyller riktvärdena för 
skyddad sida, ska lägenhetslösningar redovisas i utredningen och 
planbeskrivningen. 

 Bullerutbredningen i marknivå: Ekvivalenta ljudnivåer i marknivå 
utomhus bör redovisas för de delar av planområdet som är avsedda för 
utevistelse och friyta. Lämpliga lägen för eventuella uteplatser ska anges. 
Redovisningen ska vara tydlig och inte överdrivet noggrann. En lämplig 
utgångspunkt är 5 dBA-intervall. 

 Ljudmiljö i grannskapet: I bullerutredning ska tillgången till friyta i 
närområdet och dessa ytors ljudkvalitet beskrivas översiktligt.  
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Tidshorisont för bullerutredningar 
Beräkningar av buller ska, som utgångspunkt, beskriva dagens bullersituation. 
Men vid dimensionering av åtgärder för vägtrafikbuller ska hänsyn tas till 
framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. En tidshorisont om femton 
år rekommenderas normalt. Vid förekomst av järnvägstrafik används för 
närvarande (2017)  år 2040 som prognosår, vilket är den prognos som 
Trafikverket tillhandahåller och kan leverera. Osäkerheten i långsiktiga prognoser 
för järnvägstrafiken är mindre än prognoserna för vägtrafik. Vid industribuller 
görs en bedömning av lämplig tidshorisont i varje enskilt fall. Bullerutredningen 
ska innehålla ett resonemang om framtida utveckling som beskriver hur kända 
förändringar av ljudmiljön bedöms påverka utredningsområdet. Förändringar av 
ljudkällan som påtagligt kan påverka bullersituationen ska beskrivas.  
Om det är ett nytt område som ska bebyggas, med tillkommande nya gator och 
därmed en helt ny trafiksituation, blir bullerutbredningen av nödvändighet enbart 
baserad på en framtida prognos. 

 
Bullerregn – redovisning av bullerkällor på avstånd 
Med bullerregn avses den bullermatta som påverkar ett område från bullerkällor 
på större avstånd. Utgångspunkten är att bullerregnet inte inkluderas i den 
ljudnivå som redovisas och som jämförs med gällande riktvärden.  
 
En ungefärlig tumregel som kan tillämpas är att källor på avstånd över 300 meter, 
och där utredningsområdet inte är direkt exponerat för källan, inte inkluderas i 
bullerutredningen. Eventuell påverkan från bullerregn bör beskrivas separat och 
hänsyn till detta kan behöva tas om det bedöms påverka området mer än enstaka 
decibel, även om det inte är inräknat i utbredningskartorna och vid jämförelser 
med riktvärdet. Indragna balkonger eller tak på en uteplats kan vara lösningar i 
särskilt utsatta miljöer. 
 
Beräkningsunderlag för trafikbullerutredningar 
Nedan redovisas vilka huvudsakliga parametrar som ska ingå vid en 
bullerberäkning och hur staden anser att dessa ska definieras. 

 Trafikdata: Trafikkontorets senaste mätningar bör i första hand utgöra 
underlag.   

 Beräkningar: Gällande beräkningsmodeller för respektive bullerkälla ska 
alltid användas.  

 Hastighet: Skyltad hastighet ska alltid användas, i särskilda situationer kan 
kompletterande beräkningar göras med annan, ”verklig” hastighet, med 
motivering till avvikelsen. 

 Krav att redovisa fördelning dag/kväll/natt: Fordonstrafik ska normalt 
beskrivas som ett dygnsekvivalent värde avrundat till hela 100-tal, baserat på 
årsmedelvärdet av dygnstrafikflödet för alla helgfria vardagar(ÅMVD). 
Normal fördelning av trafiken är 70/20/10 procent dag/kväll/natt. Om 
fördelningen av trafik bedöms skilja sig från detta bör ljudnivån redovisas för 
de olika tidsperioderna. 
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 Spårtrafik: Antal tåg per dygn och tåglängd fördelat på förekommande 
tågtyper samt hastighet hämtas från infrastrukturhållaren.  

 Andel tung trafik/busstrafik: Vad gäller definition av maximala ljudnivåer 
anser staden att underlaget bör utgöras av befintliga underlag kring tung 
trafik.  Om det saknas kunskap om andelen tung trafik bör utgångspunkten 
vara ett schablonvärde om 0 - 10 procent beroende på typ av väg. Förekomst 
av bussar i linjetrafik redovisas separat så långt det är möjligt, eftersom 
bulleremissioner från bussar ofta avviker från övriga tunga fordon.  

 Beräkning av maximalnivåer från vägtrafik: Utifrån ett statistiskt 
resonemang gäller följande förutsättningar vid beräkning av maximal ljudnivå 
från vägtrafik. 
Uteplats: Vid vägar med upp till 100 tunga fordon per dygn kan maximal 
ljudnivå från personbilar användas vid beräkning av maximal ljudnivå. För 
vägar med mer än 100 tunga fordon per dygn ska den maximala ljudnivån 
från tunga fordon användas. 
Fasad: Vid vägar upp till 200 tunga fordon per dygn kan maximal ljudnivå 
från personbilar användas vid beräkning av maximal ljudnivå. För vägar med 
mer än 200 tunga fordon per dygn ska den maximala ljudnivån från tunga 
fordon användas. 

 Beräkning av maximalnivåer från spårtrafik: Följande förutsättningar gäller 
vid beräkning av maximal ljudnivå från spårtrafik. 
Uteplats: Den tågtyp som vid aktuell sträcka ger den sjätte högsta 
maximalnivån under maxtimme mellan kl. 06.00 – 22.00 används. 
Fasad: Den tågtyp som vid aktuell sträcka ger den sjätte högsta maximalnivån 
nattetid mellan kl. 22.00 – 06.00 används. 

 Särskilt störande ljud (t ex lågfrekvent ljud, inbromsning/acceleration, 
tunnelmynningar m.m.): Varje utredning ska alltid beakta risk för särskilt 
störande ljud. Det finns ingen tydlig definition av vad som bör klassas som 
särskilt störande ljud, men följande uppräkning kan fungera som 
utgångspunkt: Lågfrekvent ljud, inbromsning/acceleration (t.ex. väglutningar, 
korsningar, hållplats), tunnelmynningar, spårskrik, tågbro, växel, tutningar, 
backljud och andra störande ljud som identifieras och som är svåra att hantera 
i sedvanliga bullerberäkningar. Tågbroar och växlar kan till viss del beaktas i 
beräkningar, men eftersom det kan vara svårt att göra tillförlitliga beräkningar 
och de riskerar ge upphov till särskilt störande ljud bör även dessa särskilt 
beaktas. Det kan ibland vara nödvändigt att göra ljudmätningar.  
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Stomljud, lågfrekvent ljud och vibrationer 
 

Nedan beskrivs några särskilda former av ljud som förekommer under särskilda 
omständigheter. Dessa typer av ljud är inte reglerade i samma utsträckning som 
ovan men behöver hanteras i planskedet för att säkra genomförbarheten av planen. 
 
Stomljud 

 
När det finns särskilda skäl kan en stomljudsutredning behövas. Det gäller 
exempelvis vid risk för stomljud på grund av att en byggnads grundläggning och 
konstruktion kommer i kontakt med underjordsanläggningar för väg- eller 
spårtunnlar. Här är det viktigt att påpeka svårigheterna med beräkning av stomljud 
och att det inte finns någon officiell, nationell, beräkningsmetod. Därför är det 
lämpligt att arbeta med en viss säkerhetsmarginal vid dimensionering. Vid risk för 
stomljud behöver beräkningar dessutom kompletteras med mätningar. 
Uppmärksamhetsområde för risk för stomljud är 50 meter, räknat i horisontellt 
läge från anläggning/källan till stomljudet. Inom det området behöver en 
bedömning göras om risken för stomljud behöver utredas vidare. 
 
I Stockholm har hittills tillämpats ett riktvärde för stomljud uttryckt som 30 dBA 
maximalnivå mätt med tidskonstant SLOW i bostadsrum. I ett arbete inom den 
nationella bullersamordningen föreslår de medverkande centrala myndigheterna 
att riktvärdet för stomljud inomhus i bostäder bör uttryckas som 35 dBA 
maximalnivå mätt med tidskonstant FAST. Skillnaden mellan dessa båda 
riktvärden är liten. För att undvika olika uttryckssätt och förvirring föreslås att 
staden övergår till riktvärdet 35 dBA maximalnivå FAST. 
 
Värdet avser den högsta maximala ljudnivån i ett normalt möblerat rum utan 
inverkan av bakgrundsbuller. Om rummet utsätts för både luft- och stomburet 
buller gäller att den totala ljudnivån inte får överstiga riktvärdet för maximalnivån 
för luftljud.  

Lågfrekvent ljud 

 
Riktvärden för lågfrekvent buller utomhus har inte fastställts. Istället anges att 
särskild hänsyn bör tas när källor som innehåller lågfrekvent ljud identifieras, till 
exempel busstrafik och busshållplatser. Som riktvärden för lågfrekvent buller 
inomhus kan Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:13) utgöra utgångspunkt 
vid bedömning. Dessa är utformade för att tillämpas vid stationära källor som 
avger kontinuerligt ljud och inte för kortvariga händelser som passerande trafik. 
Därför är det inte rimligt att alltid uppfylla dessa, en strävan bör då vara att minst 
hälften av bostadsrummen, företrädesvis sovrum, klarar riktvärdena gällande 
lågfrekvent buller genom att vändas mot tyst sida. Vid bostadsbebyggelse intill 
bussgator med tät busstrafik bör eftersträvas att samtliga bostadsrum klarar 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd för lågfrekvent buller. Det gäller även vid 
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fartygstrafik i hamnområden och för andra källor som avger lågfrekvent ljud mer 
än tillfälligt.  
 
Vibrationer 

 
Om det finns särskilda skäl bör risken för vibrationer utredas. Vibrationer är inte 
buller men störningen är starkt förknippat med buller. Vibrationer uppkommer 
ofta av samma källa som buller och har därför inkluderats i denna vägledning. I 
områden med dåliga markförutsättningar, (dvs. lösa och finkorniga jordar) finns 
det risk för vibrationer. I dessa fall ska en vibrationsutredning göras. 
Uppmärksamhetsområde för risk för vibrationer i särskilt utsatta riskområden är 
50 meter från källan till vibrationerna. Som utgångspunkt vid nybyggnad av 
bostäder gäller att det inte ska förekomma kännbara vibrationer. Känseltröskeln 
för uppfattbara vibrationer är cirka 0,3 mm/s. Som riktvärde för komfortvägd 
vibrationsnivå från trafik i bostadsrum tillämpas 0,4 mm/s (Svensk standard SS 
460 48 61). 
 
Ljudmiljö inomhus 

 

Trafikbullerförordningen reglerar inte bostäders ljudmiljö inomhus. Stockholms 
stad anser att inomhusnivån är en viktig faktor vid bedömningen av acceptabel 
ljudkvalitet i en boendemiljö. Staden anser därför att det är eftersträvansvärt med 
en högre ambitionsnivå på fasadisolering än vad som anges i Boverkets 
Byggregler, BBR, och därför bör det vara en parameter i den sammanvägda 
bedömningen av ljudkvalitet i ett projekt. En sådan högre ambitionsnivå för 
ljudnivåer inomhus bör ses som en lämplig kompensationsåtgärd i bullerutsatta 
miljöer. 
 
Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att en detaljplan inte får ange 
bestämmelser som innebär högre krav på ljudmiljön inomhus än de som anges i 
BBR. Om det anses nödvändigt bör det istället regleras civilrättsligt, till exempel 
genom överenskommelse om projektspecifika mål för ljudmiljön inomhus. Det 
kan dock aldrig bli aktuellt om att avtala om nivåer som är sämre än vad som 
följer av författning och vägledningar etc. 
 
Vid tillsynsärenden enligt MB tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
buller inomhus (FoHMFS 2014:13).  
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Stöd för avvägning och samlad 
bedömning 

Samlad bedömning 

 
Trafikbullerförordningen anger vilka ljudnivåer som ska eftersträvas vid 
planläggning och bygglovsprövning. Ambitionen är alltid att bygga så bra 
boendemiljö som möjligt. Det ska alltid göras en sammanvägning och 
helhetsbedömning där positiva och negativa ljudmässiga faktorer vägs mot 
varandra. En grundläggande faktor i planeringsprocessen är att man tidigt tar 
hänsyn till buller. Det är nödvändigt för att kunna erhålla bostäder med 
eftersträvansvärd god ljudkvalitet i trafiknära miljöer. Planering av bostäder i 
bullerexponerade lägen rekommenderas ske enligt följande sju steg. Se även 
avsnittet ”Planering i bullerutsatta lägen”. 
1. Motivering av bostäder på aktuell plats med avseende på ljudmiljön. 
2. Analys av möjliga åtgärder vid bullerkällan för att begränsa ljudnivåerna. 
3. Utredning av andra åtgärder än källåtgärder för att innehålla riktvärden enligt 

förordningen. Exempelvis skyddsavstånd, mjuk mark, skärmning. 
4. Motivera val av byggnadstyp med avseende på ljudmiljö. 
5. Beskriv lämpliga skyddsåtgärder för byggnaderna utifrån bullersituationen. 
6. Planering av lägenheternas planlösningar med hänsyn till bullret. 
7. Användning av lokala skärmar eller andra skyddsåtgärder i begränsad 

omfattning, t.ex. burspråk eller skärmande balkonger. 
 
Det är möjligt att göra undantag från delar av riktvärdena för vissa lägenheter om 
planeringen följt den stegvisa processen och om det kan motiveras utifrån en 
helhetsbedömning. Vid en sådan bedömning ska bland annat den totala andelen 
undantagna lägenheter, ljudmiljön inomhus och vid uteplats beaktas, men även 
andra parametrar som är relevanta för störningsupplevelsen. Det kan vara tillgång 
till god ljudmiljö i grannskapet, trafikens dygnsfördelning och sammansättning 
samt möjligheten att uppfylla riktvärdet för maximalnivåer. I Trafikbuller och 
planering IV finns mer utvecklade resonemang och rekommendationer för hur 
trafikbuller kan hanteras i planeringen. Här finns även exempel på väl fungerande 
skyddsåtgärder. 
 
Bullerutredningen bör innehålla en redovisning av den stegvisa processen ovan 
med tydliga motiveringar för att kunna motivera avsteg från riktvärdena, med 
utgångspunkt i en samlad bedömning av ljudmiljön..  
 
Det är alltid möjligt och i bullerutsatta miljöer även önskvärt, att byggherren 
frivilligt håller en högre ambitionsnivå än gällande riktvärden, åtminstone i vissa 
delar. Det kan till exempel vara ljudnivån vid den gemensamma uteplatsen, antal 
rum orienterade åt den skyddade sidan eller en bättre fasadisolering än den lägsta 
acceptabla nivå som BBR utgör.    
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Planbestämmelser och planbeskrivningar  

Detaljplanens innehåll 
 

Ett av detaljplaneringens huvudsyften, utöver att möjliggöra ny bebyggelse, är att 
säkerställa att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet och 
att föreslagna fysiska strukturer ska vara ändamålsenliga med avseende på 
miljöaspekter och människors hälsa (2 kap 5 § PBL). 
 
Särskild uppmärksamhet gäller för bostadsbyggnader. De ska lokaliseras, 
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheten att 
förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller (2 kap 6a 
§ PBL). 
 
Det regelverk som nu gäller innebär ett ökat ansvar att förebygga olägenhet för 
människors hälsa i den fysiska planeringen. Detta får konsekvenser för innehållet i 
detaljplanen. I följande avsnitt beskrivs hur buller ska regleras och beskrivas för 
att säkerställa en ljudmiljö som inte riskerar att innebära olägenhet för människors 
hälsa, samt de särskilda förutsättningar som behöver beskrivas i 
planbeskrivningen. 

Buller och flexibla planer 

 
Flexibla planer reglerar övergripande kvalitetsfrågor och bebyggelsens ramar. 
Syftet med flexibla planer är att minskade detaljregleringar i planskedet ska ge 
robustare planer som bättre tål förändring över tid utan att försämra kvaliteten i 
det byggda resultatet. En konsekvens av flexibla planer är att en större del av 
gestaltningsarbetet behöver hanteras i bygglovskedet.  
 
I bullerutsatta miljöer krävs det ofta en viss typ av bebyggelse för att göra marken 
lämplig för användningen och detta måste säkerställas genom regleringar i 
detaljplanen. Detaljplaner i bullerutsatta lägen kan därför inte vara mer flexibla än 
vad bullret tillåter. 

Planbestämmelser 

 
Reglering i detaljplan ska motiveras av bestämmelserna om hänsyn till allmänna 
och enskilda intressen i 2 kap PBL. Endast planbestämmelser som har stöd av 4 
kap PBL får användas. Bestämmelser som inte avser lovpliktiga åtgärder är oftast 
onödiga och verkningslösa. Bestämmelser som innebär dubbelreglering av regler 
som framgår av andra lagar, förordningar och föreskrifter är olämpliga. 
Planbestämmelser ska inte vara mer detaljerade än nödvändigt och därför hellre 
utformas som funktionskrav, vad som ska uppnås, i stället för att reglera 
utformning och utförande i detalj.  
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Kommunen kan reglera bostadsmiljön genom bestämmelser om byggnaders 
placering och utformning. Vad gäller buller får kommunen i detaljplanen fastställa 
skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen (4 kap 12 § 2 
punkten PBL). Det kan exempelvis gälla bullerskärmar eller skyddszoner. Om det 
finns särskilda skäl för det, får kommunen dessutom bestämma högsta tillåtna 
värden för bland annat bullerstörningar och skakningar (4 kap 12 § 3 punkten 
PBL). I en detaljplan får dessutom bestämmas att lov eller startbesked endast får 
ges under förutsättning att exempelvis en skyddsåtgärd har vidtagits på tomten (4 
kap 14 § PBL). Exempel på planbestämmelser kan vara: 
 
”Bullerskärm får/ska uppföras” (Placering anges på plankartan. Lämplig höjd och 
utförande anges i planbeskrivningen) 
 
”Vibrationer i bostadsrum får ej överstiga 0,4 mm/s” (Bestämmelsen avgränsas på 

plankartan. I planbeskrivningen redovisas hur bestämmelsen kan uppnås) 
 
Tidigare har riktvärden för trafikbuller vid bostäder inte varit 
författningsreglerade, vilket inneburit att de istället har behövt regleras genom 
planbestämmelser. I och med att förutsättningarna för ljudmiljön med avseende på 
trafikbuller numera är reglerade i en förordning har det fastställts vilka 
bullernivåer som ska innehållas och hur bostäder ska utformas för att risk för 
skador på människors hälsa inte ska uppstå. Det finns därför inte sådana särskilda 
skäl som kan motivera planbestämmelser om högsta tillåtna bullervärden. Om det 
är möjligt bör dock staden på andra sätt sträva efter att skapa en så bra ljudmiljö 
som möjligt (se avsnitt ”Planering i bullerutsatta lägen). 
 
Staden bedömer att det normalt är tillräckligt om planbeskrivningen visar att 
planen möjliggör en lämplig utformning och placering av bostäder, exempelvis 
genom lägenhetslösningar eller andra skyddsåtgärder som innebär att 
trafikbullerförordningens riktvärden följs. Om särskilda planbestämmelser behövs 
i vissa fall, kan de exempelvis utformas enligt följande. 
 
”Bostäder ska utformas så att riktvärden för buller innehålls.” 
 
”Byggnad ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet 
vänds mot en bullerskyddad sida.” 
 
Om sådana bestämmelser används, bör planbeskrivningen visa exempel på 
planlösningar som uppfyller kraven. Eventuella planbestämmelser bör utformas 
som ett komplement till trafikbullerförordningens föreskrifter och inte så att de 
dubbleras. Om kommunen bedömer att det är acceptabelt att riktvärden överskrids 
för enstaka lägenheter eller uteplatser bör det framgå av redovisningen av 
beräknade bullervärden i planbeskrivningen. Annars kan det uppstå oklarhet om 
vilka bullervärden som ska ligga till grund för tillsynsärenden.  
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Trafikbullerförordningens riktvärden är utgångspunkt både vid 
lokaliseringsprövning enligt PBL och för tillsyn enligt MB. Människors hälsa och 
en god livsmiljö har en central betydelse i båda lagarna.  
 
Om staden bedömer att det finns särskilt behov av att reglera förekomst av 
uteplats kan det ske genom en utformningsbestämmelse för mark eller byggnad. 
Det förutsätts i sådana fall att uteplatsen ska tillgodose trafikbullerförordningens 
riktvärden, varför några ljudvärden inte behöver anges i bestämmelsen. I 
planbeskrivningen bör redovisas hur uteplatser kan placeras och utformas, 
beräknade ljudvärden och vilka åtgärder som behövs för att uppnå ljudkraven. 
Nedan följer två exempel på planbestämmelser som skulle kunna tillämpas. 
 
”Gården ska ha uteplats (-er) om minst 20 kvm som är skärmade från 
trafikbuller”.  
 
”Bostäder ska utformas så att gemensam eller enskild uteplats som är skärmad 
från trafikbuller kan anordnas i anslutning till bostäderna”.   
 
Trafikbullerförordningen innebär inget hinder att anordna balkonger vid en fasad 
som inte uppfyller förordningens krav för uteplatser, om bostaden har tillgång till 
en annan uteplats, enskild eller gemensam, på en skyddad sida som klarar 
bullervärdena. Balkonger vid bullerutsatta fasader kan även tillåtas om planen 
medger att de får glasas in eller skyddas genom skärmar eller utskjutande 
byggnadsdelar. Skärmade eller delvis inglasade balkonger räknas som uteplats 
och bör uppfylla riktvärdena. Helt inglasade balkonger definieras inte som 
uteplats och omfattas därför inte av förordningens riktvärden. De kan ändå utgöra 
en bostadskvalitet, särskilt om de förses med skjutbara glaspartier, som kan 
anpassas efter vars och ens önskemål.  
 
För att säkerställa att de delar av skolgård och förskolor som är avsedda för vila 
och pedagogisk verksamhet skyddas från buller kan planbestämmelser bli aktuella 
för att uppnå mål om en ljudskyddad del av skolgården. Exempel på 
planbestämmelse:  
 
”Skolgården ska utformas så att avgränsade delar av gården avsedda för 
pedagogisk verksamhet uppnår 50 dBA ekvivalent ljudnivå”.  
 
Vid förekomst av industribuller, eller andra former av bullerstörningar som inte är 
reglerade i förordning, kan planbestämmelser vara nödvändiga om det finns 
särskilda skäl. Staden bedömer att ”särskilda skäl” har uppfyllts om man i 

utredningsarbete kan påtala en risk för olägenhet för människors hälsa, dvs om 
bullerutredningen visar ljudnivåer utöver befintliga riktvärden. 
Planbestämmelserna ska vara anpassade till de specifika förutsättningarna på 
platsen. Avsedd ljudkälla bör om möjligt specificeras och planbestämmelsen bör 
vara avgränsad till de riktvärden som bedöms vara dimensionerande. I 
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planbeskrivningen ska bestämmelsen förtydligas med uppgift om beräknade 
ljudnivåer vid den exponerade och skyddade sidan. 
 
Exempel på planbestämmelse vid industribuller (när 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
kvällstid är dimensionerande): 
 
”Byggnad ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet 
vänds mot en bullerskyddad sida, där 50 dBA ekvivalent ljudnivå kvällstid inte 
överskrids vid fasad.” 
 
Sammanfattningsvis kan följande bulleraspekter behöva regleras med 
planbestämmelser: 

 Nödvändiga skyddsåtgärder för att uppnå en god ljudmiljö (se 4 kap 14 § p. 5 
PBL) 

 Förekomst av uteplats 
 Bullerskydd för del av gård för skola eller förskola 
 Lägenhetsplanlösningar (vid särskilda skäl) 
 Industribuller (vid särskilda skäl) 
 Lågfrekvent buller (vid särskilda skäl) 
 Stomljud (vid särskilda skäl) 
 Vibrationer (vid särskilda skäl) 

Planbeskrivningen 

 
Enligt PBL (4 kap 33 a §) ska en planbeskrivning innehålla en redovisning av: 

 Planeringsförutsättningar, 
 Planens syfte, 
 Hur planen är avsedd att genomföras, 
 De överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn 

till motstående intressen och planens konsekvenser, 
 Om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt och skälen för 

avvikelsen. 
 
En detaljplan för bostadsbyggnader ska redovisa beräknade värden för 
omgivningsbuller vid byggnadernas fasader och vid eventuell uteplats. Med 
avseende på buller innebär detta sammanfattningsvis att förutsättningar för 
ljudmiljön ska beskrivas, samt att de överväganden som görs kring hanteringen av 
ljudmiljön ska redovisas.  
 
Planbeskrivningen ska säkerställa att marken är lämplig för bostäder genom att 
redovisa beräknade bullervärden och visa att det går att ordna lämpliga 
lägenhetslösningar, så att förordningens riktvärden kan innehållas.  Den ska 
redovisa om 4 § trafikbullerförordningen  behöver tillämpas, dvs om delar av 
bostaden ska vara vänd mot en skyddad sida. Det är viktigt att planbeskrivningen 
är tydlig med vilka åtgärder som behövs, eftersom den ska ligga till grund för 
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prövningen av eventuella tillsynsärenden enligt miljöbalken. Om man i ett sådant 
ärende konstaterar att förordningens riktvärden inte innehålls, kan det utlösa krav 
på ytterligare åtgärder, om orsaken är att andra lägenhetslösningar har valts eller 
att en uteplats inte har placerats eller skyddats så som förutsatts i 
planbeskrivningen 
 
Stadens tolkning är att följande frågeställningar är viktiga att redovisa i 
planbeskrivningen: 

 Utbredningen av buller för planområdet, i karta eller i skrift 
 Särskilt störande ljud bör redovisas separat 
 Skyddsåtgärder som är nödvändiga för att uppfylla riktvärden för buller 
 Planerade lägenhetsplanlösningar 
 Hantering av bullerskyddad uteplats 
 Utbredningen av buller för planområdet, efter att skyddsåtgärder vidtagits 
 Eventuella motiv för att frångå förordningen eller annan statlig vägledning för 

hantering av buller utifrån en helhetsbedömning. 
 
Vid hantering av industri- och annat verksamhetsbuller krävs en separat 
redovisning. I sådana sammanhang är det viktigt att förhålla sig till verksamhetens 
eventuella tillstånd och utvecklingsbehov. Detta innebär att olika verksamheter 
kräver olika innehåll i en planbeskrivning. Vad som då behöver redovisas bör 
därför fastställas från fall till fall. 
 
De ljudnivåer som anges i planbeskrivningen blir styrande för eventuell senare 
tillämpning av MB. Därför är det viktigt att nivåerna som anges kan innehållas i 
sin helhet och inte riskerar olägenhet för människors hälsa. Det bör finnas en 
säkerhetsmarginal inlagd och hänsyn tas till en eventuell framtida ökning av 
bullernivån, t ex beskrivet i en prognos. Staden rekommenderar därför att det i 
planbeskrivningen anges de värden som beskrivs i trafikbullerförordningen eller 
vägledningen om industri- och annat verksamhetsbuller för skyddad sida och 
uteplats. Vid exponerade fasader bör beräknade ljudnivåer anges med ett intervall 
om 5 dBA. 
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Övergångsbestämmelser 

Trafikbullerförordningen saknar övergångsbestämmelser, både för den 
ursprungliga versionen av förordningen som trädde i kraft 1 juni 2015 och för de 
ändringar av riktvärdena som trädde i kraft den 1 juli 2017.  

Eftersom det anges i förordningen att bestämmelserna om riktvärden och 
bullerberäkningar ska tillämpas vid bedömning av om kravet i 2 kap. 6 a § PBL är 
uppfyllt, får det betydelse från när bestämmelserna i 2 kap. 6 a § PBL ska 
tillämpas. Övergångsbestämmelserna till 2 kap. 6 a § PBL anger att bestämmelsen 
trädde i kraft den 2 januari 2015, men att äldre bestämmelser ska gälla för mål och 
ärenden som har påbörjats före den 2 januari 2015 och mål och ärenden som avser 
överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är 
slutligt avgjort.  

Trafikbullerförordningen gäller emellertid alla bostäder. Det är en vanlig 
uppfattning att förordningen endast gäller sådana bostäder där planarbetet 
påbörjats efter den 2 jan 2015. Det skulle emellertid innebära att flertalet av alla 
bostäder inte skulle omfattas av den nya förordningen. Det är enligt staden en 
felaktig uppfattning. Mark- och miljööverdomstolen har i ett avgörande (21 juni 
2016, P 6842-15) som gällde tillämpningen av 1987 års plan- och bygglag 
(ÄPBL) och en detaljplan som påbörjats långt före trafikbullerförordningens 
ikraftträdande, anfört att tillsynsmyndigheten i ett tillsynsärende kan antas komma 
att utgå ifrån de riktlinjer som följer av förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Därefter anger domstolen de värden som förordningen innehöll 
vid den tiden – dvs före 1 juli 2017. 

Den praktiska skillnaden torde vara ganska liten mellan den förhärskande 
tolkningen av trafikbullerförordningens tillämplighet och stadens uppfattning 
(som vinner stöd av Mark- och miljööverdomstolens uttalande). Förordningen 
innehåller riktlinjer och det är självklart att tillämpningen påverkas av 
förhållandena när en äldre detaljplan beslutades. Förordningen innebär dessutom i 
sak inte så stor skillnad mot vad som gällde tidigare, vilket också mark- och 
miljööverdomstolen påtalar och hänvisar till MÖD 2013:47 (den s k Plankan-
domen). 

Det är således viktigt att skilja mellan ikraftträdande av ändringarna i plan- och 
bygglagen och införandet av trafikbullerförordningen. De nya reglerna i plan- och 
bygglagen gäller endast planer som påbörjats efter den 2 jan 2015. D v s förbudet 
för tillsynsmyndigheten att ingripa mot en verksamhet som har villkor som 
föreskriver en viss högsta bullernivå om villkoren överskrids till följd av ny 
bostadsbebyggelse gäller endast om byggnaden uppförts med stöd av en detaljplan 
som påbörjats efter den 2 jan 2015 och som med stöd av 2 kap 6 a § innehåller 
särskilda beräknade bullervärden som överstiger dem som gäller för tillståndet. 
Trafikbullerförordningen innehåller dock fler bestämmelser än bara vad som 
gäller vägtrafikbuller vid fasad och är inte enbart ett förtydligande av 
bestämmelsen i plan- och bygglagen. 
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Här ska tilläggas att förordningen i skrivande stund (hösten 2017) inte hunnit få 
något större genomslag i rättspraxis.  

  



Vägledning för hantering av omgivningsbuller vid bostadsbyggande i Stockholm 

49 (63) 

 

Regler om buller i PBL och MB 

Enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad 
för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt till 
möjligheterna att förebygga bullerstörningar. PBL ger också kommunen 
möjligheter att besluta om planbestämmelser med skyddsåtgärder som reglerar 
buller. Sedan tidigare gäller att länsstyrelsen kan ingripa och upphäva kommunens 
beslut att anta eller ändra en detaljplan med stöd av PBL:s bestämmelser om 
tillsyn. En av dessa ingripandegrunder är om beslutet kan antas innebära att ”en 

bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning eller erosion” (11 kap 10 § 5 punkten PBL). 
 
Nedan redovisas de regeländringar i plan- och bygglagen och miljöbalken som 
infördes 2015 och som berör frågor kring buller och bostadsbyggande. De 
ändringar som infördes i MB 2016 och som gäller för tillståndspliktiga 
verksamheter beskrivs på sidan 25. 
 
Plan- och bygglagen 
1 kap 4 § ”Omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell 

verksamhet, spårtrafik och vägar.” 
 
4 kap 14 § ”I en detaljplan får kommunen bestämma att lov eller startbesked 

för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får 
ges under förutsättning att: /.../ 
5. åtgärder som förebygger olägenheter från omgivningsbuller har vidtagits.” 
 
2 kap 6a § ”Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska 

bostadsbyggnader 
1. lokaliseras till sådan mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att förebygga olägenheter för människors hälsa i fråga om 
omgivningsbuller, och 
2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenheter för människors hälsa i fråga 
om omgivningsbuller. 
   Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk 
eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller 
helt tillfällig. 
   Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked.” 
 
4 kap 33a § ”Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska 
planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till 
bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller  
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1. vid bostadsbyggnadens fasad, och 
2. vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.” 
 
9 kap 40 § ” /.../ 
Om ett bygglov avser en nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad 
utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses obehövligt med 
hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade värden för omgivningsbuller 
vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden.” 

 
Miljöbalken 
 
26 kap 9a § ” I fråga om omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad får 
tillsynsmyndigheten inte besluta om förelägganden eller förbud om det i 
planbeskrivningen till detaljplanen eller i bygglovet enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte 
överskrider dessa värden. 
 
Trots första stycket får förelägganden eller förbud beslutas om det med hänsyn till 
de boendes hälsa finns synnerliga skäl för det. 
 
Förelägganden eller förbud får dock aldrig beslutas i fråga om omgivningsbuller 
vid ett sådant komplementbostadshus13 som avses i 9 kap. 4a § PBL.” 
 

Krav på redovisning av buller i detaljplaner 

 
I och med de ändringar i plan- och bygglagen som gäller sedan den 2 januari 
2015, ställs det högre krav på redovisningar av beräknade värden för 
omgivningsbuller för detaljplaner som exponeras för buller och innehåller 
bostäder. Redovisningen ska ske både för bostadsbyggnadens fasader och för 
uteplats om sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden (4 kap 33a § PBL). 
Syftet är att de bestämmelser som fastställs i detaljplanen ska gälla även vid 
framtida tillsyn och tillståndsprövning enligt miljöbalken. PBL (4 kap 14 §) ger 
även möjlighet att villkora bygglov med åtgärder som förebygger bullerstörningar. 
Omfattningen av bullerutredningen ska anpassas till komplexiteten i varje enskild 
situation.  
 
Nedan följer några utdrag från propositionen Samordnad prövning av buller enligt 
miljöbalken och plan- och bygglagen, prop. 2013/14:128, där hantering av buller 
vid detaljplaneläggning beskrivs. 
 
