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Delårsrapport mars 2021 för trafiknämnden 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden godkänner Delårsrapport mars 2021 för trafiknämnden 

2. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Ärendet  
Enligt kommunstyrelsens anvisningar skall nämnderna lämna delårsrapport per mars och 
augusti samt årsrapport per december. För rapporten har stadsledningskontoret upprättat 
en rapportmall med anvisningar för rapportens innehåll och form. 

Sammanfattning 
Ekonomi  
Resultatet för perioden är 22,3 miljoner kronor. Det är 20,7 miljoner kronor högre än den 
periodiserade budgeten och 23,5 miljoner kronor högre än motsvarande period 
föregående år.  

Den stränga vintern ökade kostnaderna för snöröjning mer än budget men innebar 
samtidigt att ett antal underhållsåtgärder inte kunde påbörjas på grund av tjäle i marken. 
Upphandling pågår av mycket uppdrag inom stadsutveckling vilket medför att utfallet för 
första kvartalet där är lägre än budget. Pandemin innebär fortsatt en viss osäkerhet främst 
avseende intäkterna från parkering och resandeutvecklingen inom färdtjänsten. 
Kapitalkostnaderna är svårbedömda då Hisingsbrons driftsättning och projektets olika 
ingående komponenter påverkar avskrivningstiden och därmed kostnaden. Investeringens 
storlek gör att även mindre justeringar kan få en påverkan mot prognosen.  

Prognosen för helåret bedöms vara enligt budget, dvs ett nollresultat.  

Trafiknämndens investeringar för perioden uppgår till totalt 166,5 miljoner kronor brutto 
och 104,4 miljoner kronor netto. Prognosen för trafiknämndens investeringar på helåret 
uppgår till cirka 1 600 miljoner kronor brutto och 1 150 miljoner kronor netto vilket är 
279 mnkr lägre än budgeterat nettobelopp.  

Utfallet för gatuexploateringar på allmän platsmark uppgår till 82,1 miljoner kronor 
brutto, och prognosen för året beräknas till 585,5 miljoner kronor. Prognosen har 
inhämtats från Fastighetskontoret som har budgetansvar för exploateringsverksamheten. 
Trafikkontoret utför även ett fåtal exploateringar på uppdrag av Älvstranden. Utfallet för 
dessa exploateringar bolag uppgår till 4,3 miljoner kronor brutto och prognos för året 
beräknas till 7,5 miljoner kronor.  
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Hisingsbron 
Framdriften i projekt Hisingsbron har varit fortsatt mycket god under perioden, trots att 
det uppkom problem med brons lyftspann. Problemet åtgärdades med hjälp av installation 
av en slags hydrauliska dämpare. Det har under längre tid funnits risk för att spårstoppet 
inte skulle kunna genomföras sommaren 2021. Men tack vare att dessa risker nu praktiskt 
taget är undanröjda, så har vi kunnat sätta öppningsdatum för gång-, cykel-, buss-, och 
biltrafik till den 9/5. Vidare har vi med anledning av detta också kunnat släppa den 
riskreservation som legat i projektet med avseende på eventuellt försenat spårstopp. Vår 
prognos har därför sänkts från 3,65 miljarder kronor i 2009 års penningvärde till att 
motsvara budget på 3,5 miljarder i 2009 års penningvärde. 

Västlänken 
Inom Västlänken i Staden hanteras för närvarande ett antal kritiska frågeställningar av 
större betydelse för Västlänkens framdrift samt för god stadsutveckling. Det handlar 
exempelvis om ledningsförläggningar, återställning av mark samt 
exploateringsförutsättningar. 

Stora investeringsbeslut i trafiknämnden för vidare beslut i KS/KF 

• Lindholmsförbindelsen - tunnelbeslut i trafiknämnden och Västtrafik 
• Gång- och cykelbro över älven - trafiknämnden fattade i mars månad 

inriktningsbeslut avseende gång- och cykelförbindelse över älven 
• Kanalmursprogrammet - upprustning av kanalmurarna 

Elsparkcyklar 
Förvaltningens hantering av frågor som rör elsparkcyklar tar mycket resurser i anspråk 
och påverkar arbetet med andra strategiska cykelfrågor, utveckling av styr & ställ, 
trafikplanering och parkering. Inför andra kvartalet 2021 har elsparkcykelföretagen 
ansökt om tillstånd för dubbelt så många elsparkcyklar än de som var utplacerade under 
sommaren 2020. Detta innebär ytterligare utmaningar för staden att hitta en hållbar 
lösning. Arbetet med att fastställa en taxa för upplåtelse för elsparkcyklar pågår men 
kommer inte kunna beslutas förrän under slutet av året. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Delårsrapporten är av formell karaktär. Trafikkontoret har inte funnit några särskilda 
aspekter i frågan utifrån detta perspektiv utöver det som beskrivs i ärendet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Delårsrapporten är av formell karaktär. Trafikkontoret har inte funnit några särskilda 
aspekter i frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
Delårsrapporten är av formell karaktär. Trafikkontoret har inte funnit några särskilda 
aspekter i frågan utifrån detta perspektiv. 
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Bilagor 
1. Delårsrapport mars 2021 för trafiknämnden 

 

 

 

 

 

 

Maria Axberg 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
 


	Delårsrapport mars 2021 för trafiknämnden
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Bilagor


