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PM Extern finansiering 
Syftet med föreliggande PM är att ge ett fördjupat kunskapsunderlag om tänkbara externa 

finansieringslösningar utanför Göteborg Stad till kanalmursupprustningen längs med 

Fattighusån och Stora Hamnkanalen.  

Bakgrunden till detta PM är ett återremissyrkande som beslutades av kommunfullmäktige 

i Göteborgs Stad 2021-09-16 i samband med att stadsledningskontoret föreslagit 

kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige Inriktningsbeslut för Upprustning av 

kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen. Kommunfullmäktige 

beslutade att ge trafikkontoret i uppdrag att redovisa vilka tänkbara möjligheter till extern 

finansiering som finns. 

Stadsbidrag naturolyckor 

För bebyggda områden där risken för naturolyckor är särskilt stor avsätter staten årligen 

medel för förebyggande åtgärder. Med naturolycka avses främst skred, ras eller 

översvämning. Kommuner kan söka bidrag från detta anslag hos Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap, MSB. För budgetår 2021 har 25 miljoner kronor anvisats 

för förebyggande åtgärder. Regeringen föreslår i budgeten för 2022 att stödet till 

kommunernas viktiga arbete med att förebygga jordskred och andra naturolyckor, vilket 

även kan bidra till att klimatanpassa samhället, ska öka med 500 miljoner kronor. 

Bidrag kan lämnas med upp till 60 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. 

Exempel på kostnader som kan vara bidragsgrundande: 

• Kostnader som är direkt kopplade till att öka markens stabilitet eller skydda mot 

översvämning samt åtgärder som är en direkt följd av att kunna utföra dessa. 

• Kostnader för utredningar som behövs för MSBs handläggning av ansökan. 

• Kostnader för att pröva åtgärderna i miljödomstol. 

Stadsmiljöavtal 
I Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 finns 1 miljard kronor per år avsatta till 

stadsmiljöavtalen. Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa 

förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med 

kollektivtrafik eller cykeltrafik. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och 

resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser för samordning 

och effektivisering av godstransporter. 

Stöd ges med högst 50 procent av kostnaderna (exklusive moms) för genomförda 

åtgärder. Vid fastställandet av stödnivån beaktar Trafikverket om kommunen eller 

regionen har sökt eller beviljats annan offentlig eller privat finansiering för att genomföra 
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åtgärden. Stödet betalas ut årsvis mot redovisning av nedlagd kostnad. Planerings- och 

projekteringskostnader är inte stödberättigade, utan endast produktionskostnader. 

Förutsättningar för stöd är att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara 

transporter eller ökat bostadsbyggande. Motprestationer bör till omfattning svara mot de 

åtgärder som stöd söks för. Motprestationerna får inte ha statlig medfinansiering. 

Exempel på motprestationer: 

• Planer för bebyggelse som ligger centralt, kollektivtrafiknära och 

funktionsblandat. 

• Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik utöver det som 

medfinansiering söks för. 

• Utformning av gator och hastighet på gator i staden anpassade för gående, 

cyklister och kollektivtrafik. 

• Parkeringsstrategi, parkeringstal och avgifter i syfte att minska biltrafiken i 

staden. 

Åtgärder som stöd söks till, samt motprestationer, ska vara genomförda senast under 

2029. 

Trafikverkets ambition är att utlysa en ansökningsomgång per år, som är öppen oktober 

till januari. 

Stödet kan sökas av kommuner och regioner. Region och kommun bör söka gemensamt 

när det gäller åtgärder och motprestationer som inte enskilt kan utföras av den ena parten. 

Vid gemensam ansökan ska en av parterna stå som huvudsökande. 

Vid beviljad medfinansiering ska status för genomförandet av åtgärder och 

motprestationer rapporteras årligen. När åtgärder och motprestationer är genomförda ska 

en slutrapport lämnas in. Mätning av resande och resandefördelning (bil, kollektivtrafik, 

gång och cykel) ska för relevanta områden ske före och efter genomförandet av åtgärder 

och motprestationer. 

Regional transportinfrastrukturplan 
Kommunerna i Västra Götaland kan årligen ansöka om medfinansiering till 

trafiksäkerhets-, cykel-, miljö- samt kollektivtrafikåtgärder som har en kostnad som 

understiger 25 miljoner kronor och utförs nästkommande år. 

Avsatta medel i Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018–2029 för 

bidrag till kommunala åtgärder i de 49 kommunerna i Västra Götaland:  

• 420 miljoner kronor till kollektivtrafikåtgärder (ger ett snitt om 35 miljoner 

kronor per år) 

• 340 miljoner kronor till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder (ger ett snitt om 28 

miljoner kronor per år) 

• 165 miljoner kronor till cykelåtgärder (ger ett snitt om 14 miljoner kronor per år) 

När åtgärden är färdigställd ska en slutrapportering göras innehållande bland annat före- 

och efterbilder, slutbesiktningsprotokoll och ekonomiskt underlag.  
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Statlig medfinansiering beviljas med högst 50 procent av åtgärdens produktionskostnader. 

Om det finns särskilda skäl kan Trafikverket besluta att statlig medfinansiering ska 

beviljas med 75 procent av kostnadsunderlaget för statlig medfinansiering. 

Som särskilda skäl räknas enligt praxis: 

• att åtgärden bedöms ha mycket stor samhällsnytta och bidra till flera 

transportpolitiska mål 

• att åtgärden utgör försöksverksamhet med ett brett användningsområde 

• att nyttan av en åtgärd i en kommun kommer till största delen trafikanter från 

andra kommuner till godo, till exempel är av mycket stor vikt för att underlätta 

arbetspendling och regionförstoring 

Kollektivtrafikobjekt större än 25 miljoner kronor namnges i planen och kräver en 

särskild hantering i enlighet med dess förordning. Processen med att nominera in 

kollektivtrafikobjekt till planrevideringen hanteras av Västtrafik i samverkan med berörda 

kommuner. 