Kap 6.1 Nya krav om att förebygga olägenhet för människors hälsa införs i plan- 
och bygglagen 
 

                                                 
13 Även kallat Attefallshus. 
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För att säkerställa att frågor om omgivningsbuller beaktas i detaljplaneläggningen 
föreslår regeringen att det i PBL ställs uttryckliga krav på att planbeskrivningen 
redovisar vissa beräknade bullervärden, om det inte kan anses obehövligt med 
hänsyn till bullersituationen. En sådan redovisning ställer i regel krav på att det 
görs särskilda bullerutredningar. Sid 38 
 
De krav på utformning och placering av byggnader som behöver ställas för att 
uppnå en godtagbar bullernivå måste således framgå av planen, vilket innebär att 
en uttömmande reglering ska göras redan i detaljplaneskedet. Sid 39 
 
Kap 6.2 Nya krav på redovisning av bullervärden vid planläggning och bygglov 
enligt plan- och bygglagen 

 
Det är inte lämpligt att begränsa kravet på en redovisning av bullervärden vid 
fasad och uteplats enbart till situationer där olika riktvärden för omgivningsbuller 
riskerar att överskridas. Det är dock angeläget att beräknade bullervärden tydligt 
framgår av planhandlingarna även i de fall bostäder utsätts för sådana typer av 
störande omgivningsbuller som regeringen inte avser att författningsreglera.  
Sid 43  
 
Den nya bestämmelsen kommer därmed att innebära att det kommer att ställas 
ökade krav på bullerutredningar även vid bygglov som avser nybyggnad eller 
tillbyggnad av bostäder i bullerutsatta områden. Sid 46 
 
 
Förändringarna innebär att större krav än tidigare ställs på analys och redovisning 
av ljudmiljön vid bostäder.  
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Bilaga 1. Exempel 

Trafikbullerförordningen anger riktvärden som bör uppfyllas, staden anser därför 
att det i vissa situationer är möjligt att efter en samlad bedömning göra mindre 
undantag. I denna bilaga illustreras inledningsvis några fasadredovisningar. 
Därefter följer exempel på husutformning, planlösningar och hörnlägenheter. 
Ytterligare beskrivningar av genomförda bostadsprojekt finns i Trafikbuller och 
planering del I – V, ett arbete som genomförts gemensamt av staden och 
länsstyrelsen.  
 
Syftet med exemplen är att illustrera stadens förhållningssätt till bullernivåer vid 
fasad. Illustrationerna visar exempel på situationer med stadens bedömning av 
acceptabla överskridanden på delar av fasaden, lösningar med utskjutande och 
skärmande fasadelar eller balkonger, samt genomtänkta planlösningar för 
hörnlägenheter som får tillgång till bullerskyddad sida. 
  

Överskridande på del av fasad 

 
I exemplet ovan illustreras ett lamellhus med genomgående lägenheter. Den 
rödfärgade delen av fasaden överskrider riktvärdet. I detta fall bör avvikelsen 
kunna accepteras och hela fasaden mot gården räknas som skyddad sida. 
Överskridandet av 55 dBA vid denna del är sannolikt dessutom så litet, troligen 
endast några dBA, vilket ytterligare motiverar avvikelsen. För att ytterligare 
förbättra bullersituationen kan balkonger, burspråk eller andra 
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bullerskyddsåtgärder som är möjliga vidtas. Bästa möjliga ljudmiljö ska alltid 
eftersträvas.  
 
 
 
 
 

 
I byggnaderna ovan planeras små enkelsidiga lägenheter mindre än 35 kvm. 
Ljudnivån överskrider 65 dBA vid en mindre yta vid de nedre våningsplanen och, 
om det inte går att ha lokaler i de mest exponerade lägena,  bör därför kunna 
accepteras. 
 
Avsikten med dessa båda exempel är att visa att om helheten är ljudmässigt bra 
och tillräckliga ansträngningar gjorts för att begränsa bullret, så kan mindre 
avvikelser för utomhusnivån enligt ovan ändå bedömas som acceptabla. I sådana 
sammanhang är det viktigt med rätt dimensionering av fönster och fasader, så att 
riktvärdena inomhus uppfylls med god marginal även för dessa lägenheter. 
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Byggnader med skärmande fasader eller utskjutande balkonger  
 
I följande illustrationer beskrivs dels hur man kan arbeta med byggnaden för att 
minimera exponeringen, dels stadens förhållningssätt till hur stor del av en fasad 
som bör uppfylla riktvärden enligt förordningen. För att beskriva detta har 
punkthus eller punkthusliknande bebyggelse valts, eftersom det är en utformning 
som kan vara problematisk i bullerutsatta miljöer.  
Röd markering utmed fasad indikerar höga trafikbullernivåer.  
 

 
 
Byggnaden ovan innehåller fyra små lägenheter, med överskridande 
trafikbullernivåer från öster. Trots att riktvärdet inte uppfylls utmed hela 
sidofasaderna bör förordningens definition av fasad anses vara uppfyllt. Husets 
form innebär att samtliga lägenheter vänds bort från bullret. Planlösningar, 
gårdsytor, burspråk, orientering av fransk balkong samt övriga balkonger gör att 
boendemiljön blir bra trots höga ljudnivåer, punkthusutformning och mindre 
lägenheter. 
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Nedan beskrivs en punkthusliknande utformning med gavlar mot högtrafikerad 
väg. Stora utskjutande, glasade balkonger skärmar dels själva balkongen, men 
även stora delar av bakomliggande fasaddelar. Det, samt ett ökat avstånd till 
vägen, gör att större delen av sidofasaderna får lägre ljudnivå än 55 dBA.  
 

 
 
 
 
I Stockholm har man länge arbetet med ett förhållningssätt som liknar 
förordningen med hälften av bostadsrummen orienterade mot skyddad sida. Med 
hjälp av olika bullerskyddsåtgärder anser staden att det går att skapa en god 
ljudkvalitet utan att hela fasaden klarar riktvärdet 55 dBA. Därför bör det vara 
rimligt att göra undantag för utskjutande burspråk eller bullerskärmning på 
balkong för en mindre del av fasaden. 
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Som tredje exempel har valts ett mer traditionellt utformat punkthus med fyra 
lägenheter där höga trafikbullernivåer även påverkar delar av sidofasaderna. Som 
kompensation är de flesta sovrum orienterade mot sidan med lägst ljudnivå, 
trapphus placeras mot gatan.  
 
Exemplet illustrerar hur ljudnivån kan variera vid olika delar av en och samma 
fasad och hur man kan arbeta med utskjutande fasaddelar. Vi utgår ifrån att de 
möjligheter som finns att begränsa bullerexponeringen har utnyttjats så långt det 
bedömts möjligt. Bebyggelsens utformning, läge, utskjutande fasaddelar och 
liknande åtgärder är vidtagna, men ändå uppfylls inte riktvärdet fullt ut vid 
fasadens ytor. 
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Ljudnivåmässigt kan detta projekt förbättras i flera delar, till exempel genom mer 
utstickande balkonger, kompletterande burspråk och bättre genomtänkta 
planlösningar. Bedömningen i detta fall är att förordningens definition av fasad 
möjligen kan anses vara uppfyllt, men med viss tveksamhet. Om 
balkongutformningen optimeras utifrån bullerinfall och den gemensamma 
uteplatsen i öster beskrivs och avgränsas ökar förutsättningarna för att detta 
exempel bör kunna accepteras enligt förordningen.  
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Genomtänkta planlösningar för hörnlägenheter 
Genomtänkta planlösningar med tillgång till bullerskyddad sida är oftast en 
förutsättning för bostäder i bullerutsatta lägen. Bullerskyddad sida kan uppnås 
genom byggnadens utformning, men  
hörnlägenheterna är ofta mer komplicerade och kräver därför genomtänkta 
lösningar. Nedan följer några exempel på planlösningar för hörnlägenheter där 
hälften av bostadsrummen får tillgång till 
fasad som klarar riktvärdet. Exemplet rymmer tre lägenheter, en 4 rok och två 
stycken 2 rok. 

 

 
 
I detta exempel ryms 10 lägenheter. Hörnlägenheterna har hälften av 
bostadsrummen mot skyddad sida.  
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I detta exempel med entrén i ett indraget hörn ryms två större lägenheter och en 
mindre enkelsidig som är vänd mot skyddad sida.   
 

 
Detta exempel med relativt måttliga trafikbullernivåer visas ett hörnläge med 
utskjutande fasad i väster och en indragen fasad i öster.  
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Utformning som inte är utformad i enlighet med förordningen  
 
 

 
 
Endast delar av den västra fasadsidan klarar riktvärdet. Som lösning för ljudmiljön 
beskrivs istället veckade fasader eller till stora delar inglasade, indragna balkonger 
med absorbenter i balkongtak, dit fönster till bostadsrum orienteras. Dessa 
lösningar är inte utformade i enlighet med förordningen. Byggnaden behöver 
omarbetas från grunden för att kunna accepteras utifrån bullersynpunkt.  
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Bilaga 2. Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader 

Svensk författningssamling 2015:216 
t.o.m. SFS 2017:359 
 
SFS nr: 2015:216 
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N  
Utfärdad: 2015-04-09  
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:359 
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)  
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 
 
Innehåll och tillämpningsområde 

1 § I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller 
även bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid 
bostadsbyggnader. Denna förordning är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § 
miljöbalken. 

Bestämmelserna i 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på 
förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och 
bygglagen (2010:900) är uppfyllt 
1. vid planläggning, 
2. i ärenden om bygglov, och 
3. i ärenden om förhandsbesked. 

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ ska även tillämpas i ärenden om prövning av 
tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd 
av balken. 

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller inte buller från militära luftfartyg som utför 
flygningar för militära ändamål. 

Uttryck i förordningen 

2 § I denna förordning avses med 

bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn, 
buller från flygplatser: buller från flygtrafik vid start och landning upp till den 
höjd som bidrar till ljudnivån på marken samt rullbanefas i samband med start och 
landning, 
dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå, 
ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som 
ett frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år, 
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FBN: en medelljudnivå för flygtrafik, beräknad som ett frifältsvärde, för 
årsmedeldygn som utgörs av årsmedeldag, årsmedelkväll och årsmedelnatt med 
ett tillägg om 5 dBA på ljudnivå för kväll och 10 dBA på ljudnivå för natt, 
frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad, 
maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande 
fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde, 
maximal ljudnivå flygtrafik: den högsta ljudnivån för flygtrafik vid en enskild 
flygpassage under en viss tidsperiod som årsmedelvärde med tidsvägning S, 
beräknad som ett frifältsvärde, 
uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus, årsmedeldag: en 
genomsnittsdag baserad på samtliga starter och landningar mellan kl. 06.00 och 
18.00 under ett kalenderår dividerat med det totala antalet dagar under samma 
kalenderår, 
årsmedelkväll: en genomsnittskväll baserad på samtliga starter och landningar 
mellan kl. 18.00 och 22.00 under ett kalenderår dividerat med det totala antalet 
kvällar under samma kalenderår, 
årsmedelnatt: en genomsnittsnatt baserad på samtliga starter och landningar 
mellan kl. 22.00 och 06.00 under ett kalenderår dividerat med det totala antalet 
nätter under samma kalenderår, och 

årsmedelvärde: ett genomsnittsvärde baserat på samtliga starter och landningar 
under ett kalenderår. 

Buller från spårtrafik och vägar 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- 
och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att 
minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 
2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
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Buller från flygplatser 

6 § Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal 
ljudnivå flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad. 

För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begränsning som 
anges om maximal ljudnivå flygtrafik i första stycket mellan kl. 06.00 och 22.00. 

7 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik som anges i 6 § 
första stycket ändå överskrids, bör nivån inte överskridas mer än 
1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och 
2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. 

För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begränsning som 
anges i första stycket 1. 

Beräkning av bullervärden 

8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till 
framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. 
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Lokalnämnden  

 2021-03-16 
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1 Investeringsvolymer 

1.1 Övergripande beskrivning av 

investeringsvolymer 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2021-
2025 

2026-
2031 

Inkomster 3 0 0 0 0 0 0 0 

Utgifter 2 161 2 585 2 865 3 555 3 830 3 625 16 460 22 560 

varav Re-
/Ersättningsinv 

464 885 865 1 255 1 530 1 525 6 060 10 360 

varav 
Nyinvestering 

1 697 1 700 2 000 2 300 2 300 2 100 10 400 12 200 

Investerings-
netto 

2 158 2 585 2 865 3 555 3 830 3 625 16 460 22 560 

Budget 2021-2025  3 225 3 885 4 835 4 870 5 235 22 050 29 
135* 

*I totalbeloppet om 29 135 miljoner kronor ingår 4 810 miljoner kronor som avser 2031 års investeringsvolym 
baserat på förra årets inlämnade belopp. Detta för att underlätta jämförelsen då 

år 2031 inte ingick i förra årets nomineringar. Beloppet om 4 180 miljoner kronor är samma belopp som vi i förra 

årets nominering lämnade in för år 2029 och 2030. 

Anvisning 

 

• Övergripande analys av totala investeringsvolymer och utveckling 

(nominerade volymer). 

• Övergripande analys/resonemang avseende fördelning mellan 

reinvesteringsvolymer och nyinvesteringsvolymer. Nämnden kan med 

fördel föra en diskussion kring en långsiktig nivå på 

reinvesteringsbehovet och en basnivå för nyinvesteringsbehovet. 

• Övergripande analys av nominerade volymer i förhållande till beslutad 

plan 2021-2025. 

• Egna diagram och utvecklingskurvor på längre sikt kan med fördel 

presenteras som underlag för analyserna ovan. 

I enlighet med stadens process för investeringsstyrning har lokalförvaltningen 

sammanställt behovet av investeringsmedel för att finansiera samtliga investeringar 

i stadens verksamhetslokaler den kommande tioårsperioden. Medlen avser att 

finansiera nyinvesteringar, reinvesteringar samt ersättningsinvesteringar. 

För perioden 2021–2025 uppgår de samlade behoven till 16 460 miljoner kronor. 

Beslutad plan 2021-2025 uppgår till 22 050 miljoner kronor. 

Det utgör en skillnad om 5 590 miljoner kronor. 

För prognosperioden 2026–2031 uppgår de samlade behoven till 22 560 miljoner 

kronor. 
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För hela perioden 2021–2031 uppgår de samlade behoven till 39 020 miljoner 

kronor. 

Förra årets inlämnande material 2020-2030 uppgick till 49 605 miljoner kronor. 

Skillnaden mellan de två tioårsperioderna uppgår därmed till 10 585 miljoner 

kronor. 

Huvudsakliga förändringar från förra årets inlämnande material 2021-2030: 

• Förändrade lokalbehov från lokalförsörjningsplanen 

• Förändrad metod för beräkning av investeringsbehov för pågående projekt 

med avdrag för risker och osäkerheter utifrån förändrade behov och 

genomförbarhet 

• Förändrad metod för långsiktig prognostisering av investeringsbehov 

• Bedömningarna inkluderar inte längre indexpåslag 

  

1.2 Hållbarhetsdimensioner och 

prioriteringsgrunder 

Anvisning 

 

• Övergripande beskrivning och redovisning av nämndens 

prioriteringsgrunder eller eventuell prioriteringsmodell för 

investeringsplaneringen. Finns det definierade prioriteringsgrunder för 

både re-/ersättningsinvesteringar och för nyinvesteringar ska dessa 

redovisas i materialet. 

• Beskrivning och analys hur verksamhetens nomineringar och 

prioriteringar översiktligt förhåller sig till och påverkar stadens 

eftersträvade inriktningar och målsättningar inom de tre 

hållbarhetsdimensionerna (ekologisk, social och ekonomisk). 

• Genomför nämnden andra analyser av investeringsplanen, tex 

jämställdhetsanalyser, kan de med fördel redovisas under denna rubrik. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att bedöma framtida investeringsvolymer kräver att en serie antaganden måste 

göras kring hur framtiden kommer att utveckla sig. Nomineringsvolymerna är ett 

resultat av dessa antaganden och innehåller därför osäkerheter. Förvaltningen har 

utifrån dessa osäkerheter valt, till skillnad från föregående års nomineringar, att 

inte räkna upp nomineringsvolymerna med något kostnadsindex. Prisutvecklingen 

bedöms bli omhändertagen inom ramen för de osäkerheter som råder. 

Reinvesteringars effekt på driftsekonomin 

Staden står i ett brytningsskede där den tidigare finansieringen av 

driftskonsekvenserna av lokalnämndens reinvesteringar är på väg att ersättas av en 

ny hantering. Tidigare erhöll lokalnämnden, med ett års eftersläpning, 

kapitalkostnadskompensation för merparten av sina reinvesteringar från 

kommuncentralt håll via kommunbidraget. Detta gäller även under 2021. Därefter 
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är tanken att en självkostnadshyra införts och att hyresgästerna ska bära dessa 

tillkommande kapitalkostnader. 

Investeringarnas ekonomiska konsekvenser för stadens verksamheter 

År 2021 är, om nödvändiga beslut fattas i kommunfullmäktige, det sista året med 

den tidigare hyressättningen. Från och med 2022 utgår förvaltningen ifrån att de 

nya hyressättande principerna om självkostnad kommer att gälla. 

Principerna innebär att verksamheterna kommer att bära samtliga drifts- och 

kapitalkostnader för de lokalförändringar (om-, till- och nybyggnad) som de 

beställer. Likaså innebär det att verksamheterna kommer att bära alla 

kapitalkostnader som följer av de ersättningsinvesteringar som lokalförvaltningen 

planerar att genomföra. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Reinvesteringar 

Behovsnivån är tydligt kopplad till möjligheterna för förvaltningen att leverera god 

måluppfyllelse inom miljöområdet genom minskning av fossila bränslen och ökad 

energieffektivitet. En resurstilldelning som överensstämmer med behoven ger 

också förvaltningen möjligheter till mer långsiktigt hållbara lösningar vilket är ett 

av lokalnämndens prioriterade områden. 

Nyinvesteringar 

Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan, och 

fastighetssektorn en stor del av energianvändningen. Genom att lokalförvaltningen 

i enlighet med stadens antagna program och planer inom miljöområdet ställer 

relativt höga miljö- och energikrav, hålls denna påverkan nere så gott det går i 

genomförandet av investeringsportföljen. Under 2021 kommer omställning för att 

minska klimatpåverkan att trappas upp. 

Bedömning ur social dimension 

Reinvesteringar 

Genom att underhålla och renovera kommunala verksamhetslokaler och bostäder 

skapas det förutsättningar för att stadens verksamhetsnämnder kan bedriva sin 

verksamhet. 

Underhåll av lokalnämndens byggnader och mark skapar förutsättningar för staden 

att kunna bedriva kommunal verksamhet. Vidare ges stadens medarbetare en ökad 

arbetstillfredsställelse och stolthet genom att arbeta i en organisation med resurser 

som kan möta förväntningar som stadens verksamheter ställer. 

Ur det sociala perspektivet ser förvaltningen att ett flertal av de lokaler som berörs 

av planerade åtgärder är geografiskt placerade i områden med olika sociala 

utmaningar. 

Nyinvestering 

Stadens behov av om-, till- och nybyggnation av skolfastigheter, äldreboenden och 

boenden med särskild service är stort. Barnen behöver lokaler anpassade för 

förskole- och skolverksamhet som främjar det pedagogiskt arbetet. 

Lokalförvaltningen ska också kunna leverera lokaler som säkerställer fortsatt 

jämställdhets- och mångfaldsarbete. Det är dock inte lokalnämnden som styr 

beställningarna av dessa nyinvesteringar utan tar ansvar för dess genomförande. 

Genom att lokalnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag ges 
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förutsättningar för lokalnämnden att i kommunfullmäktiges budget 2022 erhålla 

den finansiering som behövs för att kunna leverera de platser inom skola och 

omsorg som stadens verksamheter är i behov av och som kommunstyrelsen givit 

nämnden i uppdrag att leverera. 

1.3 Beskrivning av investeringsvolymer utifrån 

investeringsområden 

Belopp i 
mnkr 

 Utfall Prognos 

Inv 
område 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2021-
2025 

2026-
2031 

Förskola Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Utg 562 700 675 800 980 950 4 105 5 740 

 Netto 562 700 675 800 980 950 4 105 5 740 

Grundsko
la 

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Utg 1 298 1 330 1 530 1 930 2 020 1 950 8 760 12 720 

 Netto 1 298 1 330 1 530 1 930 2 020 1 950 8 760 12 720 

Gymnasi
um 

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Utg 118 110 175 170 80 270 805 960 

 Netto 118 110 175 170 80 270 805 960 

Äldreboe
nde 

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Utg 93 140 165 375 420 165 1 265 1 000 

 Netto 93 140 165 375 420 165 1 265 1 000 

BmSS Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Utg 78 120 210 220 240 230 1 020 1 460 

 Netto 78 120 210 220 240 230 1 020 1 460 

Övriga 
lokaler 

Ink 3 0 0 0 0 0 0 0 

 Utg 112 185 110 60 90 60 505 680 

 Netto 109 185 110 60 90 60 505 680 

Nettoinvestering 
Totalt 

2 258 2 585 2 865 3 555 3 830 3 625 16 460 22 560 
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Anvisning 

 

• Kort beskrivning av respektive investeringsområde 

• Större omfördelningar mellan investeringsområden i förhållande till 

tidigare investeringsplan ska kommenteras 

• Materialet ska omfatta en redovisning och analys/diskussion kring 

leveranser utifrån investeringsvolymerna. Det kan avse exempelvis antal 

platser/avdelningar, utökad tillgänglighet, antal anläggningar, 

måluppfyllelse etc i förhållande till uppsatta behov, mål eller 

inriktningar. 

• Texten kan med fördel kompletteras med egna tabeller och grafer som 

stöd för beskrivningar och analys 

Känslighetsanalys i korthet 

Lokalförvaltningens underlag baseras på beställda och beslutade projekt samt 

planerade projekt utifrån Stadsledningskontorets planeringsportfölj och kommande 

behov. Planeringsportföljen innehåller både beställda och planerade förstudier. I år 

har lokalförvaltningen och stadsledningskontoret haft ett nära samarbete för att 

bedöma det samlade behovet och genomförandekapaciteten inom staden. Detta för 

att både skapa ett underlag för det samlade nyinvesteringsbehovet i närtid och på 

lång sikt. Tidigare års underlag har summerats utifrån att alla behov i 

planeringsportföljen behöver genomföras och att dessa kan genomföras i planerad 

exploateringstakt. Den samlade bedömningen utifrån behov och 

genomförandekapacitet i staden genererar nu istället en jämnare investeringsvolym 

över åren och matchar befolkningsprognosen på ett bättre sätt. 

I bedömningen av samlat behov och genomförandekapacitet inom staden har 

Lokalförvaltningen också gjort mer omfattande bedömningar kring våra pågående 

och i närtid kommande projekt. I riskbedömningen har vi tittat på i vilken fas 

projekten ligger, och utifrån tidigare erfarenhet gjort antaganden om att en del av 

investeringsvolymen kommer förflyttas fram. Följande aspekter beaktats och 

inkluderats i dessa antaganden och bygger på Lokalförvaltningens tidigare 

erfarenheter. 

Punkterna nedan är inte rangordnade: 

• Risker för förseningar i detaljplaneprocesser 

• Framförhållning i uppdrag- och projektbeställningar 

• Ekonomiska risker i pågående projekten 

• Tidsmässiga risker i pågående projekten 

Bedömning har genererat ett avdrag utifrån behov och genomförbarhet (går att 

utläsa i bilaga) som förvaltningen gör vid åren 2021 - 2023. Det är inte ett avdrag i 

sig, utan en volym som blir förskjuten framåt till nästkommande år. 

Ytterligare en förändring som påverkat volymerna är att förvaltningen i år inte 

räknat upp nomineringsvolymerna med något kostnadsindex. Att bedöma framtida 

investeringsvolymer kräver att en serie antaganden måste göras kring hur framtiden 

kommer att utveckla sig. Nomineringsvolymerna är ett resultat av dessa 

antaganden och innehåller därför osäkerheter. Förvaltningen har utifrån dessa 

osäkerheter bedömt att en eventuell prisutveckling inte är relevant i förhållande till 

de osäkerheter som råder redan på kort sikt. 
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Prognos för kommande femårs-period 

Lokalförvaltningens prognos i år för innevarande år 2021 uppgår till 2 585 miljoner 

kronor, en skillnad på 640 miljoner kronor mot budget som var beslutad till 3 225 

miljoner kronor. I och med förändrade prognoser i projekten och våra bedömningar 

har vi skjutit fram cirka 500 miljoner kronor till 2022. 

I materialet från föregående år visade femårsprognosen 2021-2025 en volym om 

22 050 miljoner kronor. Lokalförvaltningens aktuella femårsprognos i år för 2022-

2026 visar en investeringsvolym om 16 460 kronor. 

 

Förvaltningens föreslagna budget för 2022 uppgår till 2 865 miljoner kronor, 

föregående år prognostiserade förvaltningen 2022 ett behov som uppgick till 3 885 

miljoner kronor. Skillnaden beror tidigare nämnda nya bedömningar för att bättre 

prognostisera det samlade nyinvesteringsbehovet. 

Förändringen för kommande investeringsvolymer beror också på en lägre bedömd 

investeringsvolym för förskola samt grundskola. Det förklaras med att 

förvaltningen har flertalet förskole-och grundskoleprojekt som flyttats framåt i tid 

och att stora delar har skjutits över på nästkommande period. 

 

En annan huvudsaklig anledningen är befolkningsprognosen som, i jämförelse med 

tidigare prognoser visar en betydlig lägre ökningstakt i framförallt 

närtidsperspektivet gällande barn och ungdomar. I Lokalförsörjningsplanen 2021 

gör staden den sammanfattande bedömningen att i ett nutids- och närtidsperspektiv 

finns det ett överskott av förskoleplatser, men ett lokalt underskott främst i stadens 

centrala delar. Den förväntade lägre befolkningsökningen inom 6–15 år gör också 

att det blir aktuellt att förskjuta genomförandet av ett antal skolprojekt framåt i 

tiden och påbörja byggnation först när grundskolenämnden bedömer att det finns 

ett tydligt behov. 

Stadsledningskontoret gör bedömningen att i ett nutids- och närtidsperspektiv finns 

det ett överskott av äldreboendeplatser bland annat då externa leverantörer har tagit 

beslut om att bygga för att erbjuda platser på ramavtal. För Bostad med särskild 

service (BmSS) råder fortsatt ett underskott på platser i ett nutidsperspektiv och 

därför har investeringsvolymen för BmSS ökat kommande period i jämförelse med 

tidigare år. 

Antal platser 

Investeringsvolymen är beräknad utifrån tillskapade platser samt de platser som 

måste ersättas vid en nyproduktion. I tabellen nedan går antal platser att utläsa. För 

att möta minskade behov samt för att kunna hanteras av förvaltningen sett ur ett 

kapacitetsperspektiv har de pucklar vi såg 2024/2025 jämnats ut. Den leverans av 

platser som visades innan lokalförvaltningens antaganden, och 

stadsledningskontorets bedömning, överskred det behov som fanns i närtid. En mer 

jämn investeringsvolym genererar i sin tur en mer jämn leverans av platser. 

 

När antalet platser redovisades förra året presenterade förvaltningen både nya 

platser och ersättningsplatser i olika tabeller. Vi redovisar i år antal tillskapade 

platser och ersättningsplatsser i samma tabell då vi från och med år 2024 har en 

investeringsvolym som är baserad på övergripande lokalförsörjningsplanering, 

snarare än projektspecifika objekt. 

Sammanställning av antal tillskapade och ersättningsplatser platser exklusive 
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inhyrningar.  

Plats
er 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

203
1 

Sum
ma 

FSF 140
4 

106
2 

360 965 965 965 789 789 789 789 789 9668 

GSF 268
8 

300
7 

285
0 

309
5 

309
5 

309
5 

309
5 

309
5 

309
5 

309
5 

309
5 

33307 

UBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BMSS 19 72 34 49 49 49 49 49 49 49 49 515 

ÄBO 0 45 73 0 80 100 0 0 0 0 0 298 

Summ
a 

411
1 

418
6 

331
7 

410
9 

418
9 

420
9 

393
3 

393
3 

393
3 

393
3 

393
3 

43788 

  

1.4 Beskrivning av betydande projekt 

Anvisning 

 

I översta raden i cellen till vänster om de gråmarkerade cellerna anger ni 

projektets namn samt anger med en asterisk (*) efter namnet i de fall projektet 

har ett inriktnings- eller genomförandebeslut i Kommunfullmäktige. 

Ni kan lägga till fler rader i enhetshanteringen i de fall ni har fler betydande 

projekt att rapportera. Tänk då på att formatera de tillagda raderna i 

enhetshanteringen så att de får samma utformning som de befintliga. 

 

Belopp i mnkr 
Utfall 
t o m 

Prognos 

Pågående 
projekt 

-2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031- 

Hoppet         

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 28 68 0,5 0 0 0 0 0 

Netto 28 68 0,5 0 0 0 0 0 

Utby (Utby 76:76) 
nybyggnad ÄBO 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0,5 3 9 11 73 213 41 0 

Netto 0,5 3 9 11 73 213 41 0 

Blackevägen 1. ny 
7-9 skola, 
träningssär och 
kulturskola samt 
idrottshallar IOFF 
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Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 12 100 266 145 0 0 0 0 

Netto 12 100 266 145 0 0 0 0 

Svartedalsskolan         

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 350 4 0 0 0 0 0 0 

Netto 350 4 0 0 0 0 0 0 

Lärjesskolan F-9, 
inkl 
träningssärskola 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 228 38 0 0 0 0 0 0 

Netto 228 38 0 0 0 0 0 0 

Glöstorpsskolan 
4-9 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 265 62 0 0 0 0 0 0 

Netto 265 62 0 0 0 0 0 0 

Robertshöjdsgata
n ny F-9 skola 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 65 135 85 2 0,5 0 0 0 

Netto 65 135 85 2 0,5 0 0 0 

Skytteskolan ny 
skola F-9 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 225 130 15 0 0 0 0 0 

Netto 225 130 15 0 0 0 0 0 

Torslandaskolan 
F-6 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 20 157 109 0 0 0 0 0 

Netto 20 157 109 0 0 0 0 0 

Nya 
Påvelundsskolan 
utbyggnad 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 2 62 112 7 0 0 0 0 

Netto 2 62 112 7 0 0 0 0 

Åkeredsskolan F-
6 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 2,5 30 114 132 14 0 0 0 

Netto 2,5 30 114 132 14 0 0 0 
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Gärdsåsskolan 
omb- och 
nybyggnad FS 
2016 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 107 78 27 30 28 0 0 0 

Netto 107 78 27 30 28 0 0 0 

Noleredsskolan F-
6 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0,5 14 15 150 100 50 0 0 

Netto 0,5 14 15 150 100 50 0 0 

Planerade 
projekt 

-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031- 

Ebbe 
Lieberathsgatan 
900 elever F-9 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0 0 0 9 10 240 120 0 

Netto 0 0 0 9 10 240 120 0 

Lindåsskolan F-9 
om och tillca 1000 
elever 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0 0 10 11 160 160 80 0 

Netto 0 0 10 11 160 160 80 0 

Åkeredsrondellen 
7-9 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0 0 0 6 7 168 84 0 

Netto 0 0 0 6 7 168 84 0 

Backaplan ny 
grundskola 7-9 
och sporthall 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0 0 0 10 10 250 125 0 

Netto 0 0 0 10 10 250 125 0 

Brudbergsskolan/
Parkuddsgatan 7-
9 nybyggnad 
skola 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0 0 0 7 8 192 96 0 

Netto 0 0 0 7 8 192 96 0 

Önneredsskolan 
F-9 riv/ny 1000 
elever 
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Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0 0 0 0 13 14 519 0 

Netto 0 0 0 0 13 14 519 0 

Eriksboskolan F-6 
nybyggnad 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0 7 7 105 105 52 0 0 

Netto 0 7 7 105 105 52 0 0 

Gårdstensskolan 
F-6 Nybyggnad 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0 0 9 10 144 72 0 0 

Netto 0 9 10 144 144 72 0 0 

Gunnestorpsskola
n F-6 ersättning 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0 7 7 110 110 57 0 0 

Netto 0 7 7 110 110 57 0 0 

Gunnilse ny 
grundskola 4-9 vid 
Gunnilse centrum 
(Reviderat 
uppdrag) 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0 0 7 7 177 89 0 0 

Netto 0 0 7 7 177 89 0 0 

Vättnedalsskolan 
nybyggnad F-6 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0 7 8 114 114 57 0 0 

Netto 0 7 8 114 114 57 0 0 

Lerlyckeskolan 
ersättning 
nybyggnad F-6 

        

Ink 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utg 0 0 6 6 95 95 48 0 

Netto 0 0 6 6 95 95 48 0 
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Anvisning 

 

• Redovisning av betydande investerings och exploateringsprojekt. Avser 

projekt som är beslutade på kommunfullmäktigenivå, projekt som 

överstiger 250 mnkr i investeringsomsättning eller projekt som bedöms 

vara av annan principiell beskaffenhet 

• Ange med ja eller nej om projektet har genomförandebeslut på 

kommunfullmäktigenivå 

• Beskrivning av respektive projekt och kort projektstatus i text. 

Fossilfri förskola "Hoppet" 

Backa kyrkogata ny förskola har valts ut som pilotprojekt för Hoppet, en fossilfri 

förskola. Hoppet är ett undersökande byggprojekt som prövar sig fram med olika 

processer och material för att hitta optimala lösningar. Grunduppdraget från 

kommunfullmäktige 2017 är att lokalförvaltningen ska bygga en fossilfri förskola. 

Syftet är att belysa frågan och driva på och stimulera branschen att ta fram nya 

fossilfria produkter och processer, men också välja de som redan finns. Projektet 

utgör bas för ett flertal externt finansierade forskningsprojekt i samarbete med bl.a. 

Chalmers, IVL, RISE och representanter för företag i Göteborgsregionen. Hoppet 

ingår även i ett EU-finansierat forskningsprojekt för utbyte av erfarenheter med två 

andra byggprojekt med höga ambitioner inom fossilfritt och cirkulärt byggande i 

Norge och Danmark. Genom faktabaserade, medvetna val av de viktigaste 

byggdelarna visar erfarenheten från projektet att en minskning av byggsektorns 

klimatpåverkan inte längre är en fråga om teknisk och ekonomisk möjlighet utan 

endast vilja. 

Status 

Produktionen av Hoppet startade 2020-08-31 och planeras att färdigställas 2021-

10-15. Projekteringen visar på att med enkla medel går det att halvera 

klimatpåverkan i en stor del av stadens husbyggnadsprojekt. Efter ett bra och 

fungerande montage av koljern-grunden har stommen börjat byggas. Ytterväggar, 

bärande mellanväggar på plan ett samt träbjälklag är idag på plats. Kommande 

arbete som ska påbörjas är ytterväggar på plan två. 

Pågående projekt över 250 mkr 

 

Utby (Utby 76:76) nybyggnad ÄBO 

Nybyggnation av äldreboende med ca 100 lägenheter. I projekteringsfas med 

planerad slutbesiktning 2025-11-27. 

Blackevägen 1. ny 7-9 skola, tränings- och kulturskola samt idrottshallar 

IOFF 

Nybyggnation för 650 elever. Projektet är i projekteringsfas och har planerad 

slutbesiktning 2023-05-12. 

Svartedalsskolan - Nybyggnation 

Nybyggnation för 755 elever som är i slutfas. Slutbesiktning ägde rum i september 

2020. 

Lärjeskolan F-9, inkl. träningssärskola 

Nybyggnation för 650 elever. Projektet är i produktion och har planerad 

slutbesiktning 2021-03-18. 
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Glöstorpsskolan ny 4-9 

Nybyggnation för 720 elever. Projektet är i produktion och har planerad 

slutbesiktning 2021-05-21. 

Robertshöjdsgatan ny F-9 skola 

Nybyggnation för 560 elever. Projektet är i produktion och har planerad 

slutbesiktning 2022-05-16. 

