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1 Sammanfattning 
Periodens ekonomi och prognos 
Resultatet för perioden 49,7 mnkr är 40 mnkr högre än den periodiserade budgeten 
och 27,4 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Den positiva 
avvikelsen mot budget beror främst på försening av rivningsentreprenaden för Göta 
Älvbron och lägre personalkostnad. 

Prognosen visar på ett överskott på 50 mnkr, vilket är 7 mnkr över budget. 
Avvikelsen mot budget beror främst på lägre saneringskostnader för Göta Älvbron, 
lägre personalkostnader på grund av att vissa rekryteringar varit svårrekryterade 
samt högre planering- och utredningskostnad. 

Framdriften i projekt är något lägre än planerat. Trafiknämndens investeringar för 
perioden uppgår till totalt 161,7 mnkr brutto och 129,1 mnkr netto. Prognosen för 
trafiknämndens investeringar på helåret uppgår till 1 300 mnkr brutto och 1 070 
mnkr netto vilket är 197,2 mnkr lägre än budgeterat nettobelopp. 

Hisingsbron 
Projektet går nu mot sitt färdigställande, inklusive förstärkningsåtgärder i 
lyftspannet och reparationer av hiss- och trapptorn. Slutbesiktning för huvuddelen 
av entreprenaden planeras till slutet av juni månad. Med anledning av minskad 
riskexponering sänks projektets totalkostnadsprognos till 3 300 miljoner i 2009 års 
penningvärde, att jämföra med tidigare prognos på 3 400 miljoner och budget på 
3 500 miljoner. Den främsta förändringen är att tidigare aviserad risk för onormala 
rörelser i ett av pylonstöden har utretts och slutsatsen är att rörelserna är inom 
förväntade marginaler. 

Brunnsbo – Linné 
Kommunfullmäktige och regionfullmäktige har godkänt tilläggsavtalet till 
Sverigeförhandlingen avseende överföring av kvarvarande medel från Göteborgs 
stadslinbana till Brunnsbo – Linné. Nu återstår regeringens undertecknande av 
avtalet. När avtalet är undertecknat bedöms projektet ha den finansiering som 
krävs. 

Masthuggskajen 
Inom Masthuggskajen har en reviderad kalkyl tagits för delprogram gata/kaj. Den 
visar på en kostnadsökning mot budgeterad nivå som uppgår till 275 mnkr. 
Dessutom bedöms riskexponeringen vara högre än vad som tidigare beräknats. 
Utifrån detta har ett arbete med handlingsalternativ startats igång för att få beslut 
om hantering av avvikelsen. Projektet bedömer att det sannolikt kommer det att 
krävas såväl förändrat innehåll och omfattning som en utökad budgetram. 

Utveckling inom personalområde 
Kontoret är del i en expansiv stadsutveckling och upplevelsen är att 
arbetsbelastningen är hög. Arbetet med ny organisation för stadsutveckling (NOS) 
får påverkan på verksamheten utifrån att resurser i olika frågor och delar behöver 
avsättas från verksamheten till att genomföra projektet. 

Uppföljning av stadens klimatväxlingssystem 
För första gången finns en uppföljning av stadens klimatväxlingssystem för 
tjänsteresor och klimatväxlingsfond med som bilaga till Delårsrapport mars. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling 

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

Mått/nyckeltal Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
perioden 

2022 

Prognos 
helår 
2022 

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

28 29 - - 

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

34 35 - - 

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

i.u. 58* - - 

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

i.u. 54* - - 

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

11 4 - - 

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

 432   224**  - - 

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

Mått 
Utfall perioden 

jämfört med 
samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

1. Boendeparkeringskunder, antal (st) 96,5 % - 

2. Påskrivna trafikanordningsplaner (st) 144,2 % - 

3. Utförda serviceresor, totalt antal 
(tusental) 

134 % 114% 

4. Färdtjänstresor, snittkostnad per resa (kr) 78 % 82% 

 5. Investeringsåtgärdernas volym (mnkr)  97,1% 99,8% 

 6. Exploateringsåtgärdernas volym (mnkr)  1,1% 151,2% 

 7. Energiförbrukning belysning (Mwh/år)  85 % - 

1. Antalet boendeparkeringskunder har inte ändrat sig i någon större omfattning 
utan ligger kvar på en högre nivå jämfört med innan corona-pandemin. 