Bidrag till kulturhistoriska miljöer 

Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården som kan sökas genom länsstyrelsen. 

Bidrag kan beviljas till 

• vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som 

byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för 

kulturmiljövården 

• vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska 

sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse 

• projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla. 

Årligen fördelas cirka 10 miljoner kronor till kulturmiljövårdande insatser runt om i länet. 

Sista ansökningsdatum är sista november för bidrag som ska betalas ut nästa år. Bidraget 

kan beviljas för flera år i rad. 

Statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder 
längs Göta älv 
Kommunerna längs Göta älv kan ansöka om statsbidrag för stabilitetsförbättrande 

åtgärder. Bidraget ska avse genomförande av stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar 

risken för ras och skred i områden med skredrisk. Ansökan kan gälla utredning som 

enbart avser att undersöka sannolikheten för skred vid befintliga förhållanden, eller för 

viss andel av kostnaden för stabilitetsutredning i samband med nybyggnation. Under 

2021 och 2022 finns 135 miljoner kronor per år tillgängliga för utdelning.  

Klimatklivet 
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar 

utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Önskade effekter är 
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spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att 

andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan påverkas positivt. 

Följande fördelning planeras för kommande år: 

2022: 1 955 miljoner kronor 

2023: 700 miljoner kronor 

2024–2026: 500 miljoner kronor per år 

Under september har regeringen presenterat sina satsningar i budgetpropostionen för 

2022. Medlen till energi- och klimatområdet föreslås öka kraftigt, däribland anslagen till 

Klimatklivet. Går budgeten igenom innebär det att pengapotten för nästa år uppgår till 2,8 

miljarder kronor för Klimatklivet. Även 2023 och 2024 föreslås en kraftig höjning. 

För närvarande kan man ansöka om åtgärder som behöver vara genomförda senast 2023-

06-30. 

Stödnivån för kommunala åtgärder är maximalt 50 procent. Stöd medges ej för 

genomförandestudier men till projektering och produktion. 

Åtgärder med högst klimatnytta får stöd först. En riktlinje är att klimatnyttan bör vara 

minst 0,75 kg koldioxidekvivalenter per investerad krona. Detta innebär att stöd kan ges 

till infrastrukturåtgärder för kollektivtrafik om klimatnyttan är stor. Investeringen får inte 

heller vara för lönsam, den får inte återbetala sig på mindre än fem år. 

Det är Naturvårdsverket som ansvarar för stödet men ansökan görs via länsstyrelsen som 

sedan yttrar sig över ansökan. Det finns flera ansökningsmöjligheter per år. 

Vid beviljad medfinansiering ska en lägesrapportering lämnas till länsstyrelsen var sjätte 

månad. Tre månader efter slutdatum ska även en slutrapport lämnas. 

LOVA 
Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. 

Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och 

andra sammanslutningar. I år har 200 miljoner kronor fördelats ut till länen. LOVA-

bidrag går till åtgärder som rör övergödning, minskade miljögifter från fritidsbåtar, 

omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt andra åtgärder i vatten för god 

ekologisk status eller god miljöstatus. Bidraget kan täcka upp till 90 procent av 

kostnaderna. 

LONA 

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och 

ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få 

upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv 

och folkhälsa. 

Projekt inom följande kategorier kan få stöd: 
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• Kunskapsuppbyggnad 

• framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram 

• områdesskydd 

• vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder som 

främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö) 

• restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter 

• information, folkbildning och annan kunskapsspridning 

• restaurering, anläggande av våtmarker och annat förberedelsearbete inför detta 

arbete 

Spårvägspott 
I Avtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals 

stad är det avtalat att finansiera en gemensam pott på 600 miljoner kronor för 

spårvägsutbyggnad till och med år 2034. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 

bidrar med 300 miljoner kronor vardera. Enligt avtalet är potten avsedd för 

hållplatsförlängning och övriga nyinvesteringar i spårvägsanläggning. 

Stadstrafikforum GMP bereder investeringsfrågor kopplat till spårvägspotten. 

Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035 ska utgöra underlag för 

Stadstrafikforum GMPs beredning. Beslut om användning av potten fattas i nuläget av 

regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Ser man till de spårvägsinvesteringar som 

finns med i målbilden så kommer den gemensamma spårvägspotten inte att räcka till. 

Eventuella ytterligare investeringar utöver spårvägspotten ska förhandlas mellan parterna. 

Banavgift 
Enligt Banavgiftsavtalet betalar Västtrafik en årlig banavgift till Göteborgs Stad 

trafikkontoret för spåranläggningens förvaltningskostnader (drift och underhåll samt 

reinvestering) 12. Banavgiftens storlek baseras på en årlig överenskommen budget mellan 

Västtrafik och Göteborgs Stad. Budgeten läggs så att spåranläggningens standardnivå 

säkerställs samt att planering, drift, underhåll och reinvestering möter beslutande 

handlingsplaner och prioriteringar. Budgeten bygger på självkostnadsprincipen och 

eventuella underskott eller överskott regleras mellan parterna vid årets slut 

EU-finansiering 
Trafikkontoret arbetar för att identifiera möjlig EU-finansiering, exempelvis inom EU:s 

nya program Horizon Europe med bland annat utlysningar inom ”Grön och robust stad”.  