Skytteskolan ny skola F-9 

Nybyggnation för 850 elever. Projektet är i produktion och har planerad 

slutbesiktning 2021-11-05. 

Torslandaskolan F-6 

Nybyggnation för 610 elever. Projektet är i projekteringsfas och har planerad 

slutbesiktning 2022-11-16. 

Nya Påvelundsskolan utbyggnad 

Om-och tillbyggnad som kommer generera en utökning med 180 elever. Projektet 

är i projekteringsfas och har planerad slutbesiktning 2023-12-06. 

Åkeredsskolan F-6 

Nybyggnation för 570 elever. Projektet är i projekteringsfas och har planerad 

slutbesiktning 2023-11-15. 

Gärdsåsskolan om- och nybyggnad FS 2016 

Om-och tillbyggnad som kommer generera en utökning med 360 elever. Projektet 

är i produktion och har planerad slutbesiktning 2021-11-22. 

Noleredsskolan F-6 

Nybyggnation för 570 elever. Projektet är i projekteringsfas och har planerad 

slutbesiktning andra kvartalet 2025. 
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2 Driftskonsekvenser 

2.1 Kapitalkostnadsutveckling 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

Kapitalkostnader 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Avskrivningar 660 752 785 941 988 1 073 1 162 1 266 

Räntekostnader 169 164 186 235 255 293 330 436 

Totala 
kapitalkostnader 

829 916 971 1 176 1 243 1 366 1 492 1 702 

Kapitalkostnader i 
nomineringar 2021 

   1 151 1 272 1 405 1 663 1 908 

 

Anvisning 

 

• Beskrivning och analys av beräknad kapitalkostnadsutveckling. (OBS! 

Glöm inte bort att fånga tillkommande kapitalkostnadseffekter för 

tillkommande anläggningar som genomförs inom 

exploateringsverksamheten eller investeringsverksamhet inom annan 

nämnd) 

• Beskrivning hur beräkningar/bedömningar genomförts (tex via 

nyckeltal, procentberäkning på investeringsvolymer etc….) eller 

antaganden avseende generella aktiveringsbedömningar. 

• Stora nivåförändringar mellan enskilda år bör kommenteras och 

förklaras 

• Väsentliga förändringar i förhållande till beräkningar i föregående 

nomineringsunderlag ska kommenteras och förklaras. 

• Går med fördel att redovisa långsiktiga grafer på 

kapitalkostnadsberäkningarna som komplement till tabellen ovan. 

Investeringsbehovet för 10-årsperioden medför högre kapitalkostnader, det vill 

säga vid högre investeringsvolymer ökar kostnader för räntor och avskrivningar. 

Bedömningen av kapitalkostnaderna är baserad på förvaltningens låsta och olåsta 

investeringsvolymer där vi räknar med en avskrivningstid om 33 år för 

nyinvesteringar och 25 år för reinvesteringar. För nyinvesteringar har vi räknat med 

att investeringarna genererar kapitalkostnaderna tre år efter nyinvesteringens 

påbörjan respektive ett år efter start för reinvesteringarna. På grund av lägre 

bedömda investeringsvolymer de kommande åren samt en sänkning av internräntan 

till 1,0 % från år 2022 ser vi totalt sett en lägre kapitalkostnadsutveckling jämfört 

med förra årets inlämnade material. 

Under 2021 bedömer vi utifrån beslutad investeringsvolym att kapitalkostnaderna 

ökar något jämfört med tidigare investeringsnominering men under åren som följer 

ser vi en gradvis sänkning som blir mer påtaglig efter år 2024. Utifrån 

beräkningsmodellen som vi använt beror detta till största del på att 
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kapitalkostnaderna från nyinvesteringarna som utförs under 2021 och 2022 inte 

resulterar i lika stora kapitalkostnader för 2024 och 2025 på grund av 

förvaltningens förändrade metod för långsiktig prognostisering av våra 

investeringsbehov. 

  

2.2 Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel) 

Driftskostnader (nettoeffekter) 2022 2023 2024 2025 

Drift tillkommande anläggningar 66 88 113 137 

Medfinansiering statlig/regional 
infrastruktur 

0 0 0 0 

Icke aktiveringsbara 
projektkostnader 

80 80 80 80 

Förgäveskostnader/Utrangering
ar 

40 40 40 40 

Totala 
driftskostnadskonsekvenser 

186 208 233 257 

Driftskostnader i underlag 2021 229 263 291 269 

 

Anvisning 

 

• Beskrivning och analys av beräknad driftkostnadsutveckling 

(nettoeffekter). I första hand avses tillkommande nettokostnader för 

tillkommande drift av anläggningar. Därutöver kan driftseffekter för icke 

aktiverbara projektunika kostnader (sanering, evakuering etc) och 

bedömda förgäveskostnader och utrangeringar till följd av 

investeringsverksamheten beskrivas. Däremot avses inte icke aktiverbara 

administrativa kostnader, planeringskostnader eller kostnader för 

projektorganisation. (OBS! Glöm inte bort att fånga tillkommande 

driftseffekter för tillkommande anläggningar som genomförs inom 

exploateringsverksamheten eller investeringsverksamhet inom annan 

nämnd) 

• Beskrivning hur beräkningar/bedömningar genomförts (tex via 

nyckeltal, procentberäkning på investeringsvolymer etc….) eller andra 

antaganden. 

• Stora nivåförändringar mellan enskilda år bör kommenteras och 

förklaras 

• Väsentliga förändringar i förhållande till beräkningar i föregående 

nomineringsunderlag ska kommenteras och förklaras. 

• Går med fördel att redovisa långsiktiga grafer på 

driftkostnadsutvecklingen som komplement till tabellen ovan. 

En följd av investeringsbehovet är att lokalnämnden, utöver ökade 

kapitalkostnader, också får ökade kostnader för drift och underhåll genom 

tillkommande ytor och fler anläggningar som ska skötas. I vissa fall kan 

investeringar i nya anläggningar ge en positiv effekt på drift- och 
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underhållsbehovet genom att de äldre, mer kostsamma anläggningarna ersätts med 

nya. 

Underlaget inkluderar även de investeringsrelaterade driftskostnaderna 

(evakuerings-, rivnings- och utrangeringskostnader). Dessa följer som 

engångskostnader i spåren av vissa nyinvesteringsprojekt. Volymerna är 

svårbedömda men har bedömts utifrån den erfarenhet som byggts upp sedan denna 

redovisningsprincip infördes 2019. 

Utöver ovan har driftkostnader också bedömts utifrån tillkommande och avgående 

ytor. Detta gäller både i lokalnämndens befintliga bestånd såväl som utifrån det 

tillkommande investeringsbehovet den kommande 10-årsperioden. 
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Investeringsnomineringar 2022
Förslag till beslut
Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens förslag till investeringsnomineringar 
inför 2022

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har begärt in uppgifter om nämndernas uppskattade 
investeringsvolymer de kommande åren. Nämnderna ska även redovisa en bedömning av 
underhållskostnaderna i samband med investeringsnivåerna. 

Förvaltningen redovisar investeringarna i investeringsområden. För respektive 
investeringsområde beskrivs syftet och vad investeringsmedlen ska användas till samt en 
uppskattad årlig nivå på investeringsvolymen. Totalt uppgår förvaltningens förslag till 
investeringsutgifter för åren 2021–2031 till 1 302 mkr. 

Förvaltningen hade ett lägre investeringsutfall under 2020 vilket beror på några försenade 
projekt. Dessa projekt kommer slutföras under 2021 och återfinns inom 
investeringsområdena Lekmiljöer samt Park- och naturområden. 

Förutom en ökad investeringsram så innebär stadens ambitioner inom stadsutveckling 
även en påverkan på den årliga driftverksamheten. Förutom de investeringsrelaterade 
driftskostnader som enligt anvisning rapporteras i bilagd rapport vill förvaltningen också 
belysa investeringsverksamhetens påverkan inom andra delar, vilka rapporteras mer 
ingående i samband med verksamhetsnomineringen.

Bedömning ur ekologisk och social dimension
Redovisad investeringsnivå under de närmsta åren bedömer förvaltningen är nödvändig 
för att upprätthålla och utveckla de sociala och ekologiska värden som finns idag i 
stadens befintliga parker och naturområden och tillgodose göteborgarnas behov kring 
rekreation och fritid. Fler perspektiv redovisas i rapporten.

Bilagor
1. Investeringsnomineringar 2022

Beskrivning av ärendet
Stadsledningskontoret har begärt in uppgifter om nämndernas uppskattade 
investeringsvolymer de kommande åren. Investeringsvolymerna ska beslutas i respektive 
nämnd innan sista mars 2021. 

Park- och naturförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-02-13
Diarienummer 0238/21

Handläggare: Simon Cederholm
Telefon: 031 365 57 67
E-post: simon.cederholm@ponf.goteborg.se 
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Underlagen omfattar staden-gemensamma mallar för 10-åriga investeringsvolymer, 
kapitalkostnadsutveckling och övriga driftkonsekvenser samt en rapport med 
beskrivningar och analyser av de nominerade volymerna och driftskonsekvenser som ska 
antas av respektive nämnd.

Investeringsnomineringarna ingår som del i det underlag som stadsledningskontoret 
bereder inför framtagande av stadens budgetförutsättningar och sammanställer för att 
kunna analysera långsiktigt upplåningsbehov och skuldutveckling samt för att kunna få 
en samlad bild av påverkan på stadens driftsekonomi. 

Med anledning av kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2021 sker ett ökat fokus på 
planperioden 2021–2025. Det medför att ett större fokus behöver läggas på att beskriva 
och förklara eventuella förändringar av planperiodens investeringsvolymer och 
driftkostnadseffekter.

Förvaltningens bedömning
Totalt uppgår förvaltningens förslag till investeringsutgifter för åren 2021–2031 till 1 302 
mkr. Förvaltningen redovisar investeringarna i investeringsområden. För respektive 
investeringsområde beskrivs syftet och vad investeringsmedlen ska användas till samt en 
uppskattad årlig nivå på investeringsvolymen. 

Avvikelsen mellan detta nomineringsunderlag och den budget som kommunfullmäktige 
tog beslut om i höstas är 28 miljoner kronor mer för perioden 2021–2025. Förvaltningen 
har pågående projekt avsedda att finansieras med 2020 års investeringsram som slutförs 
under 2021. Detta innebär att 28 mkr följer med från 2020 till 2021. De försenade projekt 
som slutförs under 2021 och som har medfört ett lägre investeringsutfall under 2020 finns 
inom investeringsområdena Lekmiljöer samt Park- och naturområden.

En ökad investeringsvolym innebär också ökade driftskostnader under många år framöver 
i form av kapitalkostnader. Ökningen av kapitalkostnader jämfört med förra årets 
nomineringsunderlag förklaras främst av Jubileumsparken och Packhuskajens planerade 
aktivering men också av uppdaterade prognos från Fastighetskontoret om överföringar av 
pågående exploateringar vid färdigställande. 

Eftersom underlaget baseras på en uppskattning om när anläggningar tas i bruk kommer 
den årliga kapitalkostnaden att uppdateras efter att projekten slutförts. Erfarenheten visar 
att genomförandetakten inte är lika hög som ambitionsnivån. Prognosen kommer 
kontinuerligt följas upp och anpassas efter förändrade tidplaner för färdigställande av 
projekt.

Den ökade investeringstakten innebär på sikt ett ökat antal anläggningar som nämnden 
ansvarar för. Att ta hand om befintliga mark- och vattenytor är en viktig del av nämndens 
verksamhet och kostnader för drift och underhåll belastar nämndens driftsbudget. 
Kostnaderna för drift- och underhåll av tillkommande ytor är beräknade och angivna som 
en schablonkostnad baserad på värdet av de anläggningar som tas i bruk aktuellt år.
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1 Investeringsvolymer

1.1 Övergripande beskrivning av 
investeringsvolymer

Belopp i mnkr Utfall Prognos

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021–
2025

2026–
2031

Inkomster

Utgifter -90,5 -213 -115 -105 -105 -109 -647 -655

varav Re-
/Ersättningsinv

-15 -15 -15 -16 -16 -77 -97

varav 
Nyinvestering

-198 -100 -90 -90 -94 -570 -558

Investerings-
netto

-90,5 -213 -115 -105 -105 -109 -647 -655

Budget 2021–
2025

-185 -115 -105 -105 -109 -619

Totalt uppgår förvaltningens förslag till investeringsutgifter för åren 2021–2031 till 
1 302 mkr. Exploateringsinvesteringarna hanteras från och med 2020 hos 
Fastighetsnämnden och därför exkluderas beloppen för 
exploateringsinvesteringarna i sammanställningen. Den del av investeringsvolymen 
som beräknas vara planerat underhåll i form av reinvesteringar har ökat varje år 
och bedöms nu vara 15 mkr årligen.

Avvikelsen mellan detta nomineringsunderlag och den budget som 
kommunfullmäktige tog beslut om i höstas är 28 miljoner kronor mer för perioden 
2021–2025. Förvaltningen har pågående projekt avsedda att finansieras med 2020 
års investeringsram som slutförs under 2021. Detta innebär att 28 mkr följer med 
från 2020 till 2021.

De försenade projekt som slutförs under 2021 och som har medfört ett lägre 
investeringsutfall under 2020 finns inom investeringsområdena Lekmiljöer samt 
Park- och naturområden.

Nomineringsunderlagen ska baseras på löpande prisnivå och därför ta hänsyn till 
förväntad prisutveckling och framtida kassaflöde.

Påverkan på driftverksamheten
Förutom en ökad investeringsram så innebär stadens ambitioner inom 
stadsutveckling även en påverkan på den årliga driftverksamheten. Förutom de 
investeringsrelaterade driftskostnader som enligt anvisning rapporteras i denna 
sammanställning vill nämnden också belysa investeringsverksamhetens påverkan 
inom andra delar, vilka rapporteras mer ingående i samband med 
verksamhetsnomineringen.
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1.2 Hållbarhetsdimensioner och 
prioriteringsgrunder
Redovisad investeringsnivå under de närmsta åren bedömer förvaltningen är 
nödvändig för att upprätthålla och utveckla de sociala och ekologiska värden som 
finns idag i stadens befintliga parker och naturområden och tillgodose 
göteborgarnas behov kring rekreation och fritid.

Park- och naturs bemanningsresurser är begränsade och därför används 
förvaltningens prioriteringsordning för uppdrag och projekt när inte resurserna 
räcker till.

1. Planering och genomförande av stadens prioriterade stadsutvecklingsprojekt 
samt uppdrag i kommunfullmäktiges budget.

2. Utpekade enskilda uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
park och naturnämnden.

3. Förvaltningens ordinarie uppdrag och projekt kring planering, investering och 
underhåll utifrån nämndens beslutade budget.

4. Övriga uppdrag och projekt som kommer in under året.

Utöver denna prioriteringsordning har förvaltningen en kontinuerligt hög 
prioritering för åtgärdande av risker på förvaltningens anläggningar.

Grönstrategin är ett värdefullt planeringsstöd för såväl park- och naturförvaltningen 
som för Stadens andra planerande förvaltningar i stadsutvecklingsprocessen. 
Grönstrategin är även vägledande i förvaltningens interna arbete med planering av 
utveckling, drift och aktivering av stadens offentliga livsmiljöer, såsom bland annat 
parkerna, torgen, naturområdena, badplatserna och lekplatserna. Grönstrategins 
mål för såväl stadsutvecklingen som förvaltningens interna arbete är att bevara och 
utveckla Göteborg som en grön stad med stora kvaliteter, ur såväl ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Som ytterligare planeringsunderlag i stadens planprocesser och i förvaltningens 
egna upprustningsprojekt tas utredningar fram, exempelvis stadsdelsvisa 
grönplaner, grönstrukturutredningar och parkutvecklingsplaner.

Tillgångs- och bristanalyser görs utifrån riktvärden i Grönstrategin och Riktlinje 
för lekplatser. Resultatet av analyserna leder fram till att ett antal områden och ytor 
behöver utvecklas. Dessa prioriteras utifrån en sammanvägning av en mängd olika 
aspekter, bland annat;

 tillgång till mark och möjlighet att samnyttja ytor för fler syften - när 
staden växer och förtätas är det ont om tillgänglig mark, konkurrensen om 
marken ökar.

 minska underhållsbehovet - investeringar som leder till att ytor med stort 
underhållsbehov kan skötas effektivare.

 möjlighet till samordning med trygghetsskapande åtgärder - otrygga 
områden kan behöva både ny-/reinvesteringar och trygghetsskapande 
åtgärder i samverkan med andra aktörer.

 kostnadseffektiva lösningar - krävs för att klara av att hantera både 
nybyggnation och omvandling av olika sorters stadsrum i såväl det korta 
som långa perspektivet
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 säkerhetsaspekter - hög prioritering för åtgärdande av risker på 
förvaltningens anläggningar.

 jämlikhet och tillgänglighet - värna och verka för en jämlik tillgång till 
hållbara livsmiljöer genom att planera för och utveckla attraktiva och 
tillgängliga parker och stadsrum i hela Göteborg.

1.3 Beskrivning av investeringsvolymer utifrån 
investeringsområden

Belopp i 
mnkr Utfall Prognos

Inv 
område 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021–

2025
2026–
2031

Utvecklin
g av 
lekmiljöer

Ink 0,6

Utg -10,3 -27 -19 -19 -19 -20 -104 -120

Netto -9,7 -27 -19 -19 -19 -20 -104 -120

Utvecklin
g av park 
och 
natur-
områden

Ink 0,8

Utg -73,3 -113 -38 -28 -28 -29 -236 -175

Netto -72,5 -113 -38 -28 -28 -29 -236 -175

Kajer och 
kanalmur
ar

Ink

Utg * -65 -50 -50 -50 -51 -266 -306

Netto * -65 -50 -50 -50 -51 -266 -306

Träd
plantering
ar

Ink

Utg -8,3 -8 -8 -8 -8 -9 -41 -54

Netto -8,3 -8 -8 -8 -8 -9 -41 -54

Nettoinvestering 
Totalt

-90,5 -213 -115 -105 -105 -109 -647 -655

*Utfall ingår i utveckling av park- och naturområden för 2020

Utveckling av lekmiljöer
Park- och naturförvaltningen ansvarar idag för ungefär 280 små och stora 
lekplatser och 300 aktivitetsytor som till exempel skateanläggningar, kickeplaner, 
beachvolleyplaner och utegym. Genom att fortsätta utveckla dessa anläggningar 
skapas nya lekmöjligheter, tillgängligheten ökas och barn och ungas fysiska 
miljöer blir mer attraktiva.

Förvaltningen satsar på utvecklingen av större lekplatser som blir spännande 
utflyktsmål för alla göteborgare men fortsätter även upprustningen av mindre 
lekplatserna ute i stadsdelarna som bidrar till en attraktiv vardagsmiljö för de 
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närmast boende och som bidrar till grönstrategins mål avseende tillgång till 
bostadsnära park.

Förvaltningen har totalt 280 lekplatser och det årliga upprustningsbehovet ligger på 
i genomsnitt 14–18 lekplatser per år. De senaste åren har förvaltningen på grund av 
en ansträngd bemanningssituation endast kunnat upprusta 1–3 lekplatser per år och 
målsättningen är nu att i ett första steg komma upp till 8–10 lekplatser per år.

Utveckling av park- och naturområden
Det finns ett kontinuerligt behov av att utveckla stadens park- och naturområden så 
att de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar till en rik och 
meningsfull fritid. Investeringarna består bland annat av att tillföra fler 
aktivitetsmöjligheter, förbättra tillgängligheten och att göra park- och 
naturområdena mer attraktiva och trygga, vilket även bidrar till att öka 
besökarantalen.

Investeringarna berör både stadens stora stadsparker som till exempel Slottsskogen 
och Trädgårdsföreningen och många mindre stadsdelsparker i de olika 
stadsdelarna. Dessutom berörs stadens friluftsbad och friluftsområden som till 
exempel Delsjöområdet och Hisingsparken.

Kajer och kanalmurar
Stadens förvaltningar och bolag ansvarar för flera kilometer av kajer och 
kanalmurar längs älvstränderna som är i behov av en långsiktig 
underhållsplanering. Till detta kommer aktuella utvecklingsfrågor där kajerna 
framöver ska kunna användas för fler verksamheter och skydda mot högre framtida 
vattennivåer när Göteborg växer längs älvstränderna. Park och naturförvaltningen 
ansvarar bland annat för en etappvis upprustning av Packhuskajen och kommer 
även under de kommande åren att behöva rusta upp kanalmurar vid Brunnsparken 
och strandskoningen längs Trädgårdsföreningen.

Trädplanteringar
Göteborg är en grön stad med många trädmiljöer i stadens parker och längs gator 
och alléer. Varje år måste flera hundra träd tas ner i staden då de blir för gamla, 
faller i samband med stormar eller inte längre uppfyller kraven med hänsyn till risk 
och säkerhet. Kontinuerliga investeringar inom detta område är nödvändiga för att 
värna om och utveckla de befintliga parkmiljöerna och den biologiska mångfalden 
som finns i stadsrummet.

Investeringarna omfattar både kompletteringsplantering där det bara saknas några 
få träd och större projekt där omfattande markarbeten och plantering av hela 
kvarter genomförs. Investeringarna bidrar även till att förlänga livslängden för 
befintliga träd, öka artrikedomen bland stadens träd och skapa helt nya miljöer som 
till exempel fruktlundar.

Projekt från 2020
Förvaltningen hade ett lägre investeringsutfall under 2020 vilket beror på några 
försenade projekt. Dessa projekt kommer slutföras under 2021 och återfinns inom 
investeringsområdena Lekmiljöer samt Park- och naturområden.

Inom Lekmiljöer har förvaltningen inlett en mer storskalig process för att kunna 
upphandla flera lekplatsprojekt samtidigt och öka antalet lekplatser som kan rustas 
upp varje år. Planeringen pågår och det första genomförandet kommer att ske först 
under 2021.
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Inom Park- och naturområden är det främst den första etappen av Packhuskajen 
som har fått en mer utdragen genomförandetid på grund av tekniska frågor kring 
stabilitet och grundläggning. Dessa frågeställningar är lösta och projektet löper nu 
på utan hinder och kommer att slutföras under sommaren 2021.

1.4 Beskrivning av betydande projekt
Belopp i mnkr Utfall 

t o m Prognos

Pågående 
projekt -2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 2031-

Jubileumsparken inkl. 
jubileumsbadet*

Ink

Utg -66,2 -105,4 -46,4

Netto -66,2 -105,4 -46,4

Packhuskajenetapp 1 

Ink 0,5

Utg -64,8 -40,0

Netto -64,3 -40,0

Planerade 
projekt

-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031-

Packhuskajen etapp 2

Ink

Utg 25,0 60,0 20,0

Netto 25,0 60,0 20,0

Utfallet till och med 2020 som redovisades i årsrapporten för Jubileumsparken hade ett 
högre belopp än vad som redovisas ovan. Detta beror på kostnader som istället tillföll 2021 
och att projektredovisning redovisas löpande över planperioden.

Jubileumsparken
Kommunfullmäktiges investeringsbeslut för Jubileumsparken fastställde 2019 en 
budget på 347 mnkr för de delar av parken som ska genomföras till och med 2023. 
Investeringsbeslutet om 347 mnkr utgick från en nettoinvestering för Göteborgs 
Stad motsvarande 141 mnkr där resterande 206 mnkr var avsedda att finansieras 
med exploateringsbidrag och avgiftsfinansierade ledningsarbeten. 
Investeringsbeslutet omfattar byggnationen av nya parkanläggningar med bland 
annat en ny generationsövergripande utflyktslekplats för hela staden, gröna miljöer 
för lek och lärande, samt ett hamnbad med tillhörande vistelseytor och 
servicebyggnader.

Fastighetskontoret, som har det samlade ansvaret för stadens totala 
exploateringsekonomi, har under 2020 meddelat park- och naturförvaltningen att 
de investeringsmedel som just nu finns tillgängliga för utbyggnaden av 
Jubileumsparken är 141 mnkr. 
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Kommunfullmäktige har i budget för 2021 beviljat ytterligare 60 mnkr i utökad 
investeringsram för genomförande av ett flytande hamnbad, vilket innebär att det 
under investeringsperioden 2021–2025 finns 201 mnkr av ursprungliga 347 mnkr 
tillgängligt för Jubileumsparkens genomförande. 141 mnkr finns i 
fastighetsnämndens investeringsram och 60 mnkr finns i park- och naturnämndens 
investeringsram.

Förvaltningen har efter beslut i park- och naturnämnden inlett byggnationen av en 
första deletapp av Jubileumsparken med parkytor och utflyktslekplats som kommer 
att färdigställas i slutet av 2021 samt påbörjat planeringen av en andra deletapp 
med ett flytande hamnbad som beräknas bli färdigt under 2022. Resterande 
parkytor som färdigställer Jubileumsparken t o m 2023 i enlighet med 
kommunfullmäktiges investeringsbeslut kan byggas ut framöver i takt med att 
planeringen och exploateringen av Frihamnen tar fart och exploateringsbidrag finns 
tillgängliga.

Packhuskajen
Park och naturförvaltningen ansvarar för flera av stadens kajer, däribland den drygt 
600 meter långa Packhuskajen. Denna började anläggas på 1860-talet och är 
således närmare 150 år gammal och i behov av en omfattande upprustning.

Den första upprustningsetappen omfattar ca 120 m av kajen och i arbetena ingår 
även att anlägga ett högvattenskydd som klimatanpassning för framtida högre 
vattennivåer. Planeringen inleddes under 2017 och byggnationen började vid 
årsskiftet 2019/2020 och kommer att slutföras under sommaren 2021.

Planeringen pågår nu för en andra upprustningsetapp av ca 110 m av kajen med 
planerad byggstart under hösten 2021 och färdigställande under våren 2023. 
Därefter kommer ytterligare upprustningsetapper planeras och genomföras under 
åren 2023–2025.
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2 Driftskonsekvenser

2.1 Kapitalkostnadsutveckling
Belopp i mnkr Utfall Prognos

Kapitalkostnader 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Avskrivningar 29,5 35,2 38,4 45,5 44,0 53,1 60,2 68,6

Räntekostnader 8,2 7,7 7,8 7,8 11,9 14,8 19,2 24,1

Totala 
kapitalkostnader

37,7 42,9 46,2 53,3 55,9 67,9 79,4 92,7

Kapitalkostnader i 
nomineringar 2021

55,1 57,1 63,9 73,2 74,5

Kapitalkostnadsutveckling
En ökad investeringsvolym innebär också ökade driftskostnader under många år 
framöver i form av kapitalkostnader.  Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
ränta. Avskrivning är den årliga värdeminskningen av anläggningar från det år den 
tas i bruk. Kostnaden fördelas linjärt över de år då anläggningen beräknas vara i 
bruk, det vill säga beräknad nyttjandeperiod. De olika delarna (komponenterna) 
inom en anläggning kan ha olika lång nyttjandeperiod.

I bedömningen av tillkommande parkanläggningar har en beräknad livslängd på 25 
år använts, medan kajer har beräknats med en livslängd på 70 år.

Räntekostnaden beräknas utifrån stadens anvisningar och uppgår för närvarande till 
1,0 procent. Det är en minskning från tidigare 1,25 procent, vilket ger en lägre 
räntekostnad för förvaltningen i jämförelse med tidigare prognos. För att beräkna 
kommande kapitalkostnader görs sammanställningar av befintliga anläggningar, 
pågående projekt samt kommande överförda och aktiverade projekt som finns 
upptagna i det långsiktiga investeringsunderlaget.

Från år 2022 anpassas förvaltningens kapitalkostnadsprognos efter de nya 
redovisningsprinciperna för upplösning av gatukostnadsersättning. Det innebär i 
korthet att nämndens nettokostnad ökar från och med år 2022 på grund av att 
förvaltningen inte får gatukostnadsersättning längre. Kommunen har i samband 
med en detaljplans genomförande där kommunen är huvudman för allmänna 
platser vissa skyldigheter. Bland annat ska kommunen ordna med gator, andra 
allmänna platser och anordningar som stadigvarande behövs för gatans eller 
anläggningens bestånd, drift eller brukande. För att finansiera dessa åtgärder, 
beslutar kommunen att berörda fastighetsägare ska betala så kallad 
gatukostnadsersättning.

Eftersom underlaget baseras på en uppskattning om när anläggningar tas i bruk 
kommer den årliga kapitalkostnaden att uppdateras efter att projekten slutförts. 
Erfarenheten visar att genomförandetakten inte är lika hög som ambitionsnivån. 
Förvaltningen har i beräkningen försökt att ta hänsyn till ännu ej identifierade 
tidsförskjutningar, men prognosen kommer kontinuerligt följas upp och anpassas 
efter förändrade tidplaner för färdigställande av projekt.
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Jämförelse med föregående års nomineringar 
I diagram 1 nedan visas den totala kapitalkostnadsutvecklingen i årets 
nomineringsunderlag i jämförelse med det material som lämnades föregående år. 
Ökningen jämfört med förra årets nomineringsunderlag förklaras främst av att fler 
tillkommande stora projekt är med i fastighetskontorets prognos. Som exempel kan 
nämnas överföring och aktivering av Lillhagsparken, Opalparken och Rymdtorget.

Utöver detta tillkommer också nämndens egna planerade färdigställande av 
Jubileumsparken och Packhuskajen.

Skillnaden mellan tidigare års bedömning av kapitaltjänstkostnader och behovet för 
2021 förklaras av förändringar i färdigställande av projekt.

Diagram 1

 (Diagram 1. Utfall och prognos, totala kapitalkostnader 2015–2031 samt 
jämförelse med prognos föregående år)

I diagram 2 framgår hur kapitalkostnaderna är fördelade mellan befintliga 
anläggningar, pågående anläggningar som överförs från fastighetsnämnden samt 
planerade anläggningar. 
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Diagram 2

(bild 2. Utfall och prognos, totala kapitalkostnader 2015–2031 samt fördelning på 
befintlig, pågående och planerad investeringsvolym)

2.2 Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel)
Driftskostnader (nettoeffekter) 2022 2023 2024 2025

Drift tillkommande anläggningar 2,0 3,0 2,0 2,0

Totala 
driftskostnadskonsekvenser

2,0 3,0 2,0 2,0

Driftskostnader i underlag 2021 * * * *

* Nämnden har ej tidigare prognosticerat driftskostnadseffekter utöver nästkommande år

Drift och underhåll
Park och naturförvaltningen är Göteborg Stads största markförvaltare med över 
12 000 hektar mark- och vattenytor. Den ökade investeringstakten innebär på sikt 
ett ökat antal anläggningar som nämnden ansvarar för. Att ta hand om befintliga 
mark- och vattenytor är en viktig del av nämndens verksamhet och kostnader för 
drift och underhåll belastar nämndens driftsbudget. Kostnaderna för drift- och 
underhåll av tillkommande ytor är beräknade och angivna som en schablonkostnad 
baserad på värdet av de anläggningar som tas i bruk aktuellt år.

Ökade driftskostnader för nya skötselytor och anläggningar från 2021
Förvaltningen får varje år nya områden och anläggningar att förvalta när Göteborg 
växer och nya bostads- och stadsområden byggs. Med en ökad exploateringsgrad 
och fler människor som vistas och bor i Göteborg ökar även användningen och 
skötsel- och utvecklingsbehoven kring förvaltningens befintliga anläggningar.

De nya områden och anläggningar som förvaltningen har fått under det senaste året 
genererar ökade driftkostnader med 0,8 mkr från 2021 och framåt. Baserat på ett 
genomsnitt för de senaste sex årens tillkommande skötselytor så görs bedömningen 
att cirka 2,0 mnkr krävs för upprätta investeringarnas fortlevnad för 2022.
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Nämnden fick i budget 2021 medel för driftskostnad av Jubileumsparken. När väl 
de första etapperna av parkutbyggnaden och det flytande hamnbadet är 
färdigställda 2022 beräknas att driftkostnaderna (exklusive kapitalkostnader) 
kommer att öka med ytterligare 1,0 mkr årligen från 2023.

För att skapa rimliga villkor och priser för skötsel görs upphandlingar och 
beställningar av skötsel på mellan 3–6 år, inom ramen för upphandlingar finns 
begränsade möjligheter att ändra beställningsvolymer varför en långsiktig 
planering för förvaltning är nödvändig om man på sikt vill minska kostnader för 
skötsel och underhåll.

Eftersom underlaget baseras på en uppskattning om när anläggningar tas i bruk 
kommer den årliga driftskostnaden att uppdateras efter att projekten slutförts. 
Erfarenheten visar att genomförandetakten inte är lika hög som ambitionsnivån. 
Förvaltningen har i beräkningen försökt att ta hänsyn till ännu ej identifierade 
tidsförskjutningar, men prognosen kommer kontinuerligt följas upp och anpassas 
efter förändrade tidplaner och förutsättningar som inte bedöms som 
påverkningsbara.

Förvaltningens underhållsplanering 
Park- och naturförvaltningens underhållsplanering innehåller drygt 40 olika 
underhållsobjekt grupperade inom sex kategorier enligt nedan

 Vegetationsytor (till exempel gräs, häckar, träd mm)
 Parkmöblemang (till exempel bänkar, papperskorgar, skulpturer mm)
 Lekplatser (till exempel lekredskap, kickeplaner, skateparker mm)
 Belagda ytor (till exempel gångvägar, trappor, torgytor mm)
 Friluftsanläggningar (till exempel gångstråk, ridvägar, badplatser mm) 
 Konstruktioner och övriga anläggningar (till exempel kajer, broar, 

djurvårdsanläggningar, toaletter mm)

Förvaltningens underhållsplan utgår ifrån ett teoretiskt framräknat underhållsbehov 
baserat på nedanstående tre kända faktorer. Dessa uppdateras löpande utifrån 
genomförda inventeringar, kostnadsutveckling mm.

1. Volym – Hur mycket som finns av ett visst underhållsobjekt (lpm, m2 , 
styck) 

2.  Livslängd – Den uppskattade livslängden innan en underhållsåtgärd måste 
genomföras (år)

3. Kostnad – Den uppskattade kostnaden för en genomsnittlig 
underhållsåtgärd (kr).

Bidrag till annans anläggning/ medfinansiering statlig/regional infrastruktur
Ej aktuellt för Park- och naturnämnden

Icke aktiveringsbara projektunika kostnader
Enligt gällande bokföringsprinciper får endast kostnader som tillför ett värde för 
anläggningen belasta investeringen. Under 2020 anpassade sig förvaltningen till 
förtydligade redovisningsregler kring anläggningstillgångar som medför att vissa 
kostnader som tidigare bokförts som anläggningstillgångar numera kostnadsförs på 
driften.

