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Trafikkontoret 
 

  
  

TN-information 
Utfärdat 2022-12-06 
Diarienummer 00397/22 
 

Handläggare 
Maria Ackerot/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon:031-3682612 
E-post: maria.ackerot@trafikkontoret.goteborg.se  

Projekt/Program Kommentar Åtgärd 

Hisingsbron Tid: Efterbesiktning har utförts 
med gott resultat. Återstående 
är nu att färdigställa hiss- och 
trapptorn samt vissa 
reservdelsleveranser. 
 
Kostnad: Prognos för 
totalkostnad är 3 100 miljoner i 
2009 års penningvärde, att 
jämföra med budget på 3 500 
miljoner i 2009 års 
penningvärde. Föregående 
prognos var 3 150 miljoner. 
 

Innehåll: Inget att rapportera. 

Tid: Ingen åtgärd 

 

 

 

Kostnad: Ingen åtgärd 

 

 

 

 

Innehåll: Ingen åtgärd 

Haga Tid:  Osäkerhet kring när 
staden får tillbaka ytorna kopplat 
till järnvägsplanen från 
Trafikverket. Detta förhindrar 
stadens byggnation av 
allmänplatsmark. Kan göra att 
stadens byggnation är klar ett till 
två år efter Västlänkens 
ibruktagande (2027/28). 

 

Kostnad:  Ökad kostnad för att 
"hålla kvar" 
projektorganisationen utifrån att 

Tid:  Mötesserie startad 
tillsammans med Trafikverket 
och Västfastigheter där tidsplan 
och byggnationsordning 
diskuteras för att hitta lösning så 
att staden kan bygga ut 
allmänplats enligt plan 

 

 
 
Kostnad:  Parera i 

Uppföljning av trafikkontorets 
projekt/program med hög komplexitet 
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nästa fas med avseende på 
genomförande förskjuts. 

Ökade kostnader för 
projekteringsuppdraget då 
uppdraget har förskjutits med 
avseende på frågor rörande 
hantering av funktioner hos 
trafikytor, träd, tillgänglighet och 
gestaltning som behöver 
sammanvägas och optimeras.  

 

Innehåll:  Besked från projektet 
Västlänken dröjer utifrån hur 
ytor avses återställas. vilket 
skapar svårigheter med 
avseende på framtagande av 
bygghandling. 

Tidskrävande arbete med 
avseende på frågor rörande 
hantering av funktioner hos 
trafikytor, träd, tillgänglighet och 
gestaltning som behöver 
sammanvägas och optimeras.  

bemanningen i 
projektorganisationen.  

Prioriteringar i projektet och 
ökad samordning med 
projektets kravställare.  

 

 

 

 

Innehåll: Bygghandling pausas 
med avseende på dessa 
detaljer kring återställning och 
får uppdateras i ett senare 
skede. 

Utredningar utförs. 

 

Brunnsbo-Linné Tid:  Reviderad tidsplan ger ny 
prognos för färdigställandetid till 
2039. Avtalad färdigställandetid 
i Sverigeförhandlingen är 2035. 
Orsaker är initial försening, 
långa tillståndsprocesser samt 
att överklagandetid arbetats in i 
tidsplanen. 

 

Kostnad: Ingen förändrad 
kostnad i 2016 års 
penningvärde, vilket är vårt 
basår enligt 
Sverigeförhandlingen. Förlängd 
projekttid ökar dock risken för 
ännu större ”indexglapp”. 

 

Innehåll: Inget att rapportera. 

Tid: Avvikelserapportering för 
överenskommelse om ny 
tidsplan inom 
Sverigeförhandlingen. Fokus på 
och forcering av aktiviteter på 
kritisk linje (prövningsprocesser) 
fokus på intressentsamverkan 
för att undvika/minska antalet 
överklaganden. 

Kostnad: Ingen åtgärd utöver 
att bevaka prisutveckling för att 
belysa utvecklingen av 
”indexglapp”. 

 

 

 
Innehåll: Ingen åtgärd. 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, TN-information 3 (6) 
   
   

Masthuggskajen Tid: Delprogrammet är i fas i 
förhållande till mastertidplanen 

Kostnad: 
Totalkostnadsprognosen 
visar på ett totalt 
budgetöverskridande på 215 
miljoner för allmän plats. 
Tillkommande kostnader är 
återinförande av de” tre 
nyttorna”, ca 40 milj. samt ev. 
tillkommande kostnader för 
Halvöns underbyggnad. 