Förgäveskostnader/utrangering
En förgäveskostnad är en kostnad man haft förgäves och uppstår vanligtvis vid 
förändrade beslut eller förutsättningar som påverkar eller avbryter genomförandet. 
Nämnden har inte den typen av kostnader prognosticerade i detta underlag.
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Yrkande – Investeringsnomineringar 

Förslag till beslut i trafiknämnden: 

1. Ärendet återremitteras med uppdrag till Trafikkontoret att ta fram nytt förslag
till Investeringsnomineringar 2022 med följande ändringar:

- Skeppsbron etapp 2 omarbetas till lägre kostnad och utan underjordiskt
parkeringsgarage.
- Gång och cykelbro synkroniseras med kompletterat beslutsunderlag gällande
Lindholmsförbindelsen.
- Avenyn upprustning tidigareläggs.
- Station Haga utgår.
- Torslanda tvärförbindelse prioriteras för snabbt genomförande.
- Spårväg i Alléstråket kompletteras med en ÅVS förbifart Brunnsparken.
- Citybusstråk/Citybuss Norra Älvstranden kompletteras med analys av
resenärsnyttor via Lindholmsförbindelsen.
- Lindholmsförbindelsen kompletteras med analys av resenärsnyttor för gång- 
cykel-, buss- och spårvägstrafik. Inklusive kopplingar till Biskopsgården, Eriksberg,
Volvo Lundby, och centrum.
- Engelbrektslänken pausas och hänvisas till ÅVS förbifart Brunnsparken.
- Bangårdsförbindelsen arbetas om för bättre koppling till Hisingsbron och för
framtida möjlighet för planskild kollektivtrafik i centralenområdet.
- Knutpunkt Korsvägen utgår.

Yrkandet 

Det är angeläget att prioritera mellan investeringsprojekt för att säkerställa ett 

ändamålsenligt genomförande.

Trafiknämnden 

Yrkande 

18 mars 2021 
Demokraterna 
Ärende nr 18 

2021-04-23, protokollsbilaga 1 § 147
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Yrkande angående framtagande av långsiktigt 
investeringsunderlag 2021-2031 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

Trafiknämnden översänder det långsiktiga investeringsunderlaget för 2021–2031 version 

2021, till den centrala budgetberedningen inför investeringsnominering 2022, med 

följande ändringar: 

Investeringarna Tvärförbindelsen i Torslanda, Nylöseförbindelsen och Askims 

stationsväg genomförs inte. Samt att det underjordiska garaget i projektet Skeppsbron 
etapp 2 inte byggs. 

Underhållsbeläggningen på stadens cykelbanor snabbas på med ett ökat 

investeringsutrymme på minst 50 miljoner per år genom att omfördela en mindre del av 

investeringar från beläggningsarbete för vägar 

Yrkandet 
Vägtrafiken står för en stor andel av Göteborgs utsläpp av växhusgaser. Det krävs en 

kraftfull förändring av hur vi reser i Göteborg för att vi ska klara av att nå de uppsatta 

klimatmålen i det föreslagna miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 för Göteborgs Stad. 

Delmålet “Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter” innebär att 

klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 

2010. Mellan 2010 och 2017 minskade utsläppen från transporterna med 5,4 procent.  

Dessutom ska det motoriserade vägtrafikarbetet minska med 25 procent till 2030 jämfört 

med 2020. Under coronapandemin har vi fått en ökad andel av resandet med bil vilket 

självklart minskar smittspridningen och fyller en funktion på kort sikt. Men efter 

pandemin behöver andelen bilresor av det totala resandet minska i Göteborg. 

Därför är det helt nödvändigt att trafikkontorets investeringar leder till minskade 

fordonstransporter. Vi ser att vissa av investeringarna i det långsiktiga 

investeringsunderlaget inte uppfyller de kraven, utan snarare leder till ökat bilresande. 

Tvärförbindelsen i Torslanda borde inriktas på bättre cykelbanor och kollektivtrafik 

istället för föreslagen utformning av investeringen som kommer att leda till ökad biltrafik. 

Projektet har enligt trafikkontoret en negativ effekt på trafikstrategins effektmål att antalet 

bilresor ska minska. Samma sak gäller för biltunneln Nylöseförbindelsen. Istället borde 

Trafiknämnden 

Ändringsyrkande 
2021-03-18 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 

Ärende nr 18 

2021-04-23 protokollsbilaga 2, § 147
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investeringar göras för Kortedalatunneln för spårvagnstrafik för att förbättra 

kollektivtrafiken. 

Ombyggnaden av Askims stationsväg innebär ett omfattande ingrepp i natur- och 

kulturmiljön. Projektet ligger på 186 miljoner kronor, en hög kostnad för en kort sträcka. 

Vi vill att de delar av projektet som innebär förbättring för cykel och gångtrafikanter 

längs befintlig sträckning görs. 

Vi ställer oss tveksamma till arbeten kring Slakthusmotet i Gamlestaden där 

totalkostnaden uppskattas till 100 miljoner. Även detta projekt är negativt för målet att 

minsk antalet bilresor. 

Det mycket kostsamma projektet Bangårdsförbindelsen, som nu är i ett väldigt tidigt 

skede, får inte leda till ökad biltrafik i centrum. Den nuvarande föreslagna utformningen 

ger inte tillräcklig nytta för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik sett till den höga 

investeringskostnaden och trafikanternas behov. Investeringen måste bidra till att nå 

målen för ett hållbart resande, en god stadsutveckling och en hälsofrämjandet livsmiljö.  

Det stora underjordiska parkeringsgaraget i projekt Skeppsbron etapp 2 mitt i centrala 

Göteborg är en gigantisk felinvestering när staden ska bli fossilfri. Jättegaraget skulle dra 

in mängder av bilar i ett område som har mycket bra kollektivtrafik. Istället skulle staden 

kunna finansiera en rad andra åtgärder som till exempel snabbare utbyggnad av 

pendelcykelstråk. 

Stadens infrastrukturinvesteringar riskerar att bygga fast oss i ett sätt att resa som inte är 

hållbart. Vi behöver planera staden så att transporter av både människor och gods blir 

fossilfria, yteffektiva och energieffektiva. Investeringarna ska göra Göteborg attraktivare 

för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Cykelprogrammet behöver genomföras 

och cykelinvesteringar snabbas på. Säkerhet och komfort för cyklister är viktiga faktorer 

för att få fler att cykla. Vi vill därför skynda på underhållsbeläggningen på stadens 

cykelbanor. 
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Tilläggsyrkande långsiktigt 
investeringsunderlag 2021-2031
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Förvaltningen får i uppdrag att i förtydliga underlaget gällande utredningen av
Gropegårdslänken.

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet och översända den reviderade versionen till den
centrala budgetberedningen.

Yrkandet 
Kommunfullmäktige fatta i augusti 2020 beslut om att trafiknämnden i samarbete med 
Västtrafik ska utreda spårvägskopplingen mellan Hjalmar Brantingsgatan och 
Lindholmen längs Gropegårdsgatan; den så kallade Gropegårdslänken. En sådan 
förbindelse via Volvo Lundby skulle snabbt och effektivt knyta ihop stora delar av 
Hisingen, uppfylla delar av den skrotade linbanans syfte och passa perfekt med den 
förbindelse mellan Lindholmen och Stigberget som det redan planeras för.  

Gropegårdslänken skulle bidra till att bryta segregationen och bygga ett Göteborg som 
håller ihop. Den skulle inte bara binda samman två av stadens viktigaste 
innovationscenter, vilket är positivt i sig, utan framförallt knyta ihop stora delar av 
Hisingen med resten av staden så att människor även från Biskopsgården får lättare att ta 
sig till jobb och skola vid Lindholmen och över älven till resten av staden.   

Trots detta nämns väldigt lite om just Gropegårdslänken i investeringsunderlaget som 
syftar till att ge en överblick till 2031. Det är förståeligt att all information inte finns 
förrän utredningen är klar, men om underlaget ska vara fullödigt och långsiktigt så bör 
ändå mer ändå Gropegårdslänken beskrivas på ett tydligare sätt än vad som framgår i 
nuvarande underlag.  

På grund av tidsskäl så anser vi att trafikkontoret kan göra den kompletteringen och 
skicka över underlaget till central beredning utan ny behandling av trafiknämnden.  

Trafiknämnden 2021-04-23 protokollsbilaga 3, § 147 
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Framtagande av långsiktigt 
investeringsunderlag 2021-2031  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden översänder det långsiktiga investeringsunderlaget för 2021–2031 version 
2021, till den centrala budgetberedningen inför investeringsnominering 2022. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret har i enlighet med stadens anvisning för budget och uppföljning av 
investeringar sammanställt ett långsiktigt investeringsunderlag för åren 2021–2031. 
Investeringsunderlaget beslutas av trafiknämnden och är ett underlag i den fortsatta 
politiska beredningen om framtida investeringar i staden inför Göteborgs Stads budget 
2022. Motsvarande underlag behandlas i nämnden årligen. 
Förslag till investeringsunderlag 
Den föreslagna nettovolymen för investeringar för perioden 2021-2031 uppgår till 19 090 
miljoner kronor. Inom den aktuella planperioden för år 2021-2025 uppgår nettovolymen 
till 8 257 miljoner kronor. Investeringsunderlaget omfattar pågående projekt och 
planerade åtgärder. Uppföljning av investeringsverksamheten sker kontinuerligt vid ett 
flertal tillfällen per år, vilket innebär att investeringsplaneringen löpande uppdateras 
utifrån aktuella tidplaner och förutsättningar. 

Trafiknämndens investeringsverksamhet är indelad i olika investeringsområden. Inom 
Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer finns investeringsområden Resor till fots, Resor 
med cykel, Resor med kollektivtrafik, Resor med bil, Näringslivets transporter, KomFram 
Göteborg samt Goda stadsmiljöer. Inom Reinvestering/upprustning finns 
investeringsområden Reinvestering Spårvägsbana, Reinvestering Byggnadsverk, 
Reinvestering Belysning och energieffektivisering samt Reinvestering Gator och vägar.   
Inom Namngivna projekt återfinns de åtgärder som är av större karaktär med en 
investeringsvolym som överstiger 250 miljoner kronor eller är av principiell karaktär.  

I underlaget framgår även de investeringsrelaterade driftskostnader som blir en följd av 
färdigställda, pågående och planerade investeringar. Det avser kapitalkostnader, icke 
aktiveringsbara projektkostnader såsom sanering av mark samt rivning av anläggning, 
samt kostnader för drift och underhåll. Därtill görs en bedömning om framtida kostnader 
för utrangering och förgävesprojektering. Driftskostnaderna belastar trafiknämndens 
driftsbudget.  

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-01-22 
Diarienummer 00421/21 
 

Handläggare 
Helena Kinnander/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 
E-post: helena.kinnander@trafikkontoret.goteborg.se  
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Exploateringsinvesteringar är en följd av den utbyggnad som sker i bostads- och 
verksamhetsområden. Budgetansvar för gatuanläggningarna på allmän platsmark finns 
sedan år 2020 hos fastighetsnämnden. Trafiknämnden har fortsatt ansvar för 
kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll för gatuanläggningar på allmän 
platsmark, vilket belastar trafiknämndens driftsbudget. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
En växande investeringsvolym medför ökade kapitalkostnader under många år framöver. 
Kapitalkostnaderna belastar trafiknämndens årliga driftsbudget. Förändrade 
redovisningsprinciper innebär en ökad nettokostnad för den del av kapitalkostnaderna 
som avser exploateringsverksamheten.   

En följd av den pågående stadsutvecklingen är att trafiknämnden genom ett ökat antal 
anläggningar och större ytor som ska skötas dessutom ser en årlig ökning av kostnader för 
drift och underhåll.  

Den föreslagna investeringsplanen innebär även ökade kostnader för personal och 
utredningar i både planerings- och genomförandeskedet.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Investeringar som främjar det hållbara resandet genomförs med förväntade positiva 
effekter på miljön. Investeringarna omfattar även energieffektiviseringsåtgärder samt 
åtgärder för att minska buller och vibrationer. Nämndens investeringar som syftar till att 
gynna en fossilfri hållbar mobilitet bidrar till stadens finansiering av investeringar via 
Gröna obligationer. 

Bedömning ur social dimension 
Trafiknämnden har, tillsammans med andra samhällsbyggande nämnder, ansvar för att 
planera och bygga ut den framtida staden. På strategisk nivå sker planering i form av 
översiktsplaner och åtgärdsvalsstudier. Lokal geografisk planering sker i trafikförslag 
kopplat till detaljplaner, genomförandestudier och projekteringar. Arbetet med att ta fram 
investeringsplanen innefattar analys om spridning av projekt inom staden. 
Kunskapsunderlag så som Jämlik Stad vägleder. I underlaget framgår i vilka stadsdelar 
åtgärder planeras att genomföras.  

En jämställdhetsberäkning av investeringsunderlaget har genomförts. Den visar på en 
något större nytta för kvinnor jämfört med män. Detta är framförallt kopplat till att 
investeringsunderlaget omfattar en rad stora investeringar i infrastruktur för 
kollektivtrafiken och kvinnor tenderar att nyttja kollektivtrafiken i högre utsträckning än 
män.  
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1 Investeringsvolymer 

1.1 Övergripande beskrivning av 
investeringsvolymer 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 

2026-
2031 

Inkomster 769,0 561,8 384,7 663,4 440,8 544,3 2 595,0 3 755,0 

Utgifter -1 925,8 -2 018,0 -1 740,9 -2 519,6 -2 258,8 -2 314,7 -10 852,0 -14 588,0 

varav  
Re/Ersättnings-
investering 

-366,3 -524,8 -567,7 -553,0 -726,6 -637,7 -3 009,8 -3 997,3 

varav 
Nyinvestering 

-1 559,5 -1 493,2 -1 173,2 -1 966,6 -1 532,2 -1 677,0 -7 842,2 -10 590,7 

Investerings-
netto 

-1 156,8 -1 456,2 -1 356,2 -1 856,2 -1 818,0 -1 770,4 -8 257,0 -10 833,0 

Budget 2021-
2025 

 -2 030,0 -2 435,0 -1 893,0 -1 982,0 -1 887,0 -10 227,0  

De investeringar som trafiknämnden gör ska bidra till att det blir enklare, säkrare 
och mer tillförlitligt att transportera sig i Göteborg. Tyngdpunkterna ligger på att 
det hållbara resandet ska öka. Trafiknämnden kan bidra till att förändra resandet 
genom att förenkla för göteborgaren att hitta nya, bättre resandevanor. Den 
kommande tiden präglas av en stor byggverksamhet inom staden både när det 
gäller investering och exploatering. Det sker en stor stadsomvandling där många 
aktörer är involverade. Trafiknämndens investeringar syftar till att tillgodose behov 
samt åtgärda brister i stadens infrastruktur. Det innefattar även att reinvestera och 
omhändertaga de befintliga anläggningar som blivit utslitna. 

Det långsiktiga investeringsunderlag som låg till grund för förvaltningens 
investeringsplanering förra året har varit utgångspunkt för årets arbete med 
framtagande av investeringsnominering för perioden 2021-2031. Underlaget har 
uppdaterats utifrån aktuella tidplaner och prognoser. På summerade nivå framgår 
en differens mot föregående års underlag, vilken främst förklaras av förvaltningens 
hantering av budgetregleringspost, vilket beskrivs närmare i stycket nedan. På 
åtgärdsnivå förklaras förändringar mellan åren främst på uppkomna 
tidsförskjutningar. En förändring mot föregående år är att kommande skeden av det 
namngivna projekt Gamlestan etapp 2 inte ingår i det uppdaterade underlaget 
eftersom åtgärden klassas som en exploatering och ingår då istället i 
fastighetskontorets rapportering. 

Budgetregleringspost – ett schablonmässigt avdrag  
Målsättning är att samtliga angelägna och prioriterade åtgärder ska drivas i den takt 
som underlaget redovisar. Erfarenheter visar på att det i en så omfattande 
investerings- och exploateringsplan kommer några av åtgärderna att stöta på 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 
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omfattande verksamhet som kontoret nu hanterar, det går dock inte att veta vilka 
projekt som drabbas. Genom budgetbeslutet för planperioden 2021-2025 fick 
trafiknämnden åter möjlighet att vid behov flytta medel mellan åren. För att inte 
låsa upp mer investeringsmedel än vad bedöms kunna upparbetas under kommande 
år görs ett schablonmässigt avdrag med 20 procent av den totala 
investeringsvolymen för åren 2022-2031. Genom detta avdrag blir den planerade 
investeringsvolymen mer realistisk. Detta innebär en viss differens mot föregående 
års investeringsunderlag, då det inte omfattade ett schablonmässigt avdrag för 
samtliga år eftersom möjligheten att flytta medel mellan år då saknades. 

Fördelning mellan investering och reinvestering 
Investeringsutgifterna rapporteras i investeringsnomineringen uppdelade på 
reinvestering respektive nyinvestering. Reinvestering sker med syfte att återställa 
anläggningar till dess ursprungliga tillstånd. På trafikkontoret innebär det bland 
annat beläggningsarbeten på gator och cykelvägar, upprustning av broar och 
tunnlar, belysningsåtgärder samt arbeten med spåranläggning. Föreslagen volym 
för reinvesteringar under perioden 2021-2031 uppgår till drygt 27 procent av de 
totala investeringsutgifterna. Att reinvesteringsåtgärder inte uppgår till en högre 
andel av trafiknämndens investeringsram förklaras genom att samtliga åtgärder 
inom Namngivna projekt klassas som nyinvesteringar. På sikt kommer den årliga 
volymen inom reinvestering att öka, med anledning av det omfattande arbetet med 
upprustning av kanalmurar. 

Påverkan på driftverksamheten 
En ökad investeringsvolym är positiv eftersom den kan skapa en större nytta för 
boende, besökare och verksamma. Förutom en ökad investeringsram så innebär 
stadens ambitioner inom stadsutveckling även en påverkan på den årliga 
driftverksamheten. Förutom de investeringsrelaterade driftskostnader som enligt 
anvisning rapporteras i denna sammanställning vill förvaltningen också belysa 
investeringsverksamhetens påverkan inom andra delar, vilka rapporteras mer 
ingående i samband med verksamhetsnomineringen. 

Den föreslagna investeringsvolymen medför ökande driftskostnader i tidiga 
skeden, där arbete med utredningar och åtgärdsvalsstudier genomförs, men också i 
senare skeden då driftsbudgeten belastas med kostnader i samband med 
framtagande av detaljplaner, viss kommunikation samt kostnader för 
projektorganisation. Investeringsvolymens omfattning innebär också ökat fokus på 
framkomlighet, samordning och uppföljning. En direkt följd av det ökande antalet 
byggprojekt märks också genom att förvaltningen möter en ökad mängd med 
tillstånd.  

För att uppnå önskad investeringsvolym är det därför en förutsättning att 
trafiknämnden erhåller tillräckliga driftresurser. 
 
Indexkompensation - pengars värde minskar över tid 
Investeringsunderlaget är i år angivet i löpande pris, vilket innebär att åtgärderna 
beräknas till aktuellt värde det år då kostnaden uppstår. Trafikkontoret har valt en 
generell uppräkning om 2,0 procent per år. Flera av de namngivna projekten har 
finansiering från Västsvenska paketet. Eftersom indexkompensationen för 
kommande år utifrån Västsvenska paketets beräkningar uppgår till 2,0 procent per 
år så är det den nivån som läggs ut på de enskilda projekten. Undantag är åtgärder 
inom Sverige förhandlingen där indexuppräkning av kostnader sker med 3,0 
procent. 
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Enprocentregeln - konstnärlig utformning  
Inom investeringar finns enprocentregeln. För Göteborgs Stad är det beslutat att 
stadens förvaltningar och helägda bolag ska avsätta 1,0 procent av byggkostnaden 
för utpekade projekt för konstnärlig gestaltning när man bygger nytt, bygger till 
eller bygger om. Arbetet sker i samarbete med kulturförvaltningen. I 
trafiknämndens investeringsunderlag avsätts en särskild post som sedan används 
för de projekt som utses. 

1.2 Hållbarhetsdimensioner och 
prioriteringsgrunder 
Med en omfattande investeringsverksamhet krävs prioritering för att uppnå 
önskvärd nytta. Förvaltningen arbetar med urvalskriterier, men saknar i dagsläget 
ett förvaltningsgemensamt verktyg för att värdera åtgärder. Med uppdrag att 
erbjuda en hållbar mobilitet och god stadsmiljö, bildar målbilden tillsammans med 
de tre hållbarhetsperspektiven förvaltningens urvalskriterier för arbetet med att 
sammanställa investeringsplanen. 

Hållbar mobilitet – med fokus på att tillgodose medborgarnas och näringslivets 
transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till 
en nivå som människor och natur tål på kort och lång sikt. 

Goda stadsmiljöer – med fokus på att gator, torg och ytor mellan husen är goda 
miljöer att leva, verka och vistas i, idag och i framtiden. 

Hållbarhetsperspektiv - de tre dimensionerna av hållbarhet, ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet bildar förutsättning för vad och hur trafiknämnden levererar i 
sitt uppdrag. En hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Ekonomisk hållbarhet 
För trafiknämndens verksamhet innebär ekonomisk hållbarhet att använda, vårda 
och underhålla resurser och anläggningar för att skapa långsiktigt hållbara värden. 
Det långsiktiga underhållet säkerställer att stadens anläggningar kommer att 
fungera med bibehållen funktion. Detta skapas genom analys och noggrann 
planering för att hitta kostnadsmässigt optimerade lösningar för respektive 
anläggning. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning krävs att ekonomiska 
resurser avsätts kontinuerligt för planerat underhåll istället för akuta reparationer 
och underhåll. En ekonomiskt hållbar stadsutveckling behöver ske i balans med 
erforderligt underhåll av befintliga anläggningar. Det är viktigt att drift och 
underhåll av stadens befintliga anläggningar prioriteras. 

Den omfattande investeringsverksamheten påverkar även nämndens 
driftverksamhet. Kostnader för kapitalkostnader kommer att öka i takt med att nya 
anläggningar tas i bruk. Dessutom innebär stadsutvecklingstakten att allt fler ytor 
och anläggningar ska driftas och underhållas för att bibehålla sin funktion över tid. 
Detta är kostnader som belastar förvaltningens driftverksamhet. 

Social hållbarhet 
Trafiknämnden har, tillsammans med andra samhällsbyggande nämnder, ansvar för 
att planera och bygga ut den framtida staden. Planeringen sker på strategisk 
systemnivå i bland annat, översiktsplaner och åtgärdsvalsstudier. Lokal geografisk 
planering sker i trafikförslag kopplat till detaljplaner, genomförandestudier och 
projekteringar som kontoret tar fram, själva och tillsammans med andra. 
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Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla individer får sina 
rättigheter respekterade. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika 
möjlighet till en livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha 
förutsättningar för en god hälsa. 

Den fysiska miljön har stor betydelse för människors välbefinnande, hälsa och 
vardagsliv. I trafiknämndens uppdrag ligger att tillhandahålla transportsystem och 
stadsrum som fungerar bra för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg. 
Trafiknämnden ska också aktivt verka för en planering som utjämnar skillnader i 
livsvillkor och bidrar till en mer jämlik stad. Detta görs genom att skapa trygga och 
säkra stadsmiljöer och genom att utveckla ett transportsystem som bidrar till en 
jämlik tillgång till stadens resurser så som arbete, skola, service och väl 
omhändertagna närmiljöer. Att utveckla en trygg, säker och jämlik stad innebär att 
sätta människor i fokus, hela vägen från målbild och större strukturer till 
genomförande och detaljer. 

Arbetet med att ta fram investeringsplanen innefattar analys av spridningen av 
projekt inom staden. Kunskapsunderlag så som Jämlikt Göteborg vägleder, och 
även i år redovisas i vilka stadsdelar åtgärder planeras att genomföras. Genom att 
aktivt arbeta med infrastruktur i utsatta områden kan trafiknämnden bidra till en 
jämlik stad. 

En jämställdhetsberäkning av investeringsunderlaget har genomförts. Den visar på 
en större nytta för kvinnor jämfört med män. Detta är framförallt kopplat till att 
investeringsunderlaget omfattar en rad stora investeringar i infrastruktur för 
kollektivtrafiken och kvinnor tenderar att nyttja kollektivtrafiken i högre 
utsträckning än män. 

Trafikkontoret utgår ifrån statistik som presenteras i Resvaneundersökningar 
(RVU) som gjorts inom ramen för Västsvenska paketet. Undersökningen beskriver 
könsuppdelade färdmedelsandelar för vardags(del)resor för boende i Göteborg 
2014 inom gång-, cykel-, kollektiv- och bil. Resvaneundersökningen är baserad på 
ett förstärkt underlag om cirka 18 600 urvalspersoner i åldern 15 till 84 år boende i 
Göteborgsregionen. Av dessa svarade nästan 7000 personer, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 37 procent. Utfallet från den senaste mätningen visas i tabellen 
nedan.

 
För att beräkna de olika investeringsområdena så har RVU-talen använts och den 
totala investeringsvolymen för respektive område. Om inget RVU-tal finns 
tillgängligt för investeringsområdet beräknas nyttan som könsneutral 50/50. 
Namngivna projekt har ofta effekter på fler investeringsområden och därför gör 
kontoret en procentuell bedömning av åtgärdens nytta i relation till 
investeringsområden inom Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer. Denna procent 
används sedan tillsammans med RVU-talen. 

I årets jämförelse är den totala investeringsvolymen fördelad på 56,8 procent för 
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kvinnor och 43,2 procent för män. Skillnaden i fördelningen mellan könen i RVU 
finns i Resor till fots, 62,0 procent för kvinnor och 38,0 procent för män, och i 
Resor med kollektivtrafik, 61,0 procent för kvinnor och 39,0 procent för män. 
Majoriteten av volymen inom Namngivna projekt går att relatera till 
kollektivtrafikåtgärder. Eftersom RVU-talen visar att kvinnor i högre utsträckning 
använder kollektivtrafik ger investeringsunderlaget ett högre fördelning för 
kvinnor. 

 
Ekologisk hållbarhet 
Investeringar med syfte att gynna det hållbara resandet förväntas ge positiva 
effekter på miljön. En utbyggnad av kollektivtrafiknätet samtidigt som gång- och 
cykelstråken förstärks, förbättrar möjligheten för stadens invånare att resa utan bil. 
Detta innebär positiva miljökonsekvenser i form av minskade utsläpp och trängsel. 
Om människor väljer att gå eller ta cykeln istället för bilen bidrar det till en renare 
luft vilket också påverkar folkhälsan positivt. Den generella utvecklingen av 
kollektivtrafikresor genererar också normalt sett fler korta gångresor i staden. 

Investeringar genomförs i energieffektiviseringsåtgärder samt åtgärder för att 
minska buller och vibrationer. Genom att möjliggöra laddplatser för bussar ges en 
förutsättning för en hög grad av elektrifiering. Nämndens investeringar som syftar 
till att gynna en fossilfri hållbar mobilitet bidrar till stadens finansiering av 
investeringar via Gröna obligationer. 

Prioriteringsgrunder 
Eftersom kontorets, stadens och marknadens genomförandekapacitet är begränsad 
har ambitionsnivån överstigit vad som varit möjligt att leverera. Det finns en hög 
investeringsvilja i staden och en stor förväntan bland stadens invånare. Arbetet med 
att sammanställa investeringsplanen sker med hjälp av urvalskriterier. 

Ingångna avtal 

Främst prioriteras de åtgärder för vilka staden har ingått avtal och 
överenskommelser om genomförande, exempelvis Västsvenska paketet och 
Sverigeförhandlingen. För att kunna fullgöra stadens åtaganden i dessa avtal krävs 
en stadenövergripande samordning, prioritering och utveckling av gemensamma 
arbetssätt.  Samordning sker även med andra parter. Trafikkontoret, Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen samverkar regelbundet kring frågor som rör parternas 
gemensamma frågor så som drift och underhåll av gator och spår samt planerade 
investeringar. Detta görs på flera olika tjänstemannanivåer och i flera olika forum. 
Arbetet har under de senaste åren strukturerats om en del och de nya formerna har 
givit en bättre insyn i varandras verksamheter vilket underlättar för alla parter och 
är något som ökar framdriften i arbetet med att förverkliga Målbild Koll2035. 
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Framkomlighet 

I arbetet med urval inom investeringsplanen prioriteras åtgärder i syfte att främja 
framkomlighet i staden under byggtid. 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. 

Trafikstrategin 

Göteborg planerar för att växa. För att kunna välkomna fler invånare, besökare och 
verksamheter i en tätare stad på ett hållbart sätt behöver trafiksystemet förändras. 
Trafikstrategi för en nära storstad ska vara vägledande för hur trafiksystemet och 
användandet av gatuutrymmet i Göteborg ska utvecklas för att uppnå fastslagna 
mål och möta de utmaningar som staden står inför. Ett konsekvent genomförande 
av trafikstrategin bidrar till mer attraktiva stadsmiljöer, enklare vardagsliv, mindre 
miljöpåverkan, förbättrad folkhälsa och högre ekonomisk aktivitet i Göteborg. 

Bostadsbyggandet 

Genom den infrastruktur som backar upp stadsutveckling får trafikkontoret en 
viktig roll i uppdraget att öka bostadsbyggandet. 

Reinvesteringar 

Genom att planera och prioritera ett långsiktigt arbete med reinvestering och 
upprustning av befintliga anläggningar. 

  



 

Investeringsnomineringar 2022  8 (21) 
Trafiknämnden  
  

1.3 Beskrivning av investeringsvolymer utifrån 
investeringsområden 

Belopp i 
mnkr  Utfall Prognos 

Investerings-
område  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021-

2025 2026-2031 

Resor till fots Ink         

 Utg -7,7 -21,6 -19,8 -19,1 -19,8 -22,4 -102,6 -134,5 

 Netto -7,7 -21,6 -19,8 -19,1 -19,8 -22,4 -102,6 -134,5 

Resor med 
cykel 

Ink 0,7 3,1 6,5 18,7 25,9 3,8 58,0 14,3 

 Utg -80,1 -134,2 -184,7 -151,0 -127,1 -119,9 -716,8 -745,5 

 Netto -79,4 -131,1 -178,2 -132,3 -101,2 -116,1 -658,8 -731,2 

Resor med 
kollektivtrafik 

Ink 14,0 19,2 31,5 18,7 13,5 6,0 88,9 7,5 

 Utg -53,2 -152,4 -148,6 -123,8 -85,4 -96,3 -606,5 -509,7 

 Netto -39,2 -133,2 -117,1 -105,1 -71,9 -90,3 -517,6 -502,2 

Resor med bil Ink  5,6     5,6  

 Utg -17,7 -51,9 -55,7 -55,0 -171,6 -41,7 -376,0 -333,7 

 Netto -17,7 -46,3 -55,7 -55,0 -171,6 -41,7 -370,4 -333,7 

Närings-livets 
transporter 

Ink         

 Utg -5,0 -17,7 -27,9 -45,8 -41,0 -24,8 -157,3 -159,3 

 Netto -5,0 -17,7 -27,9 -45,8 -41,0 -24,8 -157,3 -159,3 

KomFram 
Göteborg 

Ink 10,8 1,7     1,7  

 Utg -27,7 -6,1 -4,2 -4,2 -4,3 -4,4 -23,3 -28,3 

 Netto -17,0 -4,4 -4,2 -4,2 -4,3 -4,4 -21,6 -28,3 

Goda 
stadsmiljöer 

Ink         

 Utg -1,2 -21,4 -40,8 -31,1 -21,4 -23,0 -137,7 -147,3 

 Netto -1,2 -21,4 -40,8 -31,1 -21,4 -23,0 -137,7 -147,3 

Re-
investering 
spårvägs-
banan 

Ink         

 Utg -77,1 -68,9 -77,4 -39,1 -86,2 -59,0 -330,6 -513,4 

 Netto -77,1 -68,9 -77,4 -39,1 -86,2 -59,0 -330,6 -513,4 
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Re-
investering 
byggnads-
verk 

Ink         

 Utg -27,5 -110,8 -281,4 -253,7 -415,9 -324,3 -1 386,1 -1 826,0 

 Netto -27,5 -110,8 -281,4 -253,7 -415,9 -324,3 -1 386,1 -1 826,0 

Re-
investering 
Belysning 
och energi-
effektivi-
sering 

Ink         

 Utg -94,8 -93,7 -95,8 -97,6 -99,5 -101,4 -488,1 -650,2 

 Netto -94,8 -93,7 -95,8 -97,6 -99,5 -101,4 -488,1 -650,2 

Re-
investering 
Gator och 
vägar 

Ink -1,2        

 Utg -166,9 -251,4 -255,0 -300,8 -306,6 -312,5 -1 426,2 -2 006,9 

 Netto -168,2 -251,4 -255,0 -300,8 -306,6 -312,5 -1 426,2 -2 006,9 

Namngivna 
projekt 

Ink 744,7 532,2 442,8 791,9 511,5 -670,6 2 949,0 4 672,0 

 Utg -1 366,6 -1 077,1 -975,0 -2 017,4 -1 433,9 -1 752,7 -7 256,7 -11 109,3 

 Netto -621,9 -545,5 -532,2 -1 225,5 -922,4 -1 082,1 -4 307,7 -6 437,3 

Konst (1%) Ink         

 Utg  -10,2 -10,4 -10,6 -10,8 -11,0 -53,1 -70,9 

 Netto  -10,2 -10,4 -10,6 -10,8 -11,0 -53,1 -70,9 

Budget-
reglerings 
post 

Ink   -96,2 -165,9 -110,2 -136,1 -508,2 -938,8 

 Utg   435,8 629,9 564,8 578,7 2 209,1 3 647,0 

 Netto   339,6 464,0 454,6 442,6 1 700,8 2 708,2 

Netto 
investering 
Totalt 

-1 156,8 -1 456,2 -1 356,2 -1 856,2 - 1 818,0 -1 770,4 -8 257,0 -10 833,0 

 

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. 

Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer 
Trafiknämndens investeringar 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 Goda stadsmiljöer. Inom investeringsområdet ryms även mindre 
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investeringar kopplade till KomFram Göteborg. 

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 finns 
åtgärder för att förbättra den upplevda tryggheten genom arbete med belysning, 
åtgärder omfattande enkelt avhjälpta hinder på allmän platsmark samt 
säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden. 

Resor med cykel omfattar åtgärder som syftar till att öka framkomligheten och 
trafiksäkerheten för cyklister såsom pendlingscykelvägar och övergripande 
cykelvägar. Det är önskvärt att cykelvägnätet är sammanhängande och utan 
ologiska avbrott varför exempelvis åtgärder kopplade till saknade, korta länkar 
återfinns inom investeringsområdet. Det ingår även ett antal åtgärder som sker 
löpande under året i takt med att behov identifieras såsom cykelparkeringar, 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder, till exempel hastighetssäkrade 
cykelpassager och cykelöverfarter, samt belysningsåtgärder. 

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 och det planeras även 
elektrifieringsåtgärder för busstrafiken. Ett antal åtgärder inom investeringsområdet 
utförs löpande under året i takt med att behov identifieras, såsom 
tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt reducering av färdvibrationer. 

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

Näringslivets transporter omfattar åtgärder kopplade till frakttrafik i skärgården 
och transporter i innerstaden. 

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 KomFram Göteborg finns det 
investeringsmedel som nyttjas för åtgärder som syftar till att underlätta 
framkomligheten för göteborgarna under den kommande tidens 
stadsomvandlingsprojekt. 

Goda Stadsmiljöer är åtgärder med fokus på att gator, torg och ytor mellan husen 
är goda miljöer att leva, verka och vistas i. Åtgärderna omfattar exempelvis 
upprustning av lokala torg och platser, möblering längs stadens gator och torg, 
trygghetsskapande åtgärder samt gågator. 

Reinvestering 
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. 

Reinvestering av spårväg innefattar insatser som byten av spår, växlar, 
spårkomplex och tunganordningar. I investeringsområdet inryms även att förstärka 
överbyggnader i spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen 
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bussarna medför när de samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk. Västtrafik 
finansierar åtgärderna i investeringsområdet genom räntor och avskrivningar i 
banavgiften. 

Reinvestering av byggnadsverk omfattar åtgärder som görs för att ta hand om 
stadens byggnadsverk som består av bland annat broar, bullerskärmar, flytbryggor 
och stödmurar. En stor insats planeras för att rusta upp kanalmurarna, ett projekt 
som sträcker sig över många år framöver. Befintliga kanalmurar är sedan i början 
av 1800-talet och upprustningen är komplex då den består av flera delsträckor, 
varav flera har stor trafikpåverkan under byggtiden. En annan stor åtgärd i 
investeringsområdet är upprustning av Gullbergskulverten 

Reinvestering av belysning samt energieffektivisering omfattar åtgärder kopplade 
till upprustning av belysning och åtgärder inom energieffektivisering såsom utbyte 
av uttjänta och energikrävande belysningsarmaturer till mer energieffektiva 
alternativ. Andra åtgärder såsom kablifiering av luftledningar och utbyte av 
järnbandskabel omfattas också inom investeringsområdet. 

Reinvestering av gator och vägar är åtgärder kopplade till upprustning av 
gatuanläggningar och underhållsbeläggningsarbeten. Åtgärderna handlar 
framförallt om beläggningsarbeten men också om upprustning av väganläggningar 
som till exempel farthinder, upphöjda övergångsställen och brunnar.  

Namngivna projekt 
De åtgärder som är av större karaktär med en budget över 250 miljoner kronor eller 
är åtgärder av principiell karaktär benämns Namngivna projekt. 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. Åtgärdsbeskrivningar för de namngivna projekten återfinns i 
bilaga 2. 

Fördelning mellan trafikslag 
Uppdelning av åtgärder utifrån de olika sätt som medborgare och näringsliv 
transporterar sig på kan även tillämpas inom de namngivna projekten. Diagrammet 
nedan visas hur den samlade investeringsvolymen för åtgärder inom Goda 
Stadsmiljöer och hållbar mobilitet samt Namngivna projekt fördelas mellan de 
olika trafikslagen för perioden 2021-2031. 
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Exploateringar 
Trafikkontoret planerar och genomför exploateringar på allmän platsmark på 
uppdrag från fastighetskontoret respektive Älvstranden utvecklings AB. 
Trafikkontoret har inte längre budgetansvar för den skattefinansierade 
exploateringsverksamheten, men har fortsatt kostnadsansvar för de färdigställda 
gatuanläggningarnas kapitalkostnader samt ansvarar för drift och underhåll av 
dessa. Detta är kostnader som belastar trafiknämndens driftsbudget. 
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1.4 Beskrivning av betydande projekt 
Belopp i mnkr Utfall t o m Prognos 

Pågående 
projekt -2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 2031- 

Skeppsbron 
etapp 2* 

        

Ink 17,5 3,1 47,7 81,7     

Utg -35,1 -6,3 -95,4 -193,5 -344,0 -350,8 -661,6  

Netto -17,5 -3,2 -47,7 -111,8 -344,0 -350,8 -661,6  

Station Haga*         

Ink 1,0        

Utg -22,8 -60,0 -75,2 -106,8 -140,0 -120,0 -267,0  

Netto -21,8 -60,0 -75,2 -106,8 -140,0 -120,0 -267,0  

Torslanda 
Tvärförbindelse 

        

Ink         

Utg -2,1 -5,0 -12,9 -122,0 -57,9    

Netto -2,1 -5,0 -12,9 -122,0 -57,9    

Citybuss 
Backastråket 

    

Ink 5,4 8,6 81,2 229,3 10,7    

Utg -6,6 -11,3 -47,4 -423,6     

Netto -1,2 -2,7 33,8 -194,3 10,7    

Citybuss Norra 
Älvstranden 
(västra och  
nordvästra delen) 

        

Ink 2,1 4,6 98,4 44,7   295,6 221,9 

Utg -1,8 -5,5 -131,6 -80,4   -462,2 -326,7 

Netto 0,3 -0,9 -33,2 -35,7   -166,6 -104,8 

Spårväg och 
Citybuss Norra 
Älvstranden  
(Brunnsbo-Linné) 

        

Ink 30,7 48,8 93,4 155,6 253,3 335,0 1 744,8 2 859,2 

Utg -35,3 -57,9 -54,8 -234,5 -442,2 -628,8 -3 061,4 -3 912,5 

Netto -4,6 -9,1 38,6 -78,9 -188,9 -293,8 -1316,6 -1 053,3 

Engelbrektslänk
en - ny 
spårvägslänk * 

        

Ink 3,9 4,9 3,8 108,0 27,3    

Utg -8,9 -9,3 -8,1 -205,3 -47,3    

Netto -5,0 -4,4 -4,3 -97,3 -20,0    
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Hisingsbron*         

Ink 1 557,0 342,7       

Utg -2 791,6 -480,4 -364,2 -355,6     

Netto -1 234,6 -437,7 -364,2 -355,6     

Initiala åtgärder 
kollektivtrafik 
och cykel 

        

Ink 312,0 6,3       

Utg -312,0 -6,3       

Netto 0,0 0,0       

Nedsänkning av 
E45 
Gullbergsvass 

        

Ink 94,37 74,6 21,1      

Utg -303,4 -78,1 -11,0      

Netto -208,7 -3,5 10,1      

Knutpunkt 
Korsvägen * 

        

Ink 26,1 15,7 48,0 100,0 150,0 253,0 300,5  

Utg -26,1 -15,7 -48,0 -100,0 -150,0 -253,0 -440,0  

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -143,5  

Kvilleleden *         

Ink 55,5 12,5 47,2 52,6 50,2 52,6 104,0  

Utg -86,3 -25,0 -94,4 -105,2 -100,5 -105,1 -207,9  

Netto -30,8 -12,5 -47,2 -52,6 -50,3 -52,5 -103,9  

Gamlestaden 
etapp 2 (GFS) 

        

Ink 41,8 10,4       

Utg -41,4 -10,4       

Netto 0,4 0,0       

  



 

Investeringsnomineringar 2022  15 (21) 
Trafiknämnden  
  

Planerade 
projekt 

-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031- 

Gång och 
cykelbro över 
Göta älv 

        

Ink         

Utg  -2,0 -5,0 -15,0 -15,0 -15,0 -715,0 -313,0 

Netto  -2,0 -5,0 -15,0 -15,0 -15,0 -715,0 -313,0 

Avenyn 
upprustning 

        

Ink         

Utg  -1,5 -10,0 -15,5 -15,0 -75,0 -143,0  

Netto  -1,5 -10,0 -15,5 -15,0 -75,0 -143,0  

Hjalmar 
Brantingstråket 

        

Ink         

Utg     -5,0 -5,0 -80,0 -40,0 

Netto     -5,0 -5,0 -80,0 -40,0 

Slakthusmotet 
- kommunala 
delar 

        

Ink         

Utg     -2,0 -5,0 -93,0  

Netto     -2,0 -5,0 -93,0  

Nylöse-
förbindelsen 

        

Ink         

Utg         

Netto         

Klimat-
anpassning 
- inre och yttre 
vattenvägar 

        

Ink         

Utg         

Netto         

Angöring 
busstrafik 
(tidigare 
benämning 
Metrobuss) 

        

Ink         

Utg     -10,0 -10,0 -480,0  

Netto     -10,0 -10,0 -480,0  
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Spårväg i 
Alléstråket; 
Haga-Nordstan* 

        

Ink         

Utg  -2,0 -10,0 -25,0 -25,0 -75,0 -750,0  

Netto  -2,0 -10,0 -25,0 -25,0 -75,0 -750,0  

Citybusstråk         

Ink         

Utg  -1,0 -5,0 -15,0 -50,0 -50,0 -379,0  

Netto  -1,0 -5,0 -15,0 -50,0 -50,0 -379,0  

Stadsbana, 
Kortedalatunnel; 
spårtunnel 
Kortedala-
Alelyckan 

        

Ink         

Utg       -135,0 -1400,0 

Netto       -135,0 -1400,0 

Bangårds-
förbindelsen 

        

Ink   2,0 20,0 20,0 30,0 1 020,0 402,4 

Utg   -2,0 -20,0 -30,0 -60,0 -1 300,0 -582,4 

Netto   0,0 0,0 -10,0 -30,0 -280,0 -180,0 

Politisk satsning -2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 2031- 

Utbyggnad av 
hållplatser enligt 
Målbild Koll2035 

        

Ink  6,0 12,0 11,0 7,5 6,0 7,5  

Utg  -12,0 -24,0 -22,0 -15,0 -12,0 -15,0  

Netto  -6,0 -12,0 -11,0 -7,5 -6,0 -7,5  

 

De åtgärder som omfattas i stadens definition Betydande projekt återfinns hos 
trafikkontoret inom investeringsområdet Namngivna projekt.  

I bilaga finns åtgärdsbeskrivningar för namngivna projekt som förvaltningen 
planerar för perioden 2021-2031 och i tabellen ovan samt i underlaget framgår 
aktuell prognos per åtgärd. Det finns åtgärder som saknar specificerad kostnad. Det 
beror på att de befinner sig i ett tidigt skede där det ännu inte finns tillräckliga 
beräkningsunderlag för att uppskatta en totalkostnad. Konsekvensen är att 
summeringen av investeringsmedel i underlaget inte motsvarar den totala 
investeringsvolymen för de kommande investeringarna. I takt med att underlaget 
uppdateras under kommande år kommer även kostnader för de investeringsåtgärder 
som i nuläget inte har en angiven kostnad att specificeras. Detta gäller bland annat 
åtgärden Klimatanpassning inre och yttre vattenvägar, där arbetet med 
högvattenskydd dessutom kommer innebära omfattande driftpåverkande kostnader.     

Enligt anvisning ska åtgärderna sorteras under rubrikerna pågående respektive 
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planerade åtgärder. Förvaltningen har gjort bedömningen att de åtgärder som är i 
investeringsfas sorteras under pågående medan åtgärder som ännu inte belastar 
investeringsverksamheten sorteras under planerade. 

I Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2021-2025 framgår en politisk satsning på 
utbyggnad av hållplatser enligt Målbild Koll2035. Detta projekt ingår i 
investeringsområde Resor med kollektivtrafik. Enligt anvisning visas åtgärden 
även specificerad på rad i ovan tabell för att tydliggöra omhändertagandet. 
Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet har budgeterats 
med 100 miljoner kronor brutto (50 miljoner kronor netto) i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige att ianspråkta medel från Västra Götalandsregionen och 
Stadens gemensamma pott för spårinvesteringar. Trafikkontoret har fördelat 
medlen över åren i enlighet med nu planerad utbyggnad. 
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2 Driftskonsekvenser 

2.1 Kapitalkostnadsutveckling 
Belopp i mnkr Utfall Prognos 

Kapitalkostnader 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Avskrivningar -107,8 -124,0 -163,0 -228,4 -366,2 -452,8 -539,4 -628,2 

Räntekostnader -32,3 -32,4 -39,8 -49,3 -72,1 -86,1 -99,4 -115,6 

Totala 
kapitalkostnader 

-140,1 -156,4 -202,8 -277,7 -438,3 -539,0 -638,8 -743,8 

Kapitalkostnader i 
nomineringar 2021 

   -285,6 -413,4 -452,2 - - 

Rad "Kapitalkostnader i nomineringar 2021" i tabellen ovan är det värde som nominerades föregående år. Förra 
årets siffror var utan hänsyn tagen till effekten av nya redovisningsprinciper. Årets underlag tar hänsyn till 
förändrade redovisningsprinciper från och med år 2022. 

Kapitalkostnader  
En ökad investeringsvolym innebär också ökade driftskostnader under många år 
framöver i form av kapitalkostnader. Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
ränta. Avskrivning är den årliga värdeminskningen av anläggningar från det år den 
tas i bruk. Kostnaden fördelas linjärt över de år då anläggningen beräknas vara i 
bruk, det vill säga beräknad nyttjandeperiod. De olika delarna (komponenterna) 
inom en anläggning kan ha olika lång nyttjandeperiod. Majoriteten av de 
tillkommande anläggningarna har en beräknad livslängd på cirka 70 år, medan 
beläggningsarbeten samt belysning har en kortare livslängd på cirka 10 år. 
Räntekostnaden beräknas utifrån stadens anvisningar och uppgår för närvarande till 
1,0 procent. Det är en minskning från tidigare 1,25 procent, vilket ger en lägre 
kostnad för förvaltningen i jämförelse med tidigare prognos. 

För att beräkna kommande kapitalkostnader görs sammanställningar av befintliga 
anläggningar, pågående projekt samt kommande planerade projekt som finns 
upptagna i det långsiktiga investeringsunderlaget. Från år 2022 anpassas 
förvaltningens kapitalkostnadsprognos efter de nya redovisningsprinciperna för 
upplösning av inkomst. Det innebär i korthet att trafiknämndens nettokostnad ökar 
från och med år 2022. 

Eftersom underlaget baseras på en uppskattning om när anläggningar tas i bruk 
kommer den årliga kapitalkostnaden att uppdateras efter att projekten slutförts. 
Erfarenheten visar att genomförandetakten inte är lika hög som ambitionsnivån. 
Förvaltningen har i beräkningen försökt att ta hänsyn till ännu ej identifierade 
tidsförskjutningar, men prognosen kommer kontinuerligt följas upp och anpassas 
efter förändrade tidplaner för färdigställande av projekt. 

Hisingsbron kommer succesivt att tas i drift under 2021 vilket innebär en väsentligt 
ökad kapitalkostnad för förvaltningen. I underlaget ingår den nettokostnad som 
anläggningen belastar kapitalkostnaderna med utan hänsyn tagen till kommande 
avtal med Västtrafik om kostnadsfördelning mellan parterna. 

I bild 1 nedan visas den totala kapitalkostnadsutvecklingen i årets 
nomineringsunderlag i jämförelse med det material som lämnades föregående år. 
Från år 2022 framgår effekten av de förändrade redovisningsprinciperna.  Det finns 
också en förändring som är härledd till att aktiveringen av Hisingsbron kommer ske 
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succesivt, allt eftersom den tas i bruk, vilket innebär att den kraftiga ökning av 
kapitalkostnader som en så omfattande anläggning medför, förskjuts något i tid. 
Effekten kompenseras genom att en något högre avskrivningstakt har beräknats för 
majoriteten av reinvesteringarna. 

I bild 2 framgår hur kapitalkostnaderna är fördelade mellan befintliga 
anläggningar, pågående anläggningar och planerade anläggningar. 

  

 
(bild 1. Utfall och prognos, totala kapitalkostnader 2015-2031 samt jämförelse med 
prognos föregående år) 

 
(bild 2. Utfall och prognos, totala kapitalkostnader 2015-2031 samt fördelning på 
befintlig, pågående och planerad investeringsvolym) 
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2.2 Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel) 
Driftskostnader (nettoeffekter) 2022 2023 2024 2025 

Drift tillkommande anläggningar 7,7 8,3 10,4 9,1 

Medfinansiering statlig/regional 
infrastruktur 

 0,3   

Icke aktiveringsbara 
projektkostnader 

34,0 -39,0 5,0 5,0 

Förgäveskostnader/ 
Utrangeringar 

20,0    

Totala 
driftskostnadskonsekvenser 

61,7 -30,4 15,4 14,1 

Driftskostnader i underlag 2021 59,4 -45,7 14,3 6,5 

En växande investeringsbudget får påverkan även på investeringsrelaterade 
driftskostnader. Tabellen ovan visar på den årliga förändringen av 
investeringsrelaterade nettokostnader, vilka belastar trafiknämndens driftsbudget.  

Drift och underhåll 
Den ökade investeringstakten innebär på sikt ett ökat antal anläggningar som 
nämnden ansvarar för. Att ta hand om befintliga anläggningar är en viktig del av 
trafiknämndens verksamhet och kostnader för drift och underhåll belastar 
nämndens driftsbudget. Kostnaderna för drift- och underhåll av tillkommande ytor 
är beräknade och angivna som en schablonkostnad baserad på värdet av de 
exploateringsanläggningar som tas i bruk aktuellt år. Inom 
investeringsverksamheten kan nya anläggningar i vissa fall innebära en positiv 
effekt på drift- och underhållsbehovet genom att de äldre mer kostsamma 
anläggningarna ersätts med nya moderna. I andra fall omvandlas ytan och 
kostnader för drift och underhåll bedöms då bli konstant. 

Bidrag till annans anläggning/ medfinansiering statlig/regional infrastruktur 
Bidrag med finansiering till investering i annans anläggning omfattar cykelbanor 
som ägs av Trafikverket. Västra Götalandsregionen har genomfört en satsning på 
utbyggnad av cykelvägar längs regionala vägar i Västra Götaland där kommuner 
medfinansierar projektering och byggnation av aktuella cykelvägar med 50 
procent. Avropen samordnas av Göteborgsregionens kommunalförbund som gör ett 
samlat inspel till Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Trafikkontoret har 
nominerat fyra delsträckor enligt bifogat underlag. Beslut har ännu inte meddelats 
vilket innebär att det är oklart om någon eller några av de nominerade 
delsträckorna blir aktuella för utbyggnad. Eftersom det är Trafikverkets anläggning 
kan finansiering inte ske via trafiknämndens investeringsram utan kostnaden, som 
fördelas över 25 år, kommer att belasta driftsresultatet. 

Icke aktiveringsbara projektunika kostnader (rivning och sanering)  
Enligt gällande bokföringsprinciper får endast kostnader som tillför ett värde för 
anläggningen belasta investeringen. Rivning av en befintlig anläggning och 
sanering av mark är ibland nödvändig för att genomföra en åtgärd, men bidrar inte 
till den nya anläggningens värde. Kostnaden belastar därför driftsresultatet det år 
som den uppstår. 

När den nya Hisingsbron över Göta älv tas i bruk kommer den befintliga 
Götaälvbron att monteras ned och rivas. Kostnaden för rivningen ingår i beslutad 
projektkostnad för Hisingsbron, och beräknas uppgå till cirka 54 miljoner kronor. 
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Kostnaden för rivning belastar driftsresultatet de år kostnaden uppstår vilket 
beräknas ske under både år 2021 och år 2022. 

Saneringskostnader uppstår sannolikt inom flera projekt vid sanering av förorenad 
mark. Med den stora omfattning av projekt som planeras genomföras under 
kommande år är det svårt att i förväg ange hur omfattande sanering som kommer 
krävas samt vilket år som den kommer att uppstå. Förvaltningen har gjort en 
bedömning utifrån befintliga underlag samt tidigare erfarenheter, men beräkning av 
kostnader för sanering kommer behöva uppdateras löpande. Identifierade 
saneringskostnader finns bland annat inom projekt Kvilleleden samt inom 
Brunnsbo-Linné. Trafikkontoret har inte i underlaget inkluderat några icke 
aktiveringsbara projektunika kostnader för exploateringsprojekt eftersom 
Fastighetsnämnden har budgetansvar för exploateringsverksamheten. 

Förgäveskostnader/utrangering 
I takt med att trafiknämnden får ett ökande antal stora komplexa projekt ökar också 
riskerna för kostnader för förgävesprojektering, det vill säga kostnader för projekt 
och förstudier som inte kan fullföljas. Förvaltningen har ingen budgetering för 
förgäveskostnader, men gör en bedömning om att en genomsnittlig kostnad per år. 
Sannolikt kommer kostnaderna variera mellan åren. 
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Resor till fots

SUMMA Resor till fots 237,1 237,1 21,6 21,6 19,8 19,8 19,1 19,1 19,8 19,8 22,4 22,4 21,4 21,4 21,8 21,8 22,3 22,3 22,7 22,7 23,2 23,2 23,2 23,2

Resor med cykel

SUMMA Resor med cykel 1 462,3 72,3 1 390,0 134,2 3,1 131,1 184,7 6,5 178,2 151,0 18,7 132,3 127,1 25,9 101,2 119,9 3,8 116,1 121,4 9,4 112,0 125,0 4,1 120,9 120,7 0,8 119,9 124,9 124,9 126,8 126,8 126,8 126,8

Resor med kollektivtrafik 

SUMMA Resor med kollektivtrafik 1 116,1 96,4 1 019,7 152,4 19,2 133,2 148,6 31,5 117,1 123,8 18,7 105,1 85,4 13,5 71,9 96,3 6,0 90,3 99,7 7,5 92,2 83,4 83,4 82,5 82,5 81,7 81,7 84,2 84,2 78,1 78,1

Resor med bil

SUMMA Resor med bil 709,7 5,6 704,1 51,9 5,6 46,3 55,7 55,7 55,0 55,0 171,6 171,6 41,7 41,7 59,8 59,8 52,8 52,8 53,9 53,9 55,0 55,0 56,1 56,1 56,1 56,1

Näringslivets transporter

SUMMA Näringslivets transporter 316,5 316,5 17,7 17,7 27,9 27,9 45,8 45,8 41,0 41,0 24,8 24,8 25,3 25,3 25,8 25,8 26,4 26,4 26,9 26,9 27,4 27,4 27,4 27,4

KomFram Göteborg

SUMMA KomFram Göteborg 51,6 1,7 49,9 6,1 1,7 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9

Goda stadsmiljöer

SUMMA Goda stadsmiljöer 285,0 285,0 21,4 21,4 40,8 40,8 31,1 31,1 21,4 21,4 23,0 23,0 23,4 23,4 23,9 23,9 24,4 24,4 24,9 24,9 25,4 25,4 25,4 25,4

Spårvägsbanan 

SUMMA Spårvägsbanan 844,0 844,0 68,9 68,9 77,4 77,4 39,1 39,1 86,2 86,2 59,0 59,0 91,7 91,7 99,2 99,2 77,8 77,8 87,7 87,7 78,5 78,5 78,5 78,5

Byggnadsverk

SUMMA Byggnadsverk 3 212,1 3 212,1 110,8 110,8 281,4 281,4 253,7 253,7 415,9 415,9 324,3 324,3 321,2 321,2 351,6 351,6 321,1 321,1 279,5 279,5 277,7 277,7 274,8 274,8

Belysning och energieffektivisering

SUMMA Belysning och energieffektivisering 1 138,3 1 138,3 93,7 93,7 95,8 95,8 97,6 97,6 99,5 99,5 101,4 101,4 103,4 103,4 105,5 105,5 107,6 107,6 109,7 109,7 111,9 111,9 112,0 112,0

Gator och vägar

SUMMA Gator och vägar 3 433,1 3 433,1 251,4 251,4 255,0 255,0 300,8 300,8 306,6 306,6 312,5 312,5 319,7 319,7 325,9 325,9 332,2 332,2 338,7 338,7 345,2 345,2 345,2 345,2

SUMMA TN-INVESTERINGAR 12 806,0 176,0 12 630,0 930,1 29,6 900,5 1 191,2 38,0 1 153,2 1 121,4 37,4 1 084,0 1 378,8 39,4 1 339,4 1 129,7 9,8 1 119,9 1 191,7 16,9 1 174,8 1 219,6 4,1 1 215,5 1 173,5 0,8 1 172,7 1 156,4 1 156,4 1 161,3 1 161,3 1 152,4 1 152,4

SUMMA NAMNGIVNA PROJEKT 18 366,0 7 621,0 10 745,0 1 077,7 532,2 545,5 975,0 442,8 532,2 2 017,4 791,9 1 225,5 1 433,9 511,5 922,4 1 752,7 670,6 1 082,1 1 834,4 445,5 1 388,9 1 746,3 432,9 1 313,4 1 904,1 680,4 1 223,7 1 770,0 780,2 989,8 1 924,3 1 125,9 798,4 1 930,2 1 207,1 723,1

SUMMA Konstnärlig utsmyckning (1%) 124,0 124,0 10,2 10,2 10,4 10,4 10,6 10,6 10,8 10,8 11,0 11,0 11,3 11,3 11,5 11,5 11,7 11,7 12,0 12,0 12,2 12,2 12,3 12,3

SUMMA TRAFIKNÄMNDEN 
(före budgetregleringspost) 

31 296,0 7 797,0 23 499,0 2 018,0 561,8 1 456,2 2 176,6 480,8 1 695,8 3 149,4 829,3 2 320,1 2 823,5 550,9 2 272,6 2 893,4 680,4 2 213,0 3 037,3 462,4 2 574,9 2 977,4 437,0 2 540,4 3 089,3 681,2 2 408,1 2 938,3 780,2 2 158,1 3 097,7 1 125,9 1 971,8 3 094,9 1 207,1 1 887,8

SUMMA Budgetregleringspost (-20%) -5 856,0 -1 447,0 -4 409,0 -435,8 -96,2 -339,6 -629,9 -165,9 -464,0 -564,8 -110,2 -454,6 -578,7 -136,1 -442,6 -607,5 -92,5 -515,0 -595,5 -87,4 -508,1 -617,9 -136,2 -481,6 -587,7 -156,0 -431,6 -619,5 -225,2 -394,4 -619,0 -241,4 -377,5

SUMMA TRAFIKNÄMNDEN 25 440,0 6 350,0 19 090,0 2 018,0 561,8 1 456,2 1 740,9 384,7 1 356,2 2 519,6 663,4 1 856,2 2 258,8 440,8 1 818,0 2 314,7 544,3 1 770,4 2 429,9 369,9 2 059,9 2 381,9 349,6 2 032,3 2 471,4 545,0 1 926,5 2 350,7 624,2 1 726,5 2 478,2 900,7 1 577,5 2 475,9 965,7 1 510,2

SUMMA TN - Exploatering 1 254,0 1 254,0 80,0 80,0 210,0 210,0 170,0 170,0 100,0 100,0 70,0 70,0 75,0 75,0 122,0 122,0 195,0 195,0 155,0 155,0 51,0 51,0 26,0 26,0

SUMMA FN - Exploatering 4 038,0 4 038,0 390,0 390,0 590,0 590,0 630,0 630,0 600,0 600,0 570,0 570,0 541,0 541,0 246,0 246,0 114,0 114,0 268,0 268,0 39,0 39,0 50,0 50,0

SUMMA Bolag - Exploatering 44,0 44,0 7,0 7,0 27,0 27,0 2,0 2,0 8,0 8,0

SUMMA INVESTERINGAR OCH 
EXPLOATERINGAR

30 776,0 11 686,0 19 090,0 2 495,0 1 038,8 1 456,2 2 567,9 1 211,7 1 356,2 3 321,6 1 465,4 1 856,2 2 966,8 1 148,8 1 818,0 2 954,7 1 184,3 1 770,4 3 045,9 985,9 2 059,9 2 749,9 717,6 2 032,3 2 780,4 854,0 1 926,5 2 773,7 1 047,2 1 726,5 2 568,2 990,7 1 577,5 2 551,9 1 041,7 1 510,2

Utgift Inkomst NettoUtgift

TRAFIKNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA
INVESTERINGSPLAN 2021-2031

VERSION 2021, reviderad 2021-05-12 (mnkr)

Summa projekt

2021 - 2031 Inriktning 2021 Inriktning 2022 Inriktning 2023

Utgift Inkomst Netto Inkomst

Trafiknämndens långsiktiga investeringsplan 2021-2031 version 2021 (reviderad 2021-05-12)

Inriktning 2024 Inriktning 2025 Inriktning 2026 Inriktning 2027 Inriktning 2028 Inriktning 2031Inriktning 2029 Inriktning 2030

Utgift Inkomst Utgift Inkomst NettoUtgiftNetto Inkomst Netto Inkomst UtgiftNettoNetto Utgift InkomstNetto Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto

Bolag - Exploatering

FN-Exploatering

TN-Exploatering

Utgift Inkomst NettoNetto

Budgetregleringspost (-20%)

Konstnärlig utsmyckning (1%)

Namngivna projekt 

Reinvestering/upprustning

Utgift

Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer

Inkomst



TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern

Resor till fots
Ospecificerade investeringsmedel resor till fots 2,6            -      2,6        4,2            -      4,2        4,2            -      4,2        4,3            -      4,3        6,2            -      6,2        5,6            -      5,6        5,7            -      5,7        5,9            -      5,9        6,0            -      6,0        6,1            -      6,1        6,1            -      6,1        

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Trafiksäkerhetsåtgärder 2,4            -      2,4        2,1            -      2,1        2,1            -      2,1        2,2            -      2,2        2,2            -      2,2        2,3            -      2,3        2,3            -      2,3        2,3            -      2,3        2,4            -      2,4        2,4            -      2,4        2,4            -      2,4        

Utbyggnad gångbanor samt barns säkra skolvägar 5,3            -      5,3        3,6            -      3,6        2,7            -      2,7        2,7            -      2,7        2,8            -      2,8        2,8            -      2,8        2,9            -      2,9        2,9            -      2,9        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        

Gångbana längs Nellickevägen (vid Liseberg) Centrum -            -      -            -      -            -      0,3            -      0,3        0,7            -      0,7        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kompletterande belysning 0,5            -      0,5        0,5            -      0,5        0,5            -      0,5        0,5            -      0,5        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        

Trafiksäkerhets- och kvalitetshöjande åtgärder på gator med busstrafik 2,6            -      2,6        2,6            -      2,6        2,7            -      2,7        2,7            -      2,7        2,8            -      2,8        2,8            -      2,8        2,9            -      2,9        2,9            -      2,9        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        

Säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden 3,1            -      3,1        3,1            -      3,1        3,2            -      3,2        3,2            -      3,2        3,3            -      3,3        3,4            -      3,4        3,4            -      3,4        3,5            -      3,5        3,6            -      3,6        3,7            -      3,7        3,7            -      3,7        

Framkomlighet för gående utmed Övre HusargatanMajorna-Linné 1,5            -      1,5        -            -      -        -            -      -        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsåtgärder 3,6            -      3,6        3,6            -      3,6        3,7            -      3,7        3,8            -      3,8        3,9            -      3,9        3,9            -      3,9        4,0            -      4,0        4,1            -      4,1        4,2            -      4,2        4,3            -      4,3        4,3            -      4,3        

Summa Resor till fots 21,6          -      21,6      -      19,8          -      19,8      -      19,1          -      19,1      -      19,8          -      19,8      -      22,4          -      22,4      -      21,4          -      21,4      -      21,8          -      21,8      -      22,3          -      22,3      -      22,7          -      22,7      -      23,2          -      23,2      -      23,2          -      23,2      -      

Resor med cykel
Ospecificerade investeringsmedel resor med cykel 9,7            -      9,7        10,4          -      10,4      10,6          -      10,6      43,3          -      43,3      55,2          -      55,2      61,9          -      61,9      57,4          -      57,4      23,4          -      23,4      83,7          -      83,7      103,6        -      103,6    103,6        -      103,6    

Pendlingscykelbanor

Övergripande medel pendlingscykelbanor 2,6            -      2,6        2,6            -      2,6        2,7            -      2,7        2,7            -      2,7        2,8            -      2,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Björlandavägen, Toleredsgatan-SwedenborgsplatsenLundby 10,4          1,7       8,7        1,7       1,0            -      1,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

E 20, Olskroken-Munkebäck Örgryte-Härlanda 3,6            -      3,6        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Torpavallsgatan/Billerudsgatan Örgryte-Härlanda 4,8            -      4,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Mölndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsenCentrum 3,0            -      3,0        6,8            -      6,8        2,0            -      2,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Gamlestadsvägen, Slakthusgatan - Hjällbo Örgryte-Härlanda 15,8          -      15,8      14,1          -      14,1      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan - Ståthållaregatan Majorna-Linné 3,0            -      3,0        1,0            -      1,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Övergripande cykelvägnät

Övergripande medel cykelbanor 2,6            -      2,6        2,6            -      2,6        2,7            -      2,7        2,7            -      2,7        2,8            -      2,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Engelbrektsgatan, Aschebergsgatan-Arkivgatan **Centrum 1,2            -      1,2        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Engelbrektsgatan, Arkivgatan- Södra vägen ** Centrum 1,8            -      1,8        -            -      -            -      5,0            -      5,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Sten Sturegatan, Nya Allén-Berzeliigatan ** Centrum 6,9            -      6,9        0,5            -      0,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Rantorget delen Ullevimotet - Willinsbron Centrum -            -      -        1,0            -      1,0        1,8            -      1,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen - RepslagaregatanMajorna-Linné 5,8            -      5,8        10,3          -      10,3      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Älvsborgsgatan, Mariagatan - Karl Johansgatan Majorna-Linné 8,0            -      8,0        2,4            -      2,4        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Björlandavägen, St;Olofsgatan - Hisingsleden Lundby 2,6            -      2,6        -      14,3          -      14,3      13,0          -      13,0      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

E20/Fräntorp Örgryte-Härlanda 2,0            -      2,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Agnesbergsvägen,Sandspåret - Göta älv Angered 3,8            -      3,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Förstamajgatan, Tideräkningsgatan-AdventsvägenÖstra Göteborg 5,5            -      5,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Saknade korta länkar

Saknade korta länkar 4,1            -      4,1        6,2            -      6,2        10,6          -      10,6      10,8          -      10,8      6,6            -      6,6        6,8            -      6,8        6,9            -      6,9        7,0            -      7,0        7,2            -      7,2        7,3            -      7,3        7,3            -      7,3        

Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden, saknad länkAngered -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Rävebergsvägen, Rannebergsvägen-Kummingatan, saknad länkAngered -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Femvägsskälet/Grimmeredsvägen, saknad länk Västra Göteborg -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Hjällbovägen (vid Blixtgatan) Angered -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Gång- och cykelväg i anslutning till detaljplaner

Pott för gång- och cykelvägar i anslutning till detaljplaner 3,1            -      3,1        3,1            -      3,1        5,3            -      5,3        5,4            -      5,4        3,3            -      3,3        3,4            -      3,4        3,4            -      3,4        3,5            -      3,5        3,6            -      3,6        3,7            -      3,7        3,7            -      3,7        

Trafiksäkerhet & Framkomlighet

Cykelpaket 2,6            -      2,6        2,6            -      2,6        2,7            -      2,7        2,7            -      2,7        2,8            -      2,8        2,8            -      2,8        2,9            -      2,9        2,9            -      2,9        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        

Cykelvägvisning och orienterbarhet 0,5            -      0,5        0,5            -      0,5        0,5            -      0,5        0,5            -      0,5        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        

Framkomlighet 2,0            -      2,0        2,1            -      2,1        2,1            -      2,1        2,2            -      2,2        2,2            -      2,2        2,3            -      2,3        2,3            -      2,3        2,3            -      2,3        2,4            -      2,4        2,4            -      2,4        2,4            -      2,4        

Trafiksignaler 1,0            -      1,0        1,0            -      1,0        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,2            -      1,2        1,2            -      1,2        1,2            -      1,2        1,2            -      1,2        

Cykelbarometer 0,5            -      0,5        0,5            -      0,5        0,5            -      0,5        0,5            -      0,5        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        