 

Innehåll:  
Huvudprogramstyrgruppen 
har fattat inriktningsbeslut om 
att återinföra färjeläget, Yttre 
Järnvågsbron och åtgärd för 
att möta vattnet på halvön. 

 

Tid: Ingen åtgärd 
 

Kostnad:  
Totalkostnadsprognosen har 
presenterats för 
huvudprogramstyrgruppen 
och kommer nu att 
informeras i berörda 
nämnder och styrelser.  

 

 

Innehåll:  
Huvudprogramstyrgruppen 
har ställt sig bakom att ta en 
medveten risk för 
förgävesprojektering genom 
att låta de tre nyttorna utgöra 
projekteringsförutsättning för 
projektering av halvöns över- 
och underbyggnad innan 
beslut om finansiering har 
fattats av KF. 

 

Skeppsbron Tid: Miljödomen för Rosenlund 
fortsatt en risk för omkastning i 
tidplan. 
Förlängda miljödomen är 
överklagad, förväntat svar på 
hantering i Q1 2023. 

 

Kostnad: Viss risk gällande 
besparingar som gjordes i 
samband med 
återremitteringen, dessa är 
ännu inte inarbetade. 

Samordning med 
Skeppsbrogaraget kan komma 
att påverka kostnad eller 
innehåll. 
Kostnad för garagets höjdläge 

Tid: Intensivt arbete kring 
miljödomen för Rosenlund då 
denna styr delar av tidplanen, 
bla den del TK avser att starta 
med Q1 2024. 
TK och ÄU kommer att skicka in 
ett yttrande till den överklagade 
domen för att hjälpa till med 
handläggningstiden. 

 

Kostnad: Ändringar arbetas in 
och kostnad bedöms i 
projekteringen av 
systemhandlingen, pågår Q2 
2022-Q2 2023.  
Samordning med 
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har identifierats och bedömts 
vara ungefär lika stora för TK 
och Parkeringsbolaget. 

 

Innehåll:  

Skeppsbrogaraget pågår och är 
prioriterat. 

TK arbetar in nya höjden i 
Systemhandlingen och dess 
kalkyl för att se kalkylen i sin 
helhet innan åtgärd vidtas. 

 

Innehåll:  

Kanalmursprogrammet Tid: 1. Förlängd 
genomförandetid till 2043, pga 
beroende av andra 
investeringar. 
2. Tillståndsprocessen miljödom 
kan ta 3-4 år. 
3. Kortare starttid för vissa 
etapper med ansökan om 
vattenverksamhet. 
4. Avsaknad av inriktningsbeslut 
 
Kostnad: 1. Ökning map 
tillagda kostnadsposter, 
uppdaterade á-priser och 
volymer.  
2.Inkluderade kostnader för 
åtgärder inom geografiskt 
område, utökats med GC-
åtgärder, 
Klimatanpassningsåtgärder, 
kajmur vid Casinot 
 
Innehåll: 1. Beroenden av 
andra investeringar, om det blir 
en permanent eller tillfällig 
omledning av kollektivtrafik, 
påverkar det utformningen av 
attraktivare stadsmiljön, 
kulturmiljö, GC-vägar med 
mera. 
2. Inriktningsbeslut behöver tas 
för upphandling av GFS:er för 
vidare utredningar. 
3. Utökats med GC-åtgärder, 
Klimatanpassningsåtgärder, 
kajmur vid Casinot 

 

Tid: 1. Samverkan krävs med 
berörda instanser. 
2. Framtagande av 
handlingsplan för miljödom. 
3. Möjlighet för vissa etapper att 
ansöka om vattenverksamhet. 
4. Arbetar aktivt för ett 
inriktningsbeslut. 
 
 
 
Kostnad: 1. Uppdaterad 
kostnadsbedömning utifrån 
delvis Packhuskajen och 
Masthuggkajen. 
2. Vidare fördjupning sker i GFS 
skeden. 
 
Utgör underlag för nytt 
inriktningsbeslut. 
 