Cykelparkering

Cykelparkering 1,5            -      1,5        1,6            -      1,6        1,6            -      1,6        1,6            -      1,6        1,7            -      1,7        1,7            -      1,7        1,7            -      1,7        1,8            -      1,8        1,8            -      1,8        1,8            -      1,8        1,8            -      1,8        

Säker cykelparkering på Drottningtorget Centrum 4,0            -      4,0        3,5            -      3,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Cykelparkering - Centralenområdet Centrum -            -      -            -      -            -      1,0            -      1,0        2,0            -      2,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Belysning
Belysning på cykelvägnätet 2,0            -      2,0        2,1            -      2,1        2,1            -      2,1        2,2            -      2,2        2,2            -      2,2        2,3            -      2,3        2,3            -      2,3        2,3            -      2,3        2,4            -      2,4        2,4            -      2,4        2,4            -      2,4        

Cykelbroar

Ågrändsbron Centrum 1,5            -      1,5        17,5          -      17,5      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Gång- och cykelbro över E6/E20 mellan Svingeln och skansen LejonetCentrum -            -      -            -      -        -            -      -        -            -      -        1,0            -      1,0        4,0            -      4,0        20,0          -      20,0      15,0          -      15,0      -            -      -            -      -            -      

Gång- och cykelbro över Lundbyleden mellan Brunnsbo och RingönLundby -            -      -            -      -            -      -        -            -      -        -            -      -        1,5            -      1,5        5,0            -      5,0        25,0          -      25,0      18,5          -      18,5      -            -      -            -      

Gång- och cykelbro över E6, Kallebäck-Grafiska vägen
Örgryte-Härlanda, 
Centrum

-            -      1,0            -      1,0        4,0            -      4,0        20,0          -      20,0      15,0          -      15,0      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Gång- och cykelbro över Götaleden (Ovalen) Centrum -            -      -        -            -      -        -            -      -        -            -      -        -            -      -        1,0            -      1,0        4,0            -      4,0        35,0          -      35,0      -            -      -            -      -            -      

Sverigeförhandlingen

Norra Älvstranden, ( Hisingsbron - Älvsborgsbron)  Lundby 3,8            -      3,8        15,0          -      15,0      15,2          8,7       6,5        8,7       -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Nya Allén Centrum -            -      -            -      -            -      0,7            -      0,7        1,5            -      1,5        -      12,4          3,7       8,7        3,7       -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Sahlgrenska-Mölndal Majorna-Linné 0,4            -      0,4        0,7            0,1       0,6        0,1       5,8            1,7       4,1        1,7       -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Övre Husargatan - Sprängkullsgatan Majorna-Linné -            -      -            -      0,4            -      0,4        0,7            -      0,7        3,0            -      3,0        3,2            1,8       1,4        1,8       -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Backaplan - Bräckemotet Lundby 6,0            1,4       4,6        1,4       26,5          6,0       20,5      6,0       27,5          6,8       20,7      6,8       -            0,9       - 0,9 0,9       -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Annedalsmotet - Götaplatsen Centrum 3,1            -      3,1        12,0          -      12,0      12,0          -      12,0      -      3,5            8,2       - 4,7 8,2       -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Stigberget - Saltholmen 
Majorna-Linné, 
Västra Göteborg

5,0            -      5,0        20,0          -      20,0      20,0          -      20,0      5,0            13,3     - 8,3 13,3     -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Backaplan - Kärra 
Lundby, Norra 
Hisingen

-            -      1,7            0,4       1,3        0,4       6,9            1,5       5,4        1,5       15,4          3,5       11,9      3,5       15,7          3,8       11,9      3,8       16,0          3,9       12,1      3,9       16,7          4,1       12,6      4,1       -            0,8       - 0,8 0,8       -            -      -            -      -            -      

Summa Resor med cykel 134,2        3,1       131,1    3,1       184,7        6,5       178,2    6,5       151,0        18,7     132,3    18,7     127,1        25,9     101,2    25,9     119,9        3,8       116,1    3,8       121,4        9,4       112,0    9,4       125,0        4,1       120,9    4,1       120,7        0,8       119,9    0,8       124,9        -      124,9    -      126,8        -      126,8    -      126,8        -      126,8    -      
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Resor med kollektivtrafik 
Ospecificerade investeringsmedel Kollektivtrafik 7,2            -      7,2        2,6            -      2,6        2,7            -      2,7        11,2          -      11,2      11,0          -      11,0      5,8            -      5,8        28,7          -      28,7      52,7          -      52,7      35,9          -      35,9      54,9          -      54,9      48,8          -      48,8      

Förbättrad framkomlighet

Pott för förbättrad framkomlighet 2,6            -      2,6        2,6            -      2,6        2,7            -      2,7        2,7            -      2,7        2,8            -      2,8        2,8            -      2,8        2,9            -      2,9        2,9            -      2,9        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        

Framkomlighet Övre Husargatan bussgata Majorna-Linné 1,5            -      1,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Electricity Majorna-Linné 1,0            -      1,0        1,0            -      1,0        1,0            -      1,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Hjällbo, ny vändslinga* Angered -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Bussgatan Swedenborgsgatan Lundby -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,6            -      0,6        1,5            1,5        17,0          17,0      -            -      -            -      

Busskörfält Torslanda Västra Hisingen 2,0            -      2,0        4,2            -      4,2        17,0          -      17,0      -            -      -            -      -            -      -            -      -        -            -        -            -        -            -      -            -      

Hållplats vid Per Dubbsgatan Västra Hisingen 2,0            -      2,0        4,2            -      4,2        17,0          -      17,0      2,2            -      2,2        5,5            -      5,5        22,5          -      22,5      26,4          -      26,4      -            -            -        -            -      -            -      

Tillgänglighetsanpassning

Anslutande gångvägar 0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 3,1            -      3,1        3,1            -      3,1        3,2            -      3,2        3,2            -      3,2        3,3            -      3,3        3,4            -      3,4        3,4            -      3,4        3,5            -      3,5        3,6            -      3,6        3,7            -      3,7        3,7            -      3,7        

Pendelparkeringar

Pendelparkeringar (egen regi) 12,0          -      12,0      4,0            6,0       - 2,0 6,0       2,0            -      2,0        2,0            -      2,0        2,0            -      2,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Anslutande vägar vid pendelparkeringar (Västsvenska paketet) 1,0            1,0       -        1,0       -            -      -        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Pendelparkeringar (Västsvenska paketet) 5,5            2,4       3,1        2,4       12,0          12,0     12,0     7,0            7,0       7,0       6,0            6,0       6,0       -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Pendelparkering Nymånegatan Östra Göteborg 1,0            -      1,0        0,1            -      0,1        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Buller

Torgny Segerstedtsgatan, delen Göta Älvsgatan- Tallstigen 2 gräsVästra Göteborg 3,0            -      3,0        -            -      -        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Hjalmar Brantingsgatan, Wieselgrenspl.-Gropegårdsg gräs i spår Lundby -            -      2,5            -      2,5        2,5            -      2,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Bullervall Björlandavägen,  Sankt Olofsgatan-SwedenborgsplatsenLundby 5,3            -      5,3        4,4            -      4,4        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Bulleråtgärder pott för att nå KF delmål god bebyggd miljö. 0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        

Bullerskydd i anslutning till förskolor 2,0            -      2,0        1,0            -      1,0        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,2            -      1,2        1,2            -      1,2        1,2            -      1,2        1,2            -      1,2        

Vibrationsåtgärder 0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        0,2            -      0,2        

Bullervallar/skärmar 2,6            -      2,6        2,6            -      2,6        2,7            -      2,7        2,7            -      2,7        2,8            -      2,8        2,8            -      2,8        2,9            -      2,9        2,9            -      2,9        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        

Gräs i spår/vallar 4,1            -      4,1        4,2            -      4,2        4,2            -      4,2        4,3            -      4,3        4,4            -      4,4        4,5            -      4,5        4,6            -      4,6        4,7            -      4,7        4,8            -      4,8        4,9            -      4,9        4,9            -      4,9        

Vattenburen kollektivtrafik*

Vattenburen kollektivtrafik övergripande medel 1,5            -      1,5        1,6            -      1,6        10,0          -      10,0      10,0          -      10,0      10,0          -      10,0      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Saltholmen, ramp för tillgänglighet Västra Göteborg -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Donsö hamn och flytbrygga  Västra Göteborg 8,9            -      8,9        19,8          -      19,8      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Pumpgatan flytbrygga Lundby 11,2          -      11,2      0,5            -      0,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Brännö/Rödsten flytbrygga Västra Göteborg 3,0            -      3,0        10,8          -      10,8      5,0            -      5,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Belysning

Belysning vid hållplatser 0,5            -      0,5        0,5            -      0,5        0,5            -      0,5        0,5            -      0,5        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        0,6            -      0,6        

Hållplatser

Målbild Koll2035 - Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet 12,0          6,0       6,0        6,0       24,0          12,0     12,0      12,0     22,0          11,0     11,0      11,0     15,0          7,5       7,5        7,5       12,0          6,0       6,0        6,0       15,0          7,5       7,5        7,5       -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Cykelparkering vid hållplats 3,1            -      3,1        3,1            -      3,1        3,2            -      3,2        3,2            -      3,2        3,3            -      3,3        3,4            -      3,4        3,4            -      3,4        3,5            -      3,5        3,6            -      3,6        3,7            -      3,7        3,7            -      3,7        

Säker cykelparkering vid hållplats -            -      -        1,5            1,5       1,5       3,9            0,7       3,2        0,7       3,2            -      3,2        3,3            -      3,3        3,4            -      3,4        3,4            -      3,4        3,5            -      3,5        3,6            -      3,6        3,7            -      3,7        3,7            -      3,7        

Bytespunkt Brunnsbo Norra Hisingen -            -      1,6            -      1,6        2,7            -      2,7        5,4            -      5,4        22,1          -      22,1      29,3          -      29,3      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Rymdtorget Norra Hisingen -            -      1,0            -      1,0        2,0            -      2,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Laddstationer vid hållplats Norra Hisingen 4,1            -      4,1        4,2            -      4,2        4,2            -      4,2        4,3            -      4,3        4,4            -      4,4        4,5            -      4,5        4,6            -      4,6        4,7            -      4,7        4,8            -      4,8        4,9            -      4,9        4,9            -      4,9        

Spårbana*

Ny signal och växelstyrning 3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kollisionsskydd -            -      0,7            -      0,7        0,7            -      0,7        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Strömmatning till spårväg 42,4          9,8       32,6      9,8       21,4          -      21,4      4,0            -      4,0        7,5            -      7,5        7,0            -      7,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar 5,0            -      5,0        4,5            -      4,5        2,1            -      2,1        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Automatiskt förval av växelanmälan 1,3            -      1,3        1,5            -      1,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Summa resor med kollektivtrafik 152,4        19,2     133,2    19,2     148,6        31,5     117,1    31,5     123,8        18,7     105,1    18,7     85,4          13,5     71,9      13,5     96,3          6,0       90,3      6,0       99,7          7,5       92,2      7,5       83,4          -      83,4      -      82,5          -      82,5      -      81,7          -      81,7      -      84,2          -      84,2      -      78,1          -      78,1      -      

Resor med bil
Ospecificerade investeringsmedel Bil 4,3            -      4,3        4,2            -      4,2        4,2            -      4,2        4,3            -      4,3        22,1          -      22,1      33,8          -      33,8      34,5          -      34,5      35,1          -      35,1      35,9          -      35,9      36,6          -      36,6      36,6          -      36,6      

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet/framkomlighet 1,1            -      1,1        3,2            -      3,2        5,3            -      5,3        5,4            -      5,4        5,5            -      5,5        5,6            -      5,6        5,7            -      5,7        5,9            -      5,9        6,0            -      6,0        6,1            -      6,1        6,1            -      6,1        

Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen Västra Göteborg 2,5            -      2,5        8,5            -      8,5        1,0            -      1,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      
Cirkulation Nymånegatan Östra Göteborg 17,2          4,6       12,6      4,6       0,2            -      0,2        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      
Cirkulation Kärramotet Norra Hisingen 0,2            -      0,2        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      
Cirkulation Björlandavägen/Wieselgrensgatan Norra Hisingen 2,0            -      2,0        2,0            -      2,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Korsning vid Assar Gabrielssonsväg Västra Hisingen 4,3            -      4,3        5,0            -      5,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Cirkulation Domarringsgatan/Kongahällavägen Västra Hisingen -            -      -            -      -            -      0,4            0,4        2,0            -      2,0        8,0            -      8,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      
Uppkopplade trafiksignaler 2,6            -      2,6        2,6            -      2,6        2,7            -      2,7        2,7            -      2,7        2,8            -      2,8        2,8            -      2,8        2,9            -      2,9        2,9            -      2,9        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        

Vägvisning för bil 2,6            -      2,6        2,6            -      2,6        2,7            -      2,7        2,7            -      2,7        2,8            -      2,8        2,8            -      2,8        2,9            -      2,9        2,9            -      2,9        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        

Askims stationsväg  Askim-Frölund-Högsbo 2,3            -      2,3        9,2            -      9,2        29,3          -      29,3      149,6        -      149,6    -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      
Dubbelriktning Berzeliigatan, Södra vägen-Sten Sturegatan Centrum 0,5            -     0,5        1,0            -      1,0        3,5            -      3,5        -            -      -          -     -          -     -          -     -          -     -          -     -          -     -          -     

Buller & Vibrationer
Pott Bulleråtgärder pott för att nå KF delmål god bebyggd miljö 3,1            -      3,1        3,1            -      3,1        3,2            -      3,2        3,2            -      3,2        3,3            -      3,3        3,4            -      3,4        3,4            -      3,4        3,5            -      3,5        3,6            -      3,6        3,7            -      3,7        3,7            -      3,7        

Pott Bullervallar/skärmar 3,1            -      3,1        3,1            -      3,1        3,2            -      3,2        3,2            -      3,2        3,3            -      3,3        3,4            -      3,4        3,4            -      3,4        3,5            -      3,5        3,6            -      3,6        3,7            -      3,7        3,7            -      3,7        

Förskolan Djurgårdsgatan 29 Majorna-Linné 1,3            1,0       0,3        1,0       -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Torgny Segerstedtsgatan-Västra Palmgrensgatan mur och skärm Västra Göteborg 5,0            -      5,0        6,0            -      6,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Torgny Segerstedtsgatan bulleråtgärder norra delen etapp 1B Västra Göteborg -            -      5,0            -      5,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Summa resor med bil 51,9          5,6       46,3      5,6       55,7          -      55,7      -      55,0          -      55,0      -      171,6        -      171,6    -      41,7          -      41,7      -      59,8          -      59,8      -      52,8          -      52,8      -      53,9          -      53,9      -      55,0          -      55,0      -      56,1          -      56,1      -      56,1          -      56,1      -      
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Näringslivets transporter
Ospecificerade investeringsmedel Näringslivets transporter 3,1            -      3,1        3,1            -      3,1        3,2            -      3,2        3,2            -      3,2        22,1          -      22,1      22,5          -      22,5      23,0          -      23,0      23,4          -      23,4      23,9          -      23,9      24,4          -      24,4      24,4          -      24,4      

Lastkajer
Pott för lastkajer 2,6            -      2,6        2,6            -      2,6        2,7            -      2,7        2,7            -      2,7        2,8            -      2,8        2,8            -      2,8        2,9            -      2,9        2,9            -      2,9        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        3,0            -      3,0        

Brännö/Rödsten lastkaj Västra Göteborg 3,0            -      3,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      
Donsö lastkaj Västra Göteborg 4,4            -      4,4        9,7            -      9,7        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      
Vrångö lastkaj Västra Göteborg 1,8            -      1,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Terminaler
Fiskebäcksterminalen Västra Göteborg 0,8            -      0,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Anslutningar
Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut Västra Hisingen 2,0            -      2,0        12,5          -      12,5      40,0          -      40,0      35,0          -      35,0      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Summa Näringslivets transporter 17,7          -      17,7      -      27,9          -      27,9      -      45,8          -      45,8      -      41,0          -      41,0      -      24,8          -      24,8      -      25,3          -      25,3      -      25,8          -      25,8      -      26,4          -      26,4      -      26,9          -      26,9      -      27,4          -      27,4      -      27,4          -      27,4      -      

KomFram Göteborg 
Ospecificerade investeringsmedel KomFram Gbg 2,0            -      2,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

KomFram Göteborg

Pott åtgärder inom KomFram Göteborg 4,1            -      4,1        4,2            -      4,2        4,2            -      4,2        4,3            -      4,3        4,4            -      4,4        4,5            -      4,5        4,6            -      4,6        4,7            -      4,7        4,8            -      4,8        4,9            -      4,9        4,9            -      4,9        

Ny bytespunkt Liseberg * Centrum -            1,7       - 1,7 1,7       -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Summa KomFram Göteborg 6,1            1,7       4,4        1,7       4,2            -      4,2        -      4,2            -      4,2        -      4,3            -      4,3        -      4,4            -      4,4        -      4,5            -      4,5        -      4,6            -      4,6        -      4,7            -      4,7        -      4,8            -      4,8        -      4,9            -      4,9        -      4,9            -      4,9        -      

Goda Stadsmiljöer 
Ospecificerade investeringsmedel Goda Stadsmiljöer 3,1            -      3,1        3,1            -      3,1        3,2            -      3,2        3,2            -      3,2        11,0          -      11,0      11,3          -      11,3      11,5          -      11,5      11,7          -      11,7      12,0          -      12,0      12,2          -      12,2      12,2          -      12,2      

Goda Stadsmiljöer

Stadsmiljöåtgärder 7,1            -      7,1        7,3            -      7,3        7,4            -      7,4        7,6            -      7,6        7,7            -      7,7        7,9            -      7,9        8,0            -      8,0        8,2            -      8,2        8,4            -      8,4        8,5            -      8,5        8,5            -      8,5        

Stadsmiljöåtgärder i Fredsstan Centrum 1,0            -      1,0        3,0            -      3,0        6,0            -      6,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Landsvägsgatan inkl Ernst Ljungens plats Majorna-Linné -            -      1,0            -      1,0        1,5            -      1,5        6,5            -      6,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats Centrum 1,3            -      1,3        8,5            -      8,5        0,5            -      0,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Pott för stadsmiljöåtgärder mindre åtgärder 1,8            -      1,8        1,9            -      1,9        1,9            -      1,9        1,9            -      1,9        2,0            -      2,0        2,0            -      2,0        2,1            -      2,1        2,1            -      2,1        2,2            -      2,2        2,2            -      2,2        2,2            -      2,2        

Trygghetsskapande åtgärder (sdn) 1,0            -      1,0        1,0            -      1,0        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,2            -      1,2        1,2            -      1,2        1,2            -      1,2        1,2            -      1,2        

Sittplatser i gångstaden (möblering) 1,0            -      1,0        1,0            -      1,0        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        1,2            -      1,2        1,2            -      1,2        1,2            -      1,2        1,2            -      1,2        

Gågata Tredje Långgatan Majorna-Linné 3,3            -      3,3        4,5            -      4,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen Angered 1,8            -      1,8        9,4            -      9,4        8,5            -      8,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Summa Goda stadsmiljöer 21,4          -      21,4      -      40,8          -      40,8      -      31,1          -      31,1      -      21,4          -      21,4      -      23,0          -      23,0      -      23,4          -      23,4      -      23,9          -      23,9      -      24,4          -      24,4      -      24,9          -      24,9      -      25,4          -      25,4      -      25,4          -      25,4      -      

SUMMA HÅLLBAR MOBILITET OCH 
GODA STADSMILJÖER

405,3        29,6     375,7    29,6     481,6        38,0     443,6    38,0     430,2        37,4     392,8    37,4     470,6        39,4     431,2    39,4     332,5        9,8       322,7    9,8       355,6        16,9     338,7    16,9     337,4        4,1       333,3    4,1       334,7        0,8       333,9    0,8       340,7        -      340,7    -      347,9        -      347,9    -      341,8        -      341,8    -      
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Spårvägsbanan
Ospecificerade investeringsmedel Spårvägsbana 4,0            -      4,0        10,0          -      10,0      10,0          -      10,0      10,0          -      10,0      10,0          -      10,0      22,5          -      22,5      11,5          -      11,5      23,4          -      23,4      17,9          -      17,9      48,8          -      48,8      48,8          -      48,8      

Åtgärder som krävs för att upprätthålla standard på banan*

Änggården SISÄ-anläggning Majorna-Linné 6,0            -      6,0        2,0            -      2,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kollektivtrafikstråk buss - spårväg*

Kollektivtrafikstråk Östra Hamngatan, Brunnsparken-Lilla BommenCentrum 15,0          -      15,0      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen-hpl Liseberg, inkl hållplatsupprustningCentrum -            -      -            -      1,1            -      1,1        15,2          -      15,2      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen-hpl Getebergsäng, inkl hållplatsupprustningCentrum -            -      -            -      2,1            -      2,1        32,5          -      32,5      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kollektivtrafikstråk Linnégatan, Olivedalsgatan - hpl LinnéplatsenMajorna-Linné 17,0          -      17,0      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kollektivtrafikstråk Södra hamngatan Brunnsparken-Lilla torgetCentrum -            -      -            -      -            -      -            -      1,1            -      1,1        14,6          -      14,6      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kollektivtrafikstråk Vasaplatsen - Kapellplatsen Centrum -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      2,3            -      2,3        35,6          -      35,6      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kollektivtrafikstråk efter kurvan Kapellplatsen - hpl ChalmersCentrum -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      1,1            -      1,1        1,1            -      1,1        -            -      -            -      -            -      -            -      

Kollektivtrafikstråk Per Dubbsgatan, Ehrenströmsgatan - växel Per Dubbsvidukten, inkl hållplatsupprustningMajorna-Linné -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      4,7            -      4,7        40,6          -      40,6      -            -      -            -      

Kollektivtrafikstråk Redbergsvägen, Bauersgatan - Danska vägen, inkl hållplatsupprustning OlskroktorgetÖrgryte-Härlanda 2,0            -      2,0        31,0          -      31,0      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Byte av spårkomplex*

Byte av spårkomplex Redbergsplatsen Örgryte-Härlanda 1,0            -      1,0        9,0            -      9,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Byte av spårkomplex Brunnsparken Centrum -            -      -            -      -            -      2,2            -      2,2        21,0          -      21,0      21,4          -      21,4      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Byte av spårkomplex Grönsakstorget Centrum -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      2,3            -      2,3        20,7          -      20,7      -            -      -            -      -            -      -            -      

Byte av spårkomplex Marklandsgatan
Askim-Frölunda-
Högsbo

-            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      2,3            -      2,3        21,1          -      21,1      -            -      -            -      -            -      

Byte av spårkomplex Stampgatan-Alströmergatan
Askim-Frölunda-
Högsbo

19,0          -      19,0      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Planerat underhåll - Spårvägsbanan*

Planerat underhåll spårvägsbanan 4,9            -      4,9        25,4          -      25,4      25,9          -      25,9      26,4          -      26,4      26,9          -      26,9      27,5          -      27,5      28,0          -      28,0      28,6          -      28,6      29,2          -      29,2      29,7          -      29,7      29,7          -      29,7      

Summa Spårvägsbanan 68,9          -      68,9      -      77,4          -      77,4      -      39,1          -      39,1      -      86,2          -      86,2      -      59,0          -      59,0      -      91,7          -      91,7      -      99,2          -      99,2      -      77,8          -      77,8      -      87,7          -      87,7      -      78,5          -      78,5      -      78,5          -      78,5      -      

Byggnadsverk
Ospecificerade investeringsmedel Byggnadsverk 8,0            -      8,0        10,0          -      10,0      10,0          -      10,0      10,0          -      10,0      10,0          -      10,0      11,3          -      11,3      11,5          -      11,5      11,7          -      11,7      23,9          -      23,9      24,4          -      24,4      24,4          -      24,4      

Garantibesiktningar 1,4            -      1,4        1,5            -      1,5        1,5            -      1,5        1,5            -      1,5        1,5            -      1,5        1,6            -      1,6        1,6            -      1,6        1,6            -      1,6        1,7            -      1,7        1,7            -      1,7        1,7            -      1,7        

Reinvestering inre vattenvägar

Kanalmursprogrammet Centrum 10,2          -      10,2      93,6          -      93,6      127,3        -      127,3    324,7        -      324,7    276,0        -      276,0    281,5        -      281,5    287,2        -      287,2    292,9        -      292,9    239,0        -      239,0    243,8        -      243,8    248,7        -      248,7    

Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan (1480-6000-12)Centrum 0,5            -      0,5        3,6            -      3,6        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron(1480-6000-15&16) Centrum 8,5            -      8,5        48,7          -      48,7      49,7          -      49,7      33,3          -      33,3      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Renovering av flytbrygga, Klippan* Majorna-Linné -            -      -            -      -            -      0,6            -      0,6        3,8            -      3,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Renovering av flytbrygga, Eriksberg* Lundby -            -      -            -      -            -      -            -      0,7            -      0,7        3,8            -      3,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Renovering av flytbrygga, Rosenlund* Centrum -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,7            -      0,7        4,0            -      4,0        -            -      -            -      -            -      -            -      

Renovering av flytbrygga, Vrångö* Västra Göteborg -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,7            -      0,7        4,3            -      4,3        -            -      -            -      -            -      -            -      

Renovering av flytbrygga, Lindholmen* Lundby -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,8            -      0,8        4,5            -      4,5        -            -      -            -      -            -      

Renovering av flytbrygga, Slottsberget* Lundby -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,2            -      0,2        4,7            -      4,7        -            -      -            -      

Renovering av flytbrygga, Lilla Bommen* Centrum -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,8            -      0,8        4,8            -      4,8        -            -      -            -      

Renovering av flytbrygga Styrsö Tången (1480-5029-1) *Västra Göteborg -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,7            -      0,7        4,4            -      4,4        -            -      

Sannegårdshamnen spontkaj västra kajen (1480-9004-4)Lundby 0,7            -      0,7        3,6            -      3,6        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Gullbergskajen (1480-9021-1-11) Centrum -            -      1,0            -      1,0        1,1            -      1,1        10,8          -      10,8      11,0          -      11,0      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Dockpromenaden Stapelbädden (1480-9007-1) Lundby 15,7          -      15,7      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Reinvestering broar och tunnlar

Höjning av broar till rådande norm 4,1            -      4,1        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Flatåsmotet (1480-1099-1, 1480-1101-1)  Askim-Frölunda-Högsbo 2,5            -      2,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Frölundatunneln (1480-3044-1)*
Askim-Frölunda-
Högsbo

7,5            -      7,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Dämmebron (1480-1014-1) Centrum 4,5            -      4,5        6,5            -      6,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Sommarvädersgatan, Önskevädersgatan (1480-2622-1) Västra Hisingen -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,2            -      0,2        1,7            -      1,7        -            -      -            -      -            -      -            -      

Gullbergs Strandgata (1480-1053-1) Centrum 1,1            -      1,1        5,0            -      5,0        7,0            -      7,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Ringömotet (1480-1614-1) Centrum 1,1            -      1,1        4,6            -      4,6        6,3            -      6,3        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Spårvägsbro Marklandsgatans hpl (1480-3038-1)*
Askim-Frölunda-
Högsbo

-            -      0,4            -      0,4        3,7            -      3,7        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Olskroken GC-bro (1480-2083-1) Örgryte-Härlanda -            -      0,1            -      0,1        1,0            -      1,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Delsjöbäcken (1480-1026-1) Örgryte-Härlanda -            -      -            -      -            -      -            -      0,2            -      0,2        1,8            -      1,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Ljusårsvägen (1480-1316-1) Östra Göteborg -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,3            -      0,3        2,3            -      2,3        -            -      -            -      -            -      -            -      

Bro vid Frölundaborg (1480-1086-2) Majorna-Linné -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,5            -      0,5        4,2            -      4,2        -            -      -            -      

Upprustning av gångbroar vid Landala torg Centrum 2,7            -      2,7        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Upprustning av broar i Önnered Västra Göteborg -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Sagogången (1480-2607-1) Norra Hisingen -            -      1,6            -      1,6        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kungsportsbron Centrum -            -      -            -      -            -      -            -      1,1            -      1,1        2,3            -      2,3        36,8          -      36,8      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket upprustnig av broar

Upprustning 1480-1082-1 Kungstensmotet, bro över västerleden, spårväg SvalörtsgatanVästra Göteborg -            -      11,0          -      11,0      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Upprustning av broar i Fiskebäck Västra Göteborg -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Upprustning av bro över Dag HammarskjöldsledenVästra Göteborg 8,5            -      8,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Upprustning av gång- och cykelbro vid Lergöksgatan
Askim-Frölunda-
Högsbo

-            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Munkebäck underhåll Örgryte-Härlanda

Munkebäcksmotet Östra bron (1480-1104-1) 0,8            -      0,8        7,5            -      7,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Munkebäcksmotet Västra bron (1480-1105-1) 0,8            -      0,8        7,5            -      7,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Högsbo/Frölunda C underhåll Västra Göteborg -            

Orgelgatan, Marconigatan (1480-3043-1)* 1,3            -      1,3        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Hjällbo/Rannebergen underhåll Angered -            

Rannebergsvägen (1480-2348-1) -            -      -            -      -            -      0,2            -      0,2        1,6            -      1,6        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Eriksbo (1480-2307-1) -            -      -            -      -            -      0,1            -      0,1        0,9            -      0,9        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

REINVESTERING/UPPRUSTNING 
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Paket Önnered 1 underhåll Västra Göteborg -            

Sjupundsgatan (1480-2032-1) 0,2            -      0,2        1,8            -      1,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Skattegårdsvägen, Önneredsvägen (1480-2064-1) 0,2            -      0,2        1,6            -      1,6        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Västes gata (1480-2112-1) 0,2            -      0,2        1,4            -      1,4        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Juvelgatan (1480-2048-1) 0,2            -      0,2        1,1            -      1,1        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Skattegårdsvägen (1480-2049-1) 0,2            -      0,2        1,1            -      1,1        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Safirgatan (1480-2056-1) 0,2            -      0,2        1,4            -      1,4        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Frölunda O och S underhåll Västra Göteborg -            

Knapegårdsvägen, Gamla Särövägen (1480-2123-1) -            -      0,4            -      0,4        1,8            -      1,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Radiovägen (1480-2053-1) -            -      0,2            -      0,2        1,2            -      1,2        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Södra Särövägen, Lindåsskolan (1480-2125-1) -            -      0,2            -      0,2        1,4            -      1,4        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Billdals Lövskogsvägen, Billdals Aspväg (1480-2131-1) -            -      0,2            -      0,2        1,3            -      1,3        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Näsets badväg (1480-2150-1) -            -      0,1            -      0,1        1,1            -      1,1        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Angered 1 underhåll Angered -            

Kanelgatan (1480-2354-1) -            -      0,3            -      0,3        2,1            -      2,1        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Kryddvägen (1480-2355-1) -            -      0,3            -      0,3        2,7            -      2,7        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Galaxgatan (1480-1326-1) -            -      0,2            -      0,2        1,4            -      1,4        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Västerslänt (1480-2327-1) -            -      0,2            -      0,2        1,4            -      1,4        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Liseberg underhåll Centrum

Underåsbron (1480-1035-1) -            -      -            -      0,3            -      0,3        2,7            -      2,7        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Vallhallabron (1480-1042-1) -            -      -            -      0,1            -      0,1        0,8            -      0,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Angered/Backa underhåll  Angered, Norra Hisingen -            

Fjällviolen (1480-2345-1) -            -      -            -      0,2            -      0,2        1,6            -      1,6        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Grusåsvägen (1480-2369-1) -            -      -            -      0,1            -      0,1        1,1            -      1,1        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Bäckebolsmotet (1480-1606-1) -            -      -            -      0,2            -      0,2        3,8            -      3,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Tingstad underhåll Norra Hisingen -            

Partihandelsgatan Gullbergsmotet (1480-1057-1) -            -      -            -      0,6            -      0,6        8,7            -      8,7        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Marieholmsgatan (1480-1011-1) -            -      -            -      0,4            -      0,4        5,4            -      5,4        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket tunnel Öster Angered -            

Spårvägstunnel 52 (1480-3065-1) -            -      -            -      -            -      0,5            -      0,5        5,5            -      5,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Spårvägstunnel 51 (1480-3073-1)* -            -      -            -      -            -      0,2            -      0,2        1,1            -      1,1        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Angered 2 underhåll Angered -            

Linnarhult (1480-2344-1) -            -      -            -      -            -      0,2            -      0,2        0,8            -      0,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Titteridammsvägen (1480-2365-1) -            -      -            -      -            -      0,2            -      0,2        1,1            -      1,1        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

GC-väg Grusåsvägen (1480-2370-1) -            -      -            -      -            -      0,1            -      0,1        1,0            -      1,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Sisjön underhåll  Askim-Frölunda-Högsbo -            -            

Knapegårdsvägen (1480-2161-1) -            -      -            -      -            -      0,1            -      0,1        1,0            -      1,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Björnmossevägen Sisjön (1480-2163-1) -            -      -            -      -            -      0,2            -      0,2        2,0            -      2,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Askims domareväge V Sisjövägen (1480-2159-1) -            -      -            -      -            -      0,1            -      0,1        0,9            -      0,9        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Marholmsvägen Stora ån (1480-1146-1) -            -      -            -      -            -      0,1            -      0,1        1,8            -      1,8        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Angered 3 underhåll Angered -            

Lärjeholm (1480-1306-1) -            -      -            -      -            -      -            -      0,1            -      0,1        1,5            -      1,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Titteridammsvägen, Länkharvsgatan (1480-2364-1) -            -      -            -      -            -      -            -      0,4            -      0,4        1,5            -      1,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Bredfjällsgatan (1480-2301-1) -            -      -            -      -            -      -            -      0,4            -      0,4        1,7            -      1,7        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Chalmerstunneln Centrum -            

Chalmerstunneln (1480-3075-1)* -            -      -            -      -            -      -            -      0,2            -      0,2        2,5            -      2,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Chalmerstunneln (1480-3075-2)* -            -      -            -      -            -      -            -      0,2            -      0,2        2,6            -      2,6        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Frölunda C/Högsbo underhåll  Askim-Frölunda-Högsbo -            

Flatåsmotet Tunnlandsgatan (1480-1102-1) -            -      -            -      -            -      -            -      0,2            -      0,2        1,7            -      1,7        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Vändslinga Näverlursgatan (1480-3044-1)* -            -      -            -      -            -      -            -      0,6            -      0,6        5,6            -      5,6        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Önnered 2 underhåll Västra Göteborg

GC- bro Ängkärrsvägen (1480-2094-1) -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -        0,2            -      0,2        1,6            -      1,6        -            -      -            -      -            -      

Ängkärrsvägen (1480-2105-1) -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,5            -      0,5        2,4            -      2,4        -            -      -            -      -            -      

Smaragdgatan (1480-2054-1) -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,2            -      0,2        1,4            -      1,4        -            -      -            -      -            -      

Vallhamnsgatan (1480-2096-1) -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,3            -      0,3        1,8            -      1,8        -            -      -            -      -            -      

Önneredsskolan (1480-2077.-1) -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,3            -      0,3        1,8            -      1,8        -            -      -            -      -            -      

Paket Angered 4 underhåll Angered -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

GC bro söder Muskotgatan (1480-2372-1) -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,1            -      0,1        1,1            -      1,1        -            -      
Spårvägsbro över Gc väg mellan Hjällbovägen 
och Lärjeån

-            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      0,5            -      0,5        2,3            -      2,3        -            -      

Byggnadsverk, övriga konstruktioner 

Prospect Hill Förstärkning av stödmur Örgryte-Härlanda -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Upprustning av Gullbergskulverten 
Centrum, Örgryte-
Härlanda

11,5          -      11,5      55,5          -      55,5      29,0          -      29,0      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Bullerskyddsskärmar vid Torparmotet Örgryte-Härlanda -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Utbyte av hiss spårvagnshållpl. Hammarkullen Angered 11,3          -      11,3      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Stödmur Skansen Lejonet (1480-4049-1) Centrum 0,4            -      0,4        4,5            -      4,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Stödmur Hagens prästväg (1480-4473-1) Centrum 0,2            -      0,2        1,9            -      1,9        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Paket Backa underhåll Norra Hisingen

Kärravägen (1480-10035-1,2,3,4,5) -            -      -            -      0,8            -      0,8        5,4            -      5,4        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Transportgatan (1480-2648-1) -            -      -            -      0,2            -      0,2        3,2            -      3,2        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Järntorget byggnad Majorna-Linné 1,0            -      1,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Tekniska system -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Uppkopplade pumpstationer -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Planerat underhåll byggnadsverk 

Pott - planerat underhåll byggnadsverk 1,9            -      1,9        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      
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Planerat underhåll Färjetrafik

Höjning del av Kaj Köpstadsö* Västra Göteborg 1,4            -      1,4        3,0            -      3,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Reinvestering dykdalb Styrsö Bratten * Västra Göteborg 1,7            -      1,7        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Reinvestering dykdalb Saltholmen * Västra Göteborg 0,5            -      0,5        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Summa Byggnadsverk 110,8        -      110,8    -      281,4        -      281,4    -      253,7        -      253,7    -      415,9        -      415,9    -      324,3        -      324,3    -      321,2        -      321,2    -      351,6        -      351,6    -      321,1        -      321,1    -      279,5        -      279,5    -      277,7        -      277,7    -      274,8        -      274,8    -      

Belysning och energieffektivisering
Ospecificerade investeringsmedel Belysning och Energieffektivisering 5,0            -      5,0        5,0            -      5,0        5,0            -      5,0        5,0            -      5,0        5,0            -      5,0        5,1            -      5,1        5,2            -      5,2        5,3            -      5,3        5,4            -      5,4        5,5            -      5,5        5,6            -      5,6        

Upprustning av belysning

Kablifiering av luftledning 5,0            -      5,0        10,4          -      10,4      10,6          -      10,6      10,8          -      10,8      11,0          -      11,0      11,3          -      11,3      11,5          -      11,5      11,7          -      11,7      12,0          -      12,0      12,2          -      12,2      12,2          -      12,2      

Färdigställande av projekt i gränsland 5,1            -      5,1        5,2            -      5,2        5,3            -      5,3        5,4            -      5,4        5,5            -      5,5        5,6            -      5,6        5,7            -      5,7        5,9            -      5,9        6,0            -      6,0        6,1            -      6,1        6,1            -      6,1        

Belysning gångstråk och gångtunnlar 4,4            -      4,4        4,5            -      4,5        4,6            -      4,6        4,7            -      4,7        4,7            -      4,7        4,8            -      4,8        4,9            -      4,9        5,0            -      5,0        5,1            -      5,1        5,2            -      5,2        5,2            -      5,2        

Ersätta järnbandskabel 26,5          -      26,5      27,1          -      27,1      27,6          -      27,6      28,1          -      28,1      28,7          -      28,7      29,3          -      29,3      29,9          -      29,9      30,5          -      30,5      31,1          -      31,1      31,7          -      31,7      31,7          -      31,7      

Knutpunkt för kollektivtrafiken 1,0            -      1,0        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Upprustning av trafiksignaler

Styrapparatbyten/ljusdiodlyktor trafiksignaler 3,6            -      3,6        -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

Energieffektivisering av belysning

Energieffektivisering av belysning 43,1          -      43,1      43,7          -      43,7      44,6          -      44,6      45,5          -      45,5      46,4          -      46,4      47,3          -      47,3      48,2          -      48,2      49,2          -      49,2      50,2          -      50,2      51,2          -      51,2      51,2          -      51,2      

Summa Belysning och energieffektivisering 93,7          -      93,7      -      95,8          -      95,8      -      97,6          -      97,6      -      99,5          -      99,5      -      101,4        -      101,4    -      103,4        -      103,4    -      105,5        -      105,5    -      107,6        -      107,6    -      109,7        -      109,7    -      111,9        -      111,9    -      112,0        -      112,0    -      

Gator och vägar
Ospecificerade investeringsmedel Gator och Vägar 10,0          -      10,0      10,0          -      10,0      10,0          -      10,0      10,0          -      10,0      10,0          -      10,0      11,1          -      11,1      11,1          -      11,1      11,2          -      11,2      11,2          -      11,2      11,2          -      11,2      11,2          -      11,2      

Reinvestering i gator och vägar

Underhållsbeläggning 208,0        -      208,0    220,0        -      220,0    265,3        -      265,3    270,6        -      270,6    276,0        -      276,0    281,5        -      281,5    287,2        -      287,2    292,9        -      292,9    298,8        -      298,8    304,7        -      304,7    304,7        -      304,7    

Undehållsbeläggning cykelvägar 11,2          -      11,2      10,4          -      10,4      10,6          -      10,6      10,8          -      10,8      11,0          -      11,0      11,3          -      11,3      11,5          -      11,5      11,7          -      11,7      12,0          -      12,0      12,2          -      12,2      12,2          -      12,2      

Vägtrummor 4,2            -      4,2        4,2            -      4,2        4,2            -      4,2        4,3            -      4,3        4,4            -      4,4        4,5            -      4,5        4,6            -      4,6        4,7            -      4,7        4,8            -      4,8        4,9            -      4,9        4,9            -      4,9        

Reinvesteringar i gatuanläggningar 18,0          -      18,0      10,4          -      10,4      10,6          -      10,6      10,8          -      10,8      11,0          -      11,0      11,3          -      11,3      11,5          -      11,5      11,7          -      11,7      12,0          -      12,0      12,2          -      12,2      12,2          -      12,2      

Summa Gator och vägar 251,4        -      251,4    -      255,0        -      255,0    -      300,8        -      300,8    -      306,6        -      306,6    -      312,5        -      312,5    -      319,7        -      319,7    -      325,9        -      325,9    -      332,2        -      332,2    -      338,7        -      338,7    -      345,2        -      345,2    -      345,2        -      345,2    -      

SUMMA 
REINVESTERING/UPPRUSTNING 

524,8        -      524,8    -      709,6        -      709,6    -      691,2        -      691,2    -      908,2        -      908,2    -      797,2        -      797,2    -      836,0        -      836,0    -      882,2        -      882,2    -      838,7        -      838,7    -      815,6        -      815,6    -      813,4        -      813,4    -      810,6        -      810,6    -      

SUMMA TN-INVESTERINGAR 930,1        29,6     900,5    29,6     1 191,2     38,0     1 153,2  38,0     1 121,4     37,4     1 084,0  37,4     1 378,8     39,4     1 339,4  39,4     1 129,7     9,8       1 119,9  9,8       1 191,7     16,9     1 174,8  16,9     1 219,6     4,1       1 215,5  4,1       1 173,5     0,8       1 172,7  0,8       1 156,4     -      1 156,4  -      1 161,3     -      1 161,3  -      1 152,4     -      1 152,4  -      
* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen eller genom 600-potten.
** Ingår i Stadsmiljöavtalet



NAMNGIVNA PROJEKT 

Trafiknämnden

Skeppsbron etapp 2 Centrum 1 651,6           132,5              1 519,1           6,3          3,1          3,2          95,4        47,7        47,7        193,5      81,7        111,8      344,0      344,0      350,8      350,8      320,4      320,4      341,2      341,2      -          -          -          -          -          

Gång- och cykelbro över Göta älv Centrum, Lundby 900,0              -                  900,0              2,0          2,0          5,0          5,0          15,0        15,0        15,0        15,0        15,0        15,0        15,0        15,0        100,0      100,0      200,0      200,0      200,0      200,0      200,0      200,0      133,0      133,0      180,0      180,0      

Avenyn - upprustning Centrum 260,0              -                  260,0              1,5          1,5          10,0        10,0        15,5        15,5        15,0        15,0        75,0        75,0        71,5        71,5        71,5        71,5        -          -          -          -          -          

Hjalmar Brantingstråket Lundby 130,0              -                  130,0              -          -          -          -          -          -          5,0          5,0          5,0          5,0          10,0        10,0        10,0        10,0        10,0        10,0        10,0        10,0        40,0        40,0        40,0        40,0        -          

Stadsutveckling Station Haga C Majorna-Linné 769,0              -                  769,0              60,0        60,0        75,2        75,2        106,8      106,8      140,0      140,0      120,0      120,0      257,0      257,0      10,0        10,0        -          -          -          -          -          

Slakthusmotet - kommunala delar Östra Göteborg 100,0              -                  100,0              -          -          -          -          2,0          2,0          5,0          5,0          50,0        50,0        43,0        43,0        -          -          -          -          -          

Torslanda Tvärförbindelse C Västra Hisingen 197,8              -                  197,8              5,0          5,0          12,9        12,9        122,0      122,0      57,9        57,9        -          -          -          -          -          -          -          -          

Nylöseförbindelsen Östra Göteborg -                  -                  -                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Klimatanpassning - inre och yttre vattenvägar Centrum, Lundby -                  -                  -                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Koll2035

Angöring busstrafik (namnbyte från Metrobuss) Centrum 500,0              -                  500,0              -          -          -          10,0        10,0        10,0        10,0        30,0        30,0        35,0        35,0        175,0      175,0      240,0      240,0      -          -          -          

Gropegårdslänken Lundby -                  -                  -                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Spårväg i Alléstråket; Haga-Nordstan * E Centrum 887,0              -                  887,0              2,0          2,0          10,0        10,0        25,0        25,0        25,0        25,0        75,0        75,0        250,0      250,0      250,0      250,0      250,0      250,0      -          -          -          -          

Citybusstråk 
Örgryte-Härlanda, 
Centrum

500,0              -                  500,0              1,0          1,0          5,0          5,0          15,0        15,0        50,0        50,0        50,0        50,0        74,0        74,0        100,0      100,0      100,0      100,0      105,0      105,0      -          -          -          

Stadsbana Kortedalatunneln; Spårtunnel Kortedala-Alelyckan 
Östra Göteborg, 
Angered

285,0              -                  285,0              -          -          -          -          -          5,0          5,0          15,0        15,0        15,0        15,0        50,0        50,0        50,0        50,0        150,0      150,0      1 250,0   1 250,0   

Sverigeförhandlingen 

Citybuss Backastråket
Lundby, Norra 
Hisingen

482,3              329,8              152,5              11,3        8,6          2,7          47,4        81,2        - 33,8 423,6      229,3      194,3      -          10,7        - 10,7 -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Citybuss Norra Älvstranden (västra - och nordvästra delen) 
Lundby, Västra 
Hisingen

1 006,4           665,2              341,2              5,5          4,6          0,9          131,6      98,4        33,2   80,4        44,7        35,7        -          -          -          -          39,9        25,7        14,2        41,1        28,0        13,1        381,2      241,9      139,3      326,7      221,9      104,8      -          

Spårväg  och citybuss Norra Älvstranden (Brunnsbo-Linné) E
Lundby, Majorna-
Linné

5 360,1           3 216,1           2 144,0           57,9        48,8        9,1          54,8        93,4        - 38,6 234,5      155,6      78,9        442,2      253,3      188,9      628,8      335,0      293,8      321,8      168,9      152,9      298,4      155,0      143,4      814,2      454,7      359,5      773,9      482,2      291,7      853,1      484,0      369,1      880,5      585,2      295,3      3 032,0   2 274,0   758,0      

Kom Fram

Engelbrektslänken - Ny spårvägslänk *, ** D Centrum 270,0              144,0              126,0              9,3          4,9          4,4          8,1          3,8          4,3          205,3      108,0      97,3        47,3        27,3        20,0        -          -          -          -          -          -          -          -          

Västsvenska paketet 

Bangårdsförbindelsen E Centrum 1 812,0           1 492,0           320,0              -          -          -          2,0          2,0          -          20,0        20,0        -          30,0        20,0        10,0        60,0        30,0        30,0        100,0      50,0        50,0        150,0      100,0      50,0        300,0      200,0      100,0      350,0      270,0      80,0        400,0      400,0      -          400,0      400,0      -          182,4      2,4          180,0      

Hisingsbron (exkl nedsänkning av E45 Gullbergsvass)  Centrum, Lundby 1 500,2           342,7              1 157,5           780,4      342,7      437,7      364,2      -          364,2      355,6      355,6      -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel Centrum 6,3                  6,3                  -                  6,3          6,3          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Nedsänkning av E45 Gullbergsvass. Centrum 89,1                95,7                - 6,6 78,1        74,6        3,5          11,0        21,1        - 10,1 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Knutpunkt Korsvägen D Centrum 1 010,7           867,2              143,5              15,7        15,7        -          48,0        48,0        -          100,0      100,0      -          150,0      150,0      -          253,0      253,0      -          146,5      135,0      11,5        297,5      165,5      132,0      -          -          -          -          -          -          -          

Kvilleleden 
Norra Hisingen, 
Lundby

638,1              319,1              319,0              25,0        12,5        12,5        94,4        47,2        47,2        105,2      52,6        52,6        100,5      50,2        50,3        105,1      52,6        52,5        183,2      91,6        91,6        24,7        12,4        12,3        -          -          -          -          -          

Gamlestaden etapp 2 (GFS) D Östra Göteborg 10,4                10,4                -                  10,4        10,4        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

SUMMA NAMNGIVNA PROJEKT 18 366,0         7 621,0           10 745,0         1 077,7   532,2      545,5      975,0      442,8      532,2      2 017,4   791,9      1 225,5   1 433,9   511,5      922,4      1 752,7   670,6      1 082,1   1 834,4   445,5      1 388,9   1 746,3   432,9      1 313,4   1 904,1   680,4      1 223,7   1 770,0   780,2      989,8      1 924,3   1 125,9   798,4      1 930,2   1 207,1   723,1      4 644,4   2 276,4   2 368,0   
Löpande prisnivå 2% på projektkostnader med undantag för åtgärder inom Sverigeförhandlingenv som beräknas utifrån löpande prisnivå 3%.
* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen eller genom 600-potten.
** Ingår i Stadsmiljöavtalet

Inriktning 2031

Utgift Inkomst Netto

Inriktning 2030

Utgift Inkomst Netto Utgift InkomstInkomstNettoUtgiftUtgift NettoUtgift Netto UtgiftNetto Utgift

Inriktning 2024 Inriktning 2025 Inriktning 2029

Inkomst InkomstUtgift

Inriktning 2023

Netto Utgift NettoUtgift Inkomst Netto
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    Summa projekt 2021-2031

Utgift Inkomst Netto

SDN

Inriktning 2022

Utgift Inkomst

Inriktning 2032-Inriktning 2021

Inkomst Netto NettoNettoInkomst

Komplexitet A-E

Inriktning 2026 Inriktning 2027 Inriktning 2028

Inkomst Inkomst
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EXPLOATERING BOLAG    

Götaverksgatan - Huvudgata, lokalgator mm 5,0 5,0 5,0 27,0 27,0 27,0 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0 8,0

Östra Kvillebäcken Etapp 7 2,0 2,0 2,0

SUMMA EXPLOATERING BOLAG 7,0 7,0 7,0 27,0 27,0 27,0 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0 8,0

Finansiering
Totalt Inkomst

FinansieringFinansiering
Totalt Inkomst

Finansiering
Totalt InkomstInkomst

Finansiering
Totalt Inkomst

Finansiering
Totalt Inkomst

Finansiering
Totalt Inkomst

Finansiering
Totalt
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Inriktning 2021 Inriktning 2022 Inriktning 2023 Inriktning 2024 Inriktning 2025 Inriktning 2026 Inriktning 2027 Inriktning 2028 Inriktning 2031

Totalt Inkomst
Finansiering

Totalt Inkomst

Inriktning 2030

Totalt Inkomst
Finansiering

Inriktning 2029

Totalt Inkomst
Finansiering



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Bidrag till annans anläggning (färdigställda åtgärder)
GC-väg utmed väg 190 Gråbovägen 3,9 25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
GC-väg utmed väg 570 Kongahällavägen-Hisingsleden 2,7 25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
GC-väg längs väg 574 Ellesb 3,0 25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
GC-väg v574 Ellesbovägen (St Mysternav-Rödbo idrottsg) 15,2 25 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Cirkulationsplats Brottskärr 4,2 25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Bidrag till annans anläggning (pågående åtgärder)
Väg 190 GC-väg Angereds Kyrkväg - Skiljebacken 2,5 25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Väg 566 Björlanda Kyrkväg - Björlanda Kile 2,5 25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Väg 570 Säve Stationsväg-Kornhallsvägen 3,5 25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bidrag till annans anläggning (nominerade, ej beslutade tillkommande åtgärder)

Väg 570 Kongahällavägen, delen Spänstvägen-Säve Flygplatsväg 8,2 25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Väg 570 Kongahällavägen, delen Säve Flygplatsväg-Tuvevägen 11,1 25 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Väg 570 Kongahällavägen, delen Kongahällavägen-Kornhalls färjeläge 5,4 25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Väg 570 Kongahällavägen, delen Kornhallsvägen-Gödderedsbacken 23,4 25 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

TRAFIKNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA
INVESTERINGSPLAN 2021-2031

VERSION 2021, reviderad 2021-05-12 (mnkr)

Årlig kostnad (fördelad på 25 år)

SUMMA Medfinansiering
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Summa 
totalbelopp 

medfinansiering 
av åtgärd

Periodisering 
(antal år):



Hållbar stad – öppen för världen

Bilaga 2
Åtgärdsbeskrivningar
Namngivna projekt
Investeringsnominering 2022 för 2021-2031 (reviderad 2021-
05-12)



Hållbar stad – öppen för världen

Namngivna projekt 
Trafiknämnden



Hållbar stad – öppen för världen

Skeppsbron etapp 2

Kontaktperson: Marit Sternang, Stora Projekt och Lovisa Berg, Samhälle.
Investeringsområde: Namngivet projekt TN
Innehåll: Kajkanten flyttas cirka 40 meter ut i älven, och flera nya pirer för båtverksamhet 
anläggs. På den nya kajen ges ett generöst gångstråk med vy över älven. På kajen finns en 
cykelbana och en cykelfartsgata för det genomgående pendelcykelstråket som tangerar 
Stenpiren resecentrum norrut. I söder ansluter Skeppsbron till Masthamnsbron, som ger en 
viktig koppling söderifrån till området. Masthamnsbron kompletteras med en intilliggande 
gångbro. 
Syfte (trafikstrategin): Området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven.
Status: Förprojektering avslutades maj 2019. Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 
om fortsatt arbete. Arbete pågår, i en interim arbetsgrupp tillsammans med Älvstranden 
Utveckling, Parkeringsbolaget och Higab, med att ta fram förslag till ny organisation som tar 
utgångspunkt i Skeppsbrons behov istället för stadens organisation. Efter beslut om 
organisation lyfts skedesbeslut i trafiknämndens arbetsutskott.
Tidigare beslut: Detaljplan för Skeppsbron m.m. inom stadsdelen Inom Vallgraven (2015), 
genomförandestudie godkänd (TN 2018-02-08), skedesbeslut förprojektering (TNAU 2018-05-
08, rev. 2018-10-16), beslut om fortsatt arbete (KF 2020-11-12).
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: De tre delprogrammen Garage & kaj, Gata 
& park samt Kvarter. Program Masthuggskajen. Göteborgs Energis projekt med ringled för 
fjärrkyla.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Trafikpåverkan är stor, särskilt sammantaget i 
området med Masthuggskajen och Västlänken.
Knäckfrågor/risker: Att få till en samordnad planering inför projektering och byggnation inom 
programmet. 
Uppskattad totalkostnad: Utifrån beslut i kommunfullmäktige uppgår kostnaderna för allmän 
platsmark till 1 405 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. 
Medfinansierande part: Nettoexploateringsintäkter från Älvstranden.
Investeringsbudget beslut i KF: 1 405  miljoner kronor (2017 års prisnivå)



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.

x

Antalet resor till fots ska öka.1

x

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.

x

Antalet bilresor ska minska.3

x

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 30 

minuter för bil och kollektivtrafik.
x

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. x

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. x

Antalet döda och skadade ska minska.

x

Transporttider på väg och järnväg till och från 

viktiga industri- och logistikområden ska inte 

öka. x

Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, 

buller och försurning ska minska.
x

Göteborg ska vara ledande inom klimatsmarta 

godstransporter.
x



Hållbar stad – öppen för världen

Gång- och cykelbro över Göta älv

Kontaktperson: Emma Josefsson och Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt
Innehåll: En gång- och cykelbro över Göta Älv som förbinder expanderande 
delar av Hisingen med centrala staden på fastlandssidan.
Syfte (trafikstrategin): E1: Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots 
eller med cykel år 2035; strategi 3 för stadsrum: Skapa ett mer finmaskigt och 
sammanhängande gatunät utan barriärer; P1: Börja med investeringar som 
omfattar resor i, genom eller runt innerstaden
Status: Utredning, planerat inriktningsbeslut under 2021. 
Tidigare beslut: Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när 
Älvstranden byggs ut med den nya stadsdelen Karlastaden och de tiotusentals 
nya arbetsplatser som planeras på främst Lindholmen och Masthuggskajen. 
Därför ska planeringen av en ny gång- och cykelbro över älven prioriteras 
(Göteborgs Stads Budget 2020 och 2021).
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Lindholmsförbindelses 
utformning, exploateringar vid norra anslutningen
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten
Knäckfrågor/risker: Tillstånd utifrån riksintresse för sjöfart på Göta älv
Uppskattad totalkostnad (uppdelad i investeringsmedel och 

kommunbidrag): I dagsläget bedöms investeringskostnaden till mellan cirka 750 
– 900 miljoner kronor (prisnivå 2020). Projektet kommer att kräva både 
investeringsmedel och driftmedel för att genomföras. Driftmedel för 
genomförandestudien beräknas till cirka 15 miljoner kronor samt 
omhändertagande av förorenade massor kategoriseras även det som driftmedel 
och beräknas till ett spann mellan 5-20 miljoner kronor.
Investeringsmedel har lagts in i långsiktigt investeringsunderlag för att möjliggöra 
för start av en genomförandestudie 2022. 
Medfinansierande part: I dagsläget finns ingen medfinansierande part. 
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 30 

minuter för bil och kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och från 

viktiga industri- och logistikområden ska inte 

öka. X

Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, 

buller och försurning ska minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom klimatsmarta 

godstransporter.
X



Hållbar stad – öppen för världen

Avenyn - upprustning
Kontaktperson: Helena Lans, Samhälle, Anna Boberg, Stadens Användning
Investeringsområde: Namngivet projekt TN
Innehåll: Upprustning av avenyn.
Syfte (trafikstrategin): Tillskapa mer attraktiva stadsmiljöer. 
Status: Under 2016 utförde trafikkontoret arbeten längs del av Avenyn,  bland annat 
anlades en fontän i nedre delen av Götaplatsen. Ett gestaltningsprogram finns framtaget 
vilket ska värderas och användas som underlag för fortsatt underhåll och upprustning av 
Götaplatsen och Avenyn. Åtgärder planeras utföras i olika etapper under perioden 2021–
2027. Med början våren 2021 planeras underhåll av belysningen i stenplattorna på nedre 
Götaplatsen. GFS och Förstudie kommer hållas ihop som en helhet för Avenyn och 
Götaplatsen. Projektering och byggnation kan komma att delas upp i etapper. 
Under 2021 avses en förstudie tas fram vad avser Avenyn och Götaplatsen.
GFS planeras för hela området under 2022. 
Tidigare beslut: -

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Engelbrektslänken, Allélänken, fler 
projekt kan ha påverkan eller påverkas, detta kommer framgå under förstudien. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Förstudien kommer försöka ge svar på  
trafikpåverkan, det är svårt att svara på i nuläget, eventuellt kan Engelbrektslänken
påverkas.
Knäckfrågor/risker: Samverkan med Fastighetsnämnden och eventuella externa 
finansiärer är en förutsättning för projektet. Ansvarsfördelningen i och med budget för 
2021 innebär att man under våren 2021 måste utreda ansvar, mandat och finansiering 
av projektet. 
Uppskattad totalkostnad: Hög osäkerhet, kommer kunna tas fram i senare skede. 
Dock finns en framtagen kalkyl i ett tidigare skede. Ram för totalkostnad (inklusive drift 
och underhåll) behöver vara med som förutsättning in i eventuell tävling och fortsatt 
arbete. 
Medfinansierande part:

Inget avtal är tecknat. Först när en kalkyl är framtagen kan avtal tas fram. En 
förutsättning för projektets genomförbarhet är att Fastighetsnämnden tecknar en 
överenskommelse med berörda fastighetsägare för en finansiering av hälften av 
utgifterna på allmän plats. Fastighetsnämnden har investeringsmedel avsatta i budgeten 
för 2021 och 2022. 
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål
Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.

X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.

X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 30 

minuter för bil och kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.

X

Transporttider på väg och järnväg till och från 

viktiga industri- och logistikområden ska inte 

öka.
X

Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, 

buller och försurning ska minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom klimatsmarta 

godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Hjalmar Brantingstråket
Kontaktperson: Toomas Almqvist, Sara-Linnéa Östervall, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt TN
Innehåll: Åtgärden innehåller 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 Sverigeförhandlingen.
Syfte (trafikstrategin): Tillskapa mer attraktiva stadsmiljöer. 
Status: Genomförandestudie avbruten. Fortsatt planering och genomförande 
hanteras till största delen inom detaljplaner för Frihamnen och Backaplan. 
Samordning av hela stråket hanteras fortsatt av huvudprogramledarna för Frihamnen 
och Backaplan, enligt beslut i Portföljstyrgrupp Älvstaden 2020-09-17. 
Tidigare beslut: Beslut om att avbryta GFS.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Detaljplaner inom Frihamnen och 
Backaplan samt utbyggnad av spårväg inom Sverigeförhandlingen mellan Frihamnen 
och Brunnsbo
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor
Knäckfrågor/risker: 1) Risk för komplicerat genomförande, eftersom stora beroenden 
finns av många olika projekt med olika tidplaner och beslutslinjer. 2) Risk att förslag 
från GFS behöver justeras och kostnaderna då ändras, samt att kostnadsfördelning 
mellan exploateringsekonomin och TN-investering kan ändras. 3) Risk att förslaget 
behöver ändras eftersom planeringsförutsättningarna för kollektivtrafiken och särskilt 
metrobuss är oklara. Ännu oklart hur mycket driftmedel investeringen kan kosta.
Uppskattad totalkostnad: Det råder en stor osäkerhet kring uppskattade kostnaden. 
Genomförandestudien pekade på en kostnad om cirka 240 miljoner kronor. 
Medfinansierande part: Nej
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.

X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.

X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 

30 minuter för bil och kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.

X

Transporttider på väg och järnväg till och från 

viktiga industri- och logistikområden ska inte 

öka.
X

Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, 

buller och försurning ska minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom klimatsmarta 

godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Stadsutveckling station Haga
Kontaktperson: Helena Lans, Samhälle, Araz Nabil Mustafa , Stora projekt
Investeringsområde: Namngivet projekt TN
Innehåll: Cykelbanor, snabbpendelstråk cykel, nytt gångstråk längs Haga kyrkoplans östra 
sida. Tydliga sammanhängande stråk för gående och cyklister. En samlad bytespunkt med 
tillkommande hållplats för buss samt förlängda hållplatsformar för spårvagn i anslutning till 
Västlänkens uppgång i Kungsparken. För att tillgodose platsen med tillräckliga 
parkeringsmöjligheter för cykel, så byggs även ett cykelparkeringsgarage under mark. 
Syfte (trafikstrategin): Utbyggnad av allmän plats vid station Haga bidrar till att området 
spelar en större roll för folklivet i innerstaden och nuvarande city, med goda kopplingar till 
den omgivande staden. Ökad andel kollektivtrafik, minskad andel biltrafik till och i 
regionkärnan. Snabba, trygga och enkla gång- och cykelresor, vilket förväntas bidra till att det 
blir fler som går och cyklar. Samlokaliseringen av olika kollektivtrafikslag i området ger en 
mycket god kollektivtrafikförsörjning och station Haga förväntas i framtiden utgöra en av 
stadens viktigaste bytespunkter för kollektivtrafik.
Status: Detaljplanen för station Haga vann laga kraft under 2019. Trafikverket har anfört 
anläggandet av spårvägen i sitt slutliga läge, anläggningen togs i bruk i slutet av september 
2020. Projektering av allmän plats är startad och planeras pågå till och med december 
2021. En gestaltningstävling för delar av området avgjordes i början av året. Avtal för 
cykelgaragets projektering och produktion är i slutfas. Under hösten 2020 har 
avtalsdiskussioner påbörjats med Trafikverket gällande återställande av övriga ytor efter 
Västlänkens anläggande. 
Tidigare beslut: Godkända genomförandestudier oktober 2018. Skedesbeslut för 
projektering november 2018 och för produktion i maj 2019 för cykelparkeringsgarage samt 
spåranläggning. Skedesbeslut projektering allmän plats maj 2019. Kvarstår skedesbeslut 
produktion allmän plats (prel. 2021). Genomförandebeslut i Kommunfullmäktige januari 2019.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Projekt Västlänken
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor
Knäckfrågor/risker: Finansiering, utformning cykelparkeringsgarage.
Uppskattad totalkostnad: Enligt framtagen kalkyl i genomförandestudien är kostnaden 
bedömd till 660 mnkr (2017 års prisnivå).
Medfinansierande part: Ansökan om medfinansiering enligt Stadsmiljöavtalet.är inlämnad i 
januari 2021 . Avtal tecknat med Trafikverket gällande projekt Västlänkens del av 
återställande spåranläggning.
Investeringsbudget beslut i KF: 660  mnkr (2017 års prisnivå)



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
x

Antalet resor till fots ska öka.1

x

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
x

Antalet bilresor ska minska.3

x

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 30 

minuter för bil och kollektivtrafik.
x

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. x

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. x

Antalet döda och skadade ska minska.
x

Transporttider på väg och järnväg till och från 

viktiga industri- och logistikområden ska inte 

öka. x

Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, 

buller och försurning ska minska.
x

Göteborg ska vara ledande inom klimatsmarta 

godstransporter.
x



Hållbar stad – öppen för världen

Slakthusmotet – kommunala delar

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Magnus Ståhl, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Utbyggnad av kommunala delar och anslutningar till det framtida Slakthusmotet. 
Åtgärden möjliggör en avlastning av trafik när Gamlestaden etapp 2 är färdigbygg.
Status: Arbete med utformning av nytt mot pågår i samarbete mellan trafikkontoret och 
Trafikverket. Tidigare planeringsarbete med vägplan och detaljplan avbröts 2017.
Tidigare beslut: Trafikverkets åtgärd Slakthusmotet ingår i Västsvenska paketets Block 2-avtal. 
Syfte (trafikstrategin): Attraktiva stadsmiljöer inom Gamlestaden, Effektivare godstransporter
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Trafikverkets åtgärd Slakthusmotet, 
Gamlestaden etapp 2, eventuell framtida Nylöselänk, Program för Slakthusområdet
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel
Knäckfrågor/risker:  Utformning och finansiering av Trafikverkets åtgärd Slaktshusmotet samt 
finansiering av stadens åtgärd.
Uppskattad totalkostnad: Åtgärden uppskattas i dagsläget till cirka 100 miljoner beräknat men 
med en stor osäkerhet kring kostnad då utformning av Slakthusmotet ej är beslutad. 
Totalkostnaden kommer sannolikt att förändras i takt med att planeringsarbetet med Slakthusmotet 
fortlöper. Ännu oklart hur mycket driftmedel investeringen kan kosta.
Medfinansierande part: Ej någon medfinansiering klar.
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden 

ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter.
X



Hållbar stad – öppen för världen

Torslanda tvärförbindelse
Kontaktperson: Per Carlberg, Investering, Helena Lans, Per Bratthammar, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt TN
Innehåll: Tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik. Tvärförbindelser ska även omfatta gång- och 
cykelväg. 
Syfte (trafikstrategin): Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda 
torg och Torslandavägen. Detta ger ökad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för 
fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister längs Kongahällavägen, samt möjligheter att 
utveckla området kring Torslanda torg. En ny förbindelse bidrar till en ökad robusthet i trafiksystemet 
genom att erbjuda alternativa resvägar vid exempelvis trafikstörningar. En tvärförbindelse skapar 
förutsättningar att bygga en attraktiv kärna runt Torslanda Torg, den minskade biltrafiken i området 
ökar möjligheterna till en urbanisering av området vilket berikar stadslivet.
Status: Det finns idag framtagen åtgärdsvalstudie (ÅVS), alternativvalsstudie samt olika fördjupade 
utredningar för systemlösningar. I det fortsatta arbetet med systemlösning för trafiken i Torslanda 
behöver de olika delarna detaljstuderas utifrån olika aspekter, för att ta fram en trafikmodell som 
omfattar samtliga trafikslag. Andra viktiga frågor att titta vidare på är marklösen, samt bedöma behovet 
av kompletterande natur- och kulturmiljöutredningar. Rent utformningsmässigt behöver 
tvärförbindelsen utredas för att bestämma lämplig bredd, sektioner med gång- och cykelbanor m.m. En 
genomförandestudie pågår och den beräknas avslutas under 2021. Stadsbyggnadskontoret håller 
parallellt på att ta fram en detaljplan för tvärförbindelsen. Sedan följer projektering och byggnation, 
beräknad utbyggnad under 2024.
Tidigare beslut: Trafiknämnden godkände utredningen Systemlösning för Trafiken i Torslanda och 
fastställde läget för tvärförbindelsen till Älvegårdsförbindelsen Väst, uppdrag TN 2018-03-13 § 77, 
beslut TN 2018-09-27 § 337.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Flera åtgärder som berör cykel-, fot- och 
kollektivtrafik i Torslanda som också tas upp i åtgärdsvalsstudien. Busskörfält mellan Kongahällavägen 
-Torslandakrysset-Låkebergsvägen, samt Domarringsgatan – Torslanda Torg – Låkebergsvägen. 
Anslutningen till väg 155. Anslutningen till Syrhålamotet. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Uppskattas som liten idag.
Knäckfrågor/risker:  Boendemiljö, natur- och rekreationsområde påverkas, buller- och luftkvalitet, 
trafiksäkerhetsmässig påverkan. Syrhålamotets funktion får inte påverkas. 
Uppskattad totalkostnad: I ÅVS:en finns en kalkyl där kostnaden är bedömd till 160 miljoner kronor 
(2017-års prisnivå). Nya kalkyler kommer att tas fram i genomförandestudien då det i nuvarande skede 
finns mycket stora osäkerheter kring totalkostnaden. 
Medfinansierande part: Inga medfinansierande parter idag.
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
x

Antalet resor till fots ska öka.1

x

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
x

Antalet bilresor ska minska.3

x

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
x

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. x

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. x

Antalet döda och skadade ska minska.
x

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden 

ska inte öka. x

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
x

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. x



Hållbar stad – öppen för världen

Nylöseförbindelsen

Kontaktperson: Sara Hedenskog, Helena Lans, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt TN
Innehåll: Tunnel för fordonstrafik (bil och buss) för att avlasta Artillerigatan, 
(Gamlestaden). 
Syfte (trafikstrategin): Lokal koppling för att avlasta den redan hårt belastade 
Artillerigatan från fordonstrafik (Gamlestaden).
Status: En förstudie för Nylöseförbindelsen togs fram under 2019. Inför återstart 
av planprogram för Kortedala och Kviberg ska trafikkontoret fortsatt utreda vilka 
nyttor och effekter som en Nylöseförbindelse, med och utan spårtunnel, har på 
östra Göteborg. Åtgärden finns även utpekad i gällande ÖP 2009. Förstudien ska 
ses som ett kunskapsunderlag in till det pågående arbetet att ta fram en ny 
översiktsplan. Förstudien undersöker tre olika tunneldragningar vilka ger olika 
nyttor och effekter. Vidare behöver trafikkontoret ta ställning till och titta vidare på 
vilken sträckning som är mest lämplig utifrån önskad stadsutveckling.
Tidigare beslut: Finns med som namngiven åtgärd i ÖP 2009.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till exploateringar i 
Kortedala och Kviberg. För att bostadsutveckla inom området behövs en ny 
tillfartsväg eftersom Artillerigatan har nått sin kapacitet. Det finns också 
beroenden till exploateringen i Gamlestaden, både avseende exploateringsgrad, 
stadsmiljön samt kapaciteten utmed Gamlestadsvägen, Artillerigatan och 
Slakthusmotet.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten
Knäckfrågor/risker: Slakthusmotets utformning, finansiering av åtgärden
Uppskattad totalkostnad: Hög osäkerhet. I förstudie som togs fram 2019 har 
tre olika korridorer utretts. Kostnadsspannet för dessa ligger mellan 1 – 2.4 
miljarder kronor. Åtgärden bedöms ha cirka 10-20 miljoner kronor i 
driftskostnader. 
Medfinansierande part: Inget arbete påbörjat med medfinansiering
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.