Innehåll: 1. Samverkan och 
samordning behövs i stor 
omfattning omgående.  
2.Intern förankring och 
samordning med berörda 
resurser samt 
upphandlingsstrategi. 
3. Samordning krävs med 
berörda parter 
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Korsvägen Tid: •Produktionsplanering visar 
på att övertagande av mark och 
byggstart Q2 2023 behövs för 
färdigställande Q4 2026. 
•Indikationer på att övertagandet 
kan förskjutas framåt i tid. 
Medför ytterligare försening av 
färdigställande 

 

Kostnad:  Återlämnas marken 
ej som hela ytor, medför 
uppbyggnad i mindre etapper en 
kostnadsökning 

Ökade kostnader Ökade 
kostnader i 
projekteringsuppdraget då 
uppdraget förskjutits med 
avseende på utredningar med 
avseende på prioriteringar och 
optimering av funktioner, 
säkerhet, tillgänglighet och 
gestaltning. 

Innehåll: Tidskrävande arbete 
med avseende på prioriteringar 
och optimering av funktioner, 
säkerhet, tillgänglighet och 
gestaltning. 

 

Tid: •Påbörjad samverkandialog 
med övriga aktörer. Arbetar 
med antagande att VL öppnar 
Q4 28 och tillgång till ytor för 
produktionsstart Q1 26 
 

 

 

Kostnad: Samverkandialog 
med övriga aktörer.  

 

Prioriteringar i projektet och 
ökad samordning med 
projektets kravställare.  

 

 

 

 

Innehåll: Utredningar utförs 

 

Engelbrektslänken Tid: Tidplanen kommer bli 
förskjuten gentemot tidigare. 
Planerad byggstart är nu januari 
2024. Ändrad byggstart 
påverkar spåröppningen men i 
övrigt ingen påverkan på andra 
projekt. 
 

Kostnad: Utifrån nuvarande 
kostnadsprognos, med de nu 
identifierade och 
kostnadsbedömda riskerna, 
bedöms projektet bli 16,8 mkr 
dyrare än godkänd budget. 
 

Tid:  Projektet har aktivt  
jobbat med att hantera  
osäkerheter kopplat till  
tidplan, och kommer fortsätta  
göra detta. Handlingsplan  
kommer utarbetas för att vara  
förberedd på olika scenarier. 
 
Kostnad:  
Projektet har aktivt, och med 
Framgång, jobbat med att  
hantera osäkerheter, minimera  
uppkomna kostnadsökningar  
och hitta kostnadseffektiva  
lösningar.  
 
Risk för att delar av  
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Innehåll:  
Vissa innehållskompletteringar 
har varit nödvändiga att 
genomföra pga identifierade 
risker.  

riskreserven framöver måste  
nyttjas. 
 
Risk finns för att projektets  
budget överskrids, vilket kan  
innebära att KF behöver  
besluta om ökad  
projektbudget.   
 
Innehåll:  

Fortsatt arbete med att 
minimera riskerna för 
innehållsförändringar. 
Hittills identifierade innehålls- 
förändringar inom; 
geoteknik, vattenverksamhet, 
tillståndsansökan, biotopskydd, 
skyfallshantering, breddning  
gångyta. 
 

Kvilleleden, gator vid 
Backaplan (DP0)  

Tid: Ny base-line för 
färdigställande bedöms till 2029-
2030.    
    
 
 
 
 
 
 
Kostnad: I dagsläget finns 
ingen förändrad prognos mot 
projektet investeringsbeslut, 
dock så finns en ökad risk kring 
kostnadsbilden genom 
avsaknaden av anbud på 
entreprenaden.   
  
Innehåll: Inga 
innehållsförändringar har 
identifierats i dagsläget.  
 

Tid:  Avsaknaden av anbud på 
entreprenaden ger att projektets 
färdigställandetid förskjuts till 
cirka 2029-2030.   
 
Projektering för 
utförandeentreprenad är nu 
startad av Trafikverket, där 
trafikkontoret medverkar. 
  
Kostnad: Bevakas tillsammans 
med tidsdelarna.   
  
  
Innehåll: Inga anbud på 
totalentreprenad-upphandling 
har erhållits. Inom projektet har 
man nu beslutat att bedriva 
projektet som en 
utförandeentreprenad istället för 
en totalentreprenad.  

Jenny Adler 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
 