X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 

30 minuter för bil och kollektivtrafik. X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.

X

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden 

ska inte öka.

X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Klimatanpassning Inre  och yttre vattenvägar

Kontaktperson: Maria Ackerot
Investeringsområde: Namngivna projekt

Innehåll: Ett system av ännu ej identifierade anordningar som skyddar staden från 
översvämningar orsakade av hög vattennivå utmed Göta Älv samt 
Säveån/Kvillebäcken/Stora Hamnkanalen.
Syfte (grunduppdraget): Skydda innanförliggande mark och anläggningar mot högt 
vatten i inre och yttre vattenvägar.
Status: Åtgärden i sig är ännu inte definierad men en huvudmannagrupp under 
ledning av stadsledningskontoret håller på att ta fram en plan för ansvar och 
utbyggnad av stadens klimatanpassningsåtgärder.
Tidigare beslut: 

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Åtgärderna har ett ömsesidigt 
beroende till restaurering av Hamnkanalerna, utbyggnaden av Älvstaden, stadens 
viljeinriktning kring användandet av Älven och dess kajer.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Trafikpåverkan vid arbeten med de 
inre vattenvägarna bedöms kunna bli stor. 
Knäckfrågor/risker:  Då åtgärderna ännu inte är identifierade är alla risker inte 
kända, men med tanke på stabiliteten i området kommer troligtvis åtgärderna att 
medföra geotekniska åtgärder av ännu okänd omfattning. 
Uppskattad totalkostnad: Ännu okänt. Beror på vilka åtgärder som väljs
Medfinansierande part: Ännu inte klarlagt
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 

30 minuter för bil och kollektivtrafik. X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. x

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden 

ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Namngivna projekt 
Koll2035 (reviderad 2021-05-12)



Hållbar stad – öppen för världen

Angöring busstrafik (tidigare Metrobuss)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Mattias Sjöholm, Samhälle 
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Ännu ospecificerade åtgärder i samband med att de metrobussystem som finns 
framtaget inom ramen för Målbild Koll 2035 byggs ut. Metrobussystemet förutsätter att 
mycket av busstrafiken har egna körfält. Körfälten kan även användas av annan 
busstrafik och byggs inte enbart för metrobusstrafik. Metrobussen kommer till stor del att 
trafikera statligt vägnät men kommer med stor sannolikhet även att innebära 
investeringar i kommunalt vägnät
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik
Status: Åtgärdssvalstudie för metrobuss har varit ute på remiss under 2020 och 
fördjupade studier på ännu inte utpekade sträckor planeras att påbörjas under 2021. 
Resultatet av de fördjupade studierna kommer att visa på vilka exakta sträckningar som 
är aktuella för att föreslås byggas ut. 
Trafikkontoret har nu bedömt att en eventuell genomförandestudie kan påbörjas tidigast 
2024. 
Tidigare beslut: Metrobuss är en del i Målbild koll 2035. 
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Gällande samt kommande 
översiktsplan samt fördjupad översiktsplan.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Sannolikt stor
Knäckfrågor/risker: -Oklar sträckning -Finansiering ej klar -Stor osäkerhet kring kostnad  
Uppskattad totalkostnad: Det finns en mycket stor osäkerhet kring kostnaden. 
Investeringskostnaden uppskattas i nuläget till cirka 500 miljoner kronor med en stor del 
av investeringarna i slutet av 2020-talet. Denna investeringskostnad kommer med stor 
sannolikhet att justeras i kommande långsiktiga investeringsunderlag då det finns mer 
kunskap kring vilka delsträckor som kan vara aktuella att bygga ut. Ännu oklart hur 
mycket driftmedel investeringen kommer att behöva. 
Medfinansierande part: Ännu ingen medfinansiering klar
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 

30 minuter för bil och kollektivtrafik. X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden 

ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter.
X



Hållbar stad – öppen för världen

Gropegårdslänken (reviderad 2021-05-12)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Joachim Karlgren, Samhälle 
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Ny förbindelse över Lundbyleden/Hamnbanan mellan Lindholmen och Rambergsstaden. 
Gropegårdslänken har berörts i flera olika utredningar de senaste åren, bland annat Målbild koll2035, 
Program för Lindholmen, Alternativ till linbana och Illustration av tänkbara åtgärder för att överbrygga 
barriärer Lundbyleden/Hamnbanan, Oskarsleden och E6/E20. Länken var även med i Översiktsplan 2009. I 
vissa sammanhang har diskussioner om en bro över Lundbyleden och Hamnbanan i detta läge förts. En 
sådan lösning kan betraktas som en delmängd av Gropegårdslänken, då en sådan enklare lösning inte 
hanterar de stadsutvecklingsfrågor som finns i området.
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik, Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller 
med cykel år 2035
Status: Gropegårdslänken utreddes ytligt i samband med alternativutredning för Stadslinbanan. 
Trafikkontoret inväntar formell återkoppling rörande hemställan om gemensam utredning för länken från 
Västtrafik. 
Tidigare beslut: 

- Kommunfullmäktige beslutade om hemställan om gemensam utredning om Groepgårdslänken
tillsammans med Västtrafik 2020-04-16 § 20 1401/19. Hemställan är överskickad till Västtrafik. 
- Gropegårdslänken är en del i Målbild koll 2035 och specificerad som åtgärd som kunde vara aktuell efter 
år 2035. Detta dock utifrån att Stadslinbanan skulle byggas i ungefär samma stråk. 
- Gällande översiktsplan samt ligger i förslag till kommande översiktsplan.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroenden är ännu för tidigt att lista i detta skede.  
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Sannolikt stor
Knäckfrågor/risker: -Oklar utformning -Stor osäkerhet kring kostnad  -Finansiering ej klar 
Uppskattad totalkostnad: Ännu okänt. Beror på vilken utformning av förbindelsen som väljs
Medfinansierande part: Ännu ingen medfinansiering klar
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål (reviderad 2021-05-12)

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 

30 minuter för bil och kollektivtrafik. X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden 

ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter.
X



Hållbar stad – öppen för världen

Spårväg i Alléstråket; Haga-Nordstan

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Mattias Sjöholm, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt 
Innehåll: Cirka 2000 meter lång spåranläggning i gata mellan dagens hållplats 
Hagakyrkan och Polhemsplatsen/Centralstationen via Avenyn. 
Syfte (trafikstrategin): Avlastar Brunnsparken och möjliggör att kollektivtrafik tas 
bort på delar av Norra Hamngatan. Skapar en väsentligt ökad robusthet i 
spårvägsnätet.
Status: En teknisk förstudie pågår och trafikkontoret beräknar att trafiknämnden kan 
besluta om inriktningsbeslut under 2021. I dagsläget är bedömningen att åtgärden 
preliminärt öppna för trafik tidigast runt år 2028-2029.
Tidigare beslut: Del av Målbild Koll2035 
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Samordning behövs med projekt 
Station Haga, Bangårdsförbindelsen och Upprustning av kanalmurar. Projektet 
bedöms som väldigt omfattande och kommer att ha flera beroende till kommande 
projekt.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor.
Knäckfrågor/risker: 1) Finansiering 2) Hur prioriteringen mellan olika trafikslag ska 
lösas. 3) Alléstråket är ett känsligt stråk med höga natur och kulturvärlden. 4) Kräver 
omfattande detaljplanearbete
Uppskattad totalkostnad: Den uppskattade totalkostnaden har en stor osäkerhet 
och bedöms i dagsläget till cirka 900 miljoner kronor. Ännu oklart hur mycket 
driftmedel investeringen kommer att behöva.
Medfinansierande part: Kostnader för teknisk förstudie fördelas lika mellan 
trafikkontoret och Västtrafik. Den tekniska förstudien finansieras av driftmedel. I 
enlighet med huvudavtalet ska spåranläggningar delfinansieras av Västra 
Götalandsregionen inom ramen för 600-potten. Genomförandestudien samt del av 
projektering föreslås delfinansieras genom Västsvenska paketet.
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 

30 minuter för bil och kollektivtrafik. X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. x

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden ska 

inte öka. X

Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, 

buller och försurning ska minska. X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. x



Hållbar stad – öppen för världen

Citybusstråk (tidigare Citybusstråk 1 och 2)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Mattias Sjöholm, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Åtgärden är en nya eller uppgraderade citybussträckningar utifrån 
Målbild Koll2035. Arbetet med planering av kommande citybussanläggningar 
genomföras i samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt 
Västtrafik och har utförts under 2020 fortsätter under 2021. Exakt vilken linje eller 
utformning som trafikkontoret kommer att föreslå som kommande investering 
beräknas vara klart under 2021. 
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik
Status: Gemensamt utredningsarbete av Göteborgs stad, Västra 
Götalandsregionen samt Västtrafik pågår under 2020 och 2021. 
Tidigare beslut: Citybussträckningarna som är under utredning är en del av 
Målbild Koll 2035.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Oklart då exakt sträckning inte 
är klar.
Trafikpåverkan under genomförandet: Oklart då exakt sträckning inte är klar. 
Knäckfrågor/risker: 1) Oklart exakt sträckningar 2) Kostnad 3) Finansiering
Uppskattad totalkostnad: Då åtgärdens omfattning inte är klar är den 
uppskattade totalkostnaden väldigt osäker. Trafikkontoret uppskattar i dagsläget 
kostanden till runt 500 miljoner kronor men denna summa kommer sannolikt att 
justeras i samband med att utredningsarbetet färdigställs. Ännu oklart hur mycket 
driftmedel investeringen kommer att behöva.
Medfinansierande part: Ännu ingen medfinansierande part klar
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet 

i stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Stadsbana Kortedalatunneln: Spårtunnel 
Kortedala-Alelyckan

Kontaktperson: Sara Hedenskog, Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Ny anläggning av spårväg i tunnel mellan Runstavsgatan och Angeredsbanan för 
att skapa bättre tillgänglighet från Östra Göteborg. Del i att göra kollektivtrafiken mer attraktiv 
utifrån restidsmål. Under 2019 togs en förstudie fram för spårtunneln som utreder 
genomförbarhet, nyttor/effekter och kostnader av tre korridorer. Förstudien förespråkar ett av 
de studerade alternativen. Teoretiskt sätt möjliggör spårtunneln för 62 000 
kollektivtrafikresande per dygn vilket kan möjliggöra för ett tillskott på ca 30 000 nya bostäder. 
Spårtunneln avlastar Artillerigatan i låg grad vilket medför att det fortsatt krävs nya 
tillfartsvägar/infrastrukturåtgärder för att möjliggöra en större stadsutveckling i Östra 
Göteborg. Förstudie visar att restidsvinsterna med tunneln ligger mellan 2-3 minuter beroende 
på färdriktning.
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken
Status: Uppdrag från trafiknämnden i budgethandling 2019 har redovisats under 2020. I 
dagsläget avser Trafikkontoret inte utreda objektet vidare utifrån att spårtunneln gemensamt 
ägs av parterna i Stadstrafikforum.
Tidigare beslut: Objekt i Målbild Koll 2035
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Gamlestaden etapp 2, eventuellt 
kommande Nylöselänk, 

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel
Knäckfrågor/risker: 1) Finansiering 2) Påverkan på Angeredsbanan behöver utredas 3) 
Jämförelse mellan objektet Nylöselänken och spårvägstunneln behöver göras för att bedöma 
nyttorna av objekten.
Uppskattad totalkostnad: Förstudie visar på kostnader mellan 1 300 - 1 700 miljoner kronor 
(prisnivå 2020). Åtgärden bedöms ha cirka 10-20 miljoner kronor i driftskostnader
Medfinansierande part: Någon medfinansierande part är ännu ej klar. Brukligt vid 
spårinvesteringar är att Västra Götalandsregionen är medfinansiär.
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 

att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Namngivna projekt 
Sverigeförhandlingen



Hållbar stad – öppen för världen

Citybuss Backastråket

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Mikael Andrén, Stora projekt
Investeringsområde: Namngivet projekt 
Innehåll: Citybussanläggning med egen körbana och möjlighet till el-laddning/eldrift, med 
linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg i Backa.
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken
Status: Genomförandestudie för sträckningen pågår. Bedömd trafikstart är år 2024 
Tidigare beslut: Avtalat objekt Sverigeförhandlingen, del i målbild Koll 2035
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Uppnår full effekt först när detaljplaner kring 
sträckningen är utbyggda, när Brunnsbo station är färdigbyggd samt anslutande 
spåranläggning söderifrån är färdigbygga år 2029. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten
Knäckfrågor/risker: Senareläggningen av Brunnsbo station medför att de nyttor som 
citybussåtgärden kommer senare än först beräknas. Utbyggnaden av citybusslinjen sker dock 
enligt tidigare planerad utbyggnadstakt.
Uppskattad totalkostnad: 400 miljoner (2016 års prisnivå). Åtgärden bedöms ha endast 
mindre driftkostnader.
Medfinansierande part: Enligt avtalat i Sverigeförhandlingen är investeringskostnaderna 
uppdelade enligt följande:
Göteborgs stad 25%, Västra Götalandsregionen 25%, staten genom Sverigeförhandlingen 
50%.
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 

att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Citybuss Norra Älvstranden – Västra och nordvästra delen

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Citybussanläggning med möjlighet till el-laddning/eldrift i egen körbana 
med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg. Åtgärden är uppdelad i två 
delsträckor. Delsträcka 1 Lindholmen – Ivarsbergsmotet samt delsträcka 2 
Ivarsbergsmotet - Vårväderstorget
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken. 
Status: Genomförandestudie för delsträcka 1 pågår och har planerad trafikstart
2023-24. Delsträcka 2 har en planerad byggnation mellan åren 2028-2031.
Tidigare beslut: Avtalat objekt Sverigeförhandlingen
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till ny spårväg 
Lindholmen – Frihamnen. Delsträcka 2 har beroende till framtida utbyggnad av 
metrobuss enligt Målbild koll 2035.  
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Delsträcka 1 bedöms ha liten 
påverkan. Det är för tidigt att bedöma trafikpåverkan för delsträcka 2 
Knäckfrågor/risker: Inga större knäckfrågor eller risker i dagsläget.
Uppskattad totalkostnad: Bedömd totalkostnad för hela åtgärden 700 miljoner. 
Delsträcka 1 har en totalkostnad om 182 miljoner kronor. Båda summorna är i 2016 
års prisnivå. Åtgärden bedöms endast ha mindre driftmedelskostnader.
Medfinansierande part: Enligt avtalat i Sverigeförhandlingen är investeringen 
uppdelad följande:
Göteborgs stad 25%, Västra Götalandsregionen 25%, staten genom 
Sverigeförhandlingen 50%.
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 

att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Spårväg och citybuss Norra Älvstranden, Centrala delen (Frihamnen-
Lindholmen, Backaplan-Brunnsbo, Lindholmen-Linnéplatsen)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Martin Stenfeldt, Stora projekt
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Spåranläggning mellan Brunnsbo och Linnéplatsen via Lindholmen med en ny förbindelse över/under Göta 
älv. Åtgärden består av tre delsträckor; Brunnsbo – Backaplan, Frihamnen-Lindholmen, Backaplan-Brunnsbo samt 
Lindholmen-Linnéplatsen som alla har olika år för byggnation. Åtgärden planeras vara färdig runt år 2035-36.
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken i samband med de exploateringar som sker mellan 
Brunnsbo och Linnéplatsen. Åtgärden kommer att avlasta centrala delarna av Göteborg genom att vara en del i en 
innerstadsring. Skapa en ny förbindelse över/under älven samt minska restiden mellan knutpunkter i Göteborg.
Status: Delsträckan Frihamnen – Lindholmen planeras för trafiköppning år 2025. Genomförandestudie för 
sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen planeras fördjupas beroende beslut om förbindelsens utformning 
över eller under Göta älv. Beslut planeras under 2021. Arbetet med delsträckan Backaplan – Brunnsbo är i initialt 
skede. 
Tidigare beslut: Avtalat objekt Sverigeförhandlingen, del i Målbild Koll 2035
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Detaljplaner i norra Älvstaden, framtida planer för exploatering 
kring Masthuggstorget, Hjalmar Brantingstråket, Gator och vägar i Backaplan, detaljplaner för Backaplan, 
ombyggnad av Kvillemotet, Brunnsbo stadsutveckling, Dag Hammarskiölds boulevard, kulturreservat i Slottsskogen
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor
Knäckfrågor/risker: 1) Indexutveckling. Projektet löper under lång tid vilket skapar en stor osäkerhet i 
prognosarbetet 2) Hur förbindelsen över/under Göta älv utformas. 3) Att detaljplanerna inte hinner vinna laga kraft 
inom planerad tid. 4) Att utformningen av Backaplan och Brunnsbo torg drar ut på tiden 5) Bro- eller tunnelbygge i 
miljömässigt- och kulturell känslig miljö (Linnéplatsen/Slottsskogen/ Slottsberget)
Uppskattad totalkostnad: Cirka 6 miljarder kronor i 2019 års prisnivå. Trafikkontoret vill understryka att prognosen 
har en osäkerhet givet att arbetet med sträckan Lindholmen – Linnéplatsen är i initialt skede. Projektet kommer att 
föra en löpande dialog med trafiknämnden om hur kostnadsprognosen utvecklas. Åtgärden bedöms ha cirka 150 
miljoner kronor i driftskostnader för främst detaljplaner samt sanering av förorenad mark.
Medfinansierande part: Enligt avtalat i Sverigeförhandlingen är investeringskostnaderna uppdelade enligt följande:
Göteborgs Stad 25%, Västra Götalandsregionen 25%, staten genom Sverigeförhandlingen 50%. Staten 
medfinansierar till maximalt 2 400 miljoner kronor (2016 års prisnivå). Överstigande kostnader för projektet fördelas 
enligt avtal lika mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 

att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Namngivna projekt 
KomFram



Hållbar stad – öppen för världen

Engelbrektslänken – ny spårvagnslänk
Kontaktperson: Emir Halalkic (Investering), Lovisa Berg (Samhälle)

Investeringsområde: Namngivet projekt TN, Kom Fram 
Innehåll: Ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra 
vägen till Skånegatan.
Syfte (trafikstrategin): Spårvägslänken syftar till att minska sårbarheten vid 
driftstörningar och skapa möjligheter till nya linjedragningar i öst-västlig riktning 
genom centrala staden. Därmed ökar framkomligheten och tillgängligheten för 
spårvägstrafiken. Ny cykelväg syftar till att öka framkomligheten och tillgängligheten 
samt skapa en trafiksituation för cyklister som är säkrare och upplevs som tryggare.
Status: Genomförandestudie, detaljplanearbete samt projektering pågår.
Tidigare beslut: Skedesbeslut genomförandestudie (TN 2018-06). Planbesked (BN 
2019-09). Beslut om medfinansiering inom ramen för Stadsmiljöavtalet (TRV 2019-
06 samt 2020-07). Beslut om att ianspråkta medel från den s.k. 600-potten (RF 
2020-06). Genomförandebeslut (KF 2020-06). Skedesbeslut projektering (TNAU 
2020-08). Medfinansierings- och genomförandeavtal (TK och VT 2020-11).
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Upprustning av kanalmurar, 
Spårväg i allén, Bangårdsförbindelsen, VP 409 Korsvägen, Cykelväg Sten 
Sturegatan, Cykelväg Engelbrektsgatan, Aschebergsgatan-Arkivgatan, Cykelväg 
Engelbrektsgatan Arkivgatan-Södra vägen. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel
Knäckfrågor/risker: Vibrationer och buller för intilliggande fastigheter måste 
hanteras. Komplex spårlösning ska inrymmas i befintlig gatustruktur som har svår 
geometri. Utbyggnationer vid Heden/i innerstaden väcker alltid uppmärksamhet. 
Samordning med andra utbyggnadsprojekt krävs.  
Uppskattad totalkostnad: Åtgärd Engelbrektslänken – ny spårvägslänk har en 
budget om 210 miljoner kronor i prisnivå 2019. Därutöver har kommunfullmäktige 
avsätt en utanpåliggande riskreserv om 50 miljoner kronor i prisnivå 2019 till 
åtgärden.
Medfinansierande part: Trafikverket, genom Stadsmiljöavtalet i nationell plan, 
Västra Götalandsregionen i enlighet med Medfinansierings- och genomförandeavtal 
avseende Engelbrektslänken - Skånegatan och Södra vägen.
Investeringsbudget beslut i KF: 260 miljoner kronor (prisnivå 2019)



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden 

ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Namngivna projekt 
Västsvenska paketet



Hållbar stad – öppen för världen

Bangårdsförbindelsen

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Carl-Anton Holmgren, Stora projekt
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Ny förbindelse för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och bil mellan Ullevigatan och 
E45 över bangården vid dagens centralstation. Förbindelsen planeras inte för spår i nuläget. I 
det namngiva objektet ingår tills vidare även en större ombyggnad av allmänplats kring 
Drottningtorget samt Nils Ericsonsplatsen. 
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer
Status: Arbete med att formera delprogrammet med Bangårdsförbindelsen pågår inom 
Göteborgs Stad. Stadsutvecklingsplan 2.0 för centralenområdet betraktas i dagsläget nu som 
åtgärdsvalsstudie för objektet men ytterligare arbete kring att beskriva åtgärden pågår. 
Bangårdsförbindelsen bedöms kunna vara klar runt år 2032-33.
Tidigare beslut: Projektet ingår i block 2-avtalet i Västsvenska paketet. Program finns för 
Hisingsbron - Bangårdsförbindelsen
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende av Västlänken, spår i Allén, 
detaljplaner för centralenområdet, upprustning av kanalmurarna med flera. Åtgärden har en 
stor påverkan på många framtida objekt.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor
Knäckfrågor/risker: 1) Stor osäkerhet kring exakt innehåll, avgränsning, totalkostnad och tid 
2) Finansiering är inte klar 3) Stora samordningskrav mellan många parter 4) Kräver stora 
resurser med hög kompetens 5) Mycket stor påverkan på trafik under byggtid 
Uppskattad totalkostnad: Det finns inte någon uppdaterad kalkyl gjord, utan detta är ett 
kommande arbete. Tidigare kalkyler visar på kostnader kring 2 miljarder kronor. Den 
uppskattade totalkostnaden bedöms som väldigt osäker. Arbete med succesivkalkyl planeras 
att genomföras i kommande arbete och kommer att visa relevanta kostnadsspann för åtgärden. 
Åtgärden bedöms i ett tidigt skede ha cirka 50-70 miljoner kronor i driftkostnader fram tills 
färdigställande.
Medfinansierande part: Västsvenska paketet har 1 miljard kronor i 2009 års prisnivå avsatt 
för projektering och byggnation av Bangårdsförbindelsen. 
Investeringsbudget beslut i KF:



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 

30 minuter för bil och kollektivtrafik. X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 

vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden 

ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Hisingsbron (exkl nedsänkning va E45 Gullbergsvass)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt
Innehåll: Hisingsbron ska ersätta den nuvarande älvförbindelsen Göta Älvbron som har 
en begränsad livslängd. Den öppningsbara bron får en segelfri höjd på 12 meter. Bron 
utformas med sex körfält varav två är för kollektivtrafik (spårvagn, buss) och övriga 
körfält är för buss och bil. Dessa fyra körfält utformas med en flexibilitet som 
säkerställer kollektivtrafikens framkomlighet över tid. Dessutom ingår dubbelriktade 
gång- och cykelbanor på var sida med vistelseytor på brons västra sida. På ömse sidor 
av älven anläggs kopplingar med god framkomlighet för cykeltrafik till andra stråk, 
exempelvis Hamnstråket på södra sidan och Lindholmsallén på den norra. I projektet 
ingår även att riva Göta Älvbron när Hisingsbron tagits i bruk. 
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken, levande stadsmiljöer
Status: Byggnation pågår och Hisingsbron planeras att öppna 2021. Göta Älvbron rivs 
under 2022. 
Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till nedsänkningen och 
överdäckningen av E45, Västlänken samt exploateringar i Gullbergsvass samt 
Frihamnen. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor. 
Knäckfrågor/risker: Snäva tidsmarginaler inför planerade spårstoppet sommaren 
2021.
Uppskattad totalkostnad: Nuvarande prognos är 3 650 miljoner kronor (2009 års 
prisnivå). 
Medfinansierande part: Västsvenska paketet medfinansierar med 2 000 miljoner 
(2009 års prisnivå)
Investeringsbudget beslut i KF: 3 500 miljoner (2009 års prisnivå).



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 

att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden 

ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter.
X



Hållbar stad – öppen för världen

Nedsänkning av E45 Gullbergsvass

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Magnus Stenberg, Investering 
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm sänks ner ungefär sänks cirka 6 
meter på den cirka 800 meter långa sträckan mellan Stadstjänaregatan och 
Falutorget. Halva sträckan överdäckas vilket ger möjlighet att bygga ovanpå 
tunneltaket. När Gullbergstunneln är klar och trafikleden är nedsänkt och 
överdäckad finns möjligheten att skapa stadsliv i ett centralt läge nära vattnet.
Överdäckningen hanterar trafikkontoret, nedsänkningen hanterar Trafikverket
Syfte (trafikstrategin): Skapa nya, levande stadsmiljöer, minskat buller
Status: Byggnation pågår. Delar av anläggningen har tagits i bruk och båda 
tunnelrören förväntas tas i bruk under första halvåret 2021.
Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till Hisingsbron, 
Västlänken samt exploateringar i Gullbergsvass.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor
Knäckfrågor/risker: Detaljplaner för området har ännu inte mött Länsstyrelsens 
krav rörande luftkvalitet. Arbete med frågan pågår
Uppskattad totalkostnad: 393 miljoner kronor (löpande prisnivå)
Medfinansierande part: Avtalad medfinansiering inom Västsvenska paketet
Investeringsbudget beslut i KF: 849,3 miljoner i 2013 års prisnivå (inkl avsättning 
bidrag statlig infrastruktur).



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 

att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Knutpunkt Korsvägen

Kontaktperson: Johan Landgren, Stora projekt, Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: I anslutning till Västlänkens station i Korsvägen planeras en utbyggnad av allmän plats och 
stadens anläggningar. Göteborgs Stads projekt Knutpunkt Korsvägen omfattar infrastruktur för buss- och 
spårvagnstrafik, gångtrafik, cykeltrafik och biltrafik samt även en förnyad gatustruktur som en del i områdets 
stadsförnyelse.
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer
Status: Projektering har inletts under 2020 och byggnation beräknas vara klar 2026
Tidigare beslut: Godkännande av genomförandestudie, trafiknämnden 2018-06-20. Västsvenska paketets 
Projektavtal 409 Korsvägen, kommunstyrelsen 2019-05-22. Genomförandebeslut Kommunfullmäktige 
2019-05-23.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Starkt beroende till byggnationen av Västlänkens 
tidsplan.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor
Knäckfrågor/risker: 1) Åtgärden är beroende av att Trafikverkets projekt Västlänken på Korsvägen inte 
försenas. 2) Många aktörer på samma plats under en intensiv period vilket ökar komplexiteten i 
planeringsförutsättningarna, bland annat med trafik under byggtiden och påverkan på omgivningen. 3) 
Aktörerna kring Korsvägen önskar gångtunnel under Örgrytevägen men i nuläget saknas medfinansiering 
från externa parter. Gångtunneln ingår inte i åtgärden i nuläget.
Eventuellt ytterligare tillägg till åtgärden är ny spårlänk mellan Mölndal och Örgrytevägen som nu studeras 
närmare. 
Uppskattad totalkostnad: Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en projektbudget om totalt 860 miljoner 
kronor i 2017 års prisnivå.
Medfinansierande part: Västsvenska paketet medfinansierar med total 745 miljoner kronor (löpande 
prisnivå).
Investeringsbudget beslut i KF: 860 miljoner kronor i 2017 års prisnivå



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 

att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden 

ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Kvilleleden
Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt
Innehåll: För att möjliggöra utbyggnaden av Backaplan som en del av Älvstaden samt att hantera 
ändrade trafikströmmar med anledning av Marieholmstunnelns öppnande krävs ombyggnad av 
Kvillemotet samt anslutande gator i östra delen av Backaplan. Projektet innebär att gator i östra delen av 
Backaplan byggs om, två undergångar under Bohusbanan tillskapas samt nya kopplingar till det statliga 
vägnätet i ett nytt Kvillemot där Trafikverket ansvarar för ett anslutande projekt för att bygga ett nytt mot 
på Lundbyleden. I anslutning till dessa två projekt byggs även en ny station för pendeltåg i Brunnsbo, 
finansierad av statliga medel från regional plan. Åtgärden planeras och genomförs i samarbete mellan 
Trafikverkets åtgärd Lundbyleden och Göteborgs stad. Trafikverket är beställare av åtgärden.
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer
Status: Den bedömda kostnaden för detaljprojektering och byggnation inte ryms inom budget. 
Trafikverket tog därför i början av februari 2020, i sin roll som byggherre, beslut om att göra en omstart 
och se över projektets kostnader.
Pågående förberedande arbeten kommer att slutföras. Det är i dagsläget inte möjligt att ge en klar tidplan 
för arbetet framåt, men sannolikt innebär beslutet ett åtgärden förskjuts med minst två år. Ursprungligt 
färdigställande var planerat till 2024/2025. 
Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet, Investeringsbeslut kommunfullmäktige 2017-10-19 
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Trafikverkets projekt Lundbyleden, Brunnsbo station, 
detaljplaner i Backaplan, citybuss Backastråket, Spårväg och Citybuss Norra Älvstranden Centrala delen 
delsträcka Brunnsbo – Backaplan,
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor. 
Knäckfrågor/risker: I och med att den bedömda kostnaden för detaljprojektering och byggnation inte 
ryms inom budget kommer en omstart att göras. Projektet kan därför inte lista några ytterligare 
knäckfrågor/risker i dagsläget.
Uppskattad totalkostnad: 768 miljoner kronor i 2016-års prisnivå varav saneringskostnader kommer att 
belasta driftsverksamheten.
Medfinansierande part: Projektavtal finns avtalat inom Västsvenska paketet och bidrar med 318 miljoner 
kronor (2016 års prisnivå)
Investeringsbudget beslut i KF: 768 miljoner kronor i 2016-års prisnivå
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Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 

att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden 

ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X
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Gamlestaden etapp 2
Kontaktperson: Toomas Almqvist, Camilla Graad, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Gamlestaden Etapp 2 har uppdraget att skapa en sammanhängande, tät urban 
kvartersstruktur som ansluter till en effektiv till den nya knutpunkten där region- och pendeltåg, 
spårvagnar, bussar och cyklar sammanstrålar på ett funktionellt sätt. Åtgärden innebär en stor 
omvandling av det aktuella området. Bland annat innehåller åtgärden rivning av befintlig viadukt, 
och nybyggnation av en ny, för Gamlestadsvägen, ny spårvägsbro över Slakthusgatan samt ny 
spårsträckning och anpassning av gång- och cykelvägar längs Artillerigatan.
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer.
Status: Genomförandestudie samt ytterligare förberedande arbete inför projektering pågår och 
beräknas färdigställas under 2021. Projektavtalsförhandlingar inom Västsvenska paketet 
planeras inledas under 2021. Preliminär byggstart är 2023. Fastighetsnämnden kommer ta över 
ansvaret för åtgärden i samband med att genomförandestudien avslutas
Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Marieholmstunneln, Slakthusmotet, 
Gamlestaden etapp 1, kringliggande detaljplaneutbyggnader
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor. 
Knäckfrågor/risker: 1) Projektavtalsförhandlingar inom Västsvenska paketet är ännu inte 
påbörjade 2) Utformning och placering av nytt Slakthusmot kan påverka trafikflödena i området. 
Uppskattad totalkostnad: 475 miljoner (2009 års prisnivå) är beräknat inom Västsvenska 
paketet. 
Medfinansierande part: Västsvenska paketet
Investeringsbudget beslut i KF:
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Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 

stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 

att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska. X

Transporttider på väg och järnväg till och 

från viktiga industri- och logistikområden 

ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X
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Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Större delen av åtgärden är redan utförda åtgärder för att öka 
framkomligheten för kollektivtrafik och cykel inom Göteborgs Stad. Kvarvarande 
åtgärder är ledningsarbete kring Övre Husargatan. Projektet utförs av Kretslopp och 
vattennämnden.
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken samt för cyklister.
Status: Arbetet planeras att utföras under 2021
Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: -

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten
Knäckfrågor/risker: -

Uppskattad totalkostnad: Cirka 6 miljoner i 2009 års prisnivå.
Medfinansierande part: Västsvenska paketet
Investeringsbudget beslut i KF: Beslut i KF 2013 rörande Västsvenska paketets 
Block 1-åtgärder
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Kontakt

Maria Ackerot

maria.ackerot@trafikkontoret.goteborg.se

Trafikkontoret, Trafikkontoret
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