2. Under 2021 såg vi en stor minskning av antalet påskrivna trafikanordningsplaner 
som till stora delar berodde på att mycket tid lades på att lära upp nya medarbetare. 

3. Efter två år med covid-19 vågar sig färdtjänstresenärerna ut för att resa allt mer. 
Än har de dock en bit kvar till nivåerna 2019. På totalnivå det beror delvis på att 
antal personer med färdtjänsttillstånd har minskat med 1 500 eller drygt 8 procent 
sedan december 2019. Andra typer av resor, såsom skolskjuts eller resor till daglig 
verksamhet, har redan nu återgått till en volym som motsvarar åren innan covid-19. 

4. Med det högre resandet följer att den upphandlade fordonsvolymen kan utnyttjas 
alltmer effektivt. Med det följer sjunkande snittpriser. Dessa väntas sjunka 
ytterligare något under året. 

5. Investeringsvolymen per mars 2022 är i nivå med föregående års utfall för 
samma period. Även prognos för helår 2022 visar på att kostnaderna förväntas 
uppgå till samma årsvolym som föregående år. Det finns en avvikelse mot 
budgeterad nivå då den förväntade ökningen av investeringsvolymen inte uppnås 
utan framdriften bedöms bli lägre än beräknat. 

6. En justering har gjorts utifrån förändrade redovisningsprinciper vilket har 
medfört att utfallet för perioden har blivit lägre. Kostnader som tidigare år bokförts 
som investering har i flyttats till driftsekonomin. Vissa kostnader, så som sanering, 
har tidigare bokförts som investering men har nu i stället flyttats till 
driftsekonomin. Prognosen för helår 2022 är inhämtad från fastighetskontoret som 
har budgetansvar för exploateringar. Prognosen visar på en förväntad kraftig 
ökning av exploateringsvolymen i jämförelse med föregående års utfall. 

7. 5 578 mWh/år avser hela trafikkontorets förbrukning. Motsvarande siffra var 
2021, 6568 mWh/år. Den minskade förbrukningen beror framför allt på att vissa 
anläggningar har legat fel, det vill säga i vissa fall har trafikkontoret betalat 
energikostnader för andra förvaltningar i staden. Avdelningen arbetar kontinuerligt 
med att se över anläggningar, med underhåll och förbättringsåtgärder vilket innebär 
att förbrukningen blir lägre. Trafikkontoret arbetar löpande med energi-
effektivisering men har dock ingen möjlighet att påverka variationer i elpriser. 
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2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 
Sänkt totalkostnadsprognos med 100 mnkr för projekt Hisingsbron 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Slutbesiktning för huvuddelen av entreprenaden planeras till slutet av juni månad. Med 
anledning av minskad riskexponering sänks projektets totalkostnadsprognos till 3 300 
miljoner i 2009 års penningvärde, att jämföra med tidigare prognos på 3 400 miljoner och 
budget på 3 500 miljoner. Den främsta förändringen är att tidigare aviserad risk för 
onormala rörelser i ett av pylonstöden har utretts och slutsatsen är att rörelserna är inom 
förväntade marginaler. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Inga 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Inga 

Ekonomiska konsekvenser 

Lägre investeringskostnader i projektet skapar utrymme för andra investeringar i 
investeringsramen, samt lägre kapitalkostnader till följd av investeringen. 

Vidtagna åtgärder 

Inga 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 

2.2.1.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 

Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten 

För att bidra till målet har trafikkontoret identifierat tre delstrategier för att påverka 
utvecklingen i rätt riktning; 
 
• Trafikkontoret ska genom regelbundna uppföljningar och prognoser med tydligt 
ekonomiskt ansvar inom verksamheten tillse en god ekonomistyrning. 

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

• Trafikkontoret ska genom goda underhållsplaner säkerställa att stadens 
anläggningar underhålles på ett långsiktigt sätt och att nödvändiga reinvesteringar 
genomförs. 
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2.2.1.2 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 

Genom att långsiktigt arbete med att utveckla organisationen kan högre HME 
värden uppnås. 

Trafikkontoret har identifierat områden att utveckla och förbättra långsiktigt genom 
årlig planering. 

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

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

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator - Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 

 Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Mål 
2030 

Utfall/mål för 
staden 

79 78 81 81 82 85 

Utfall/mål för 
nämnd 

75 75 78 78 80 82 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt 

Nämnden vill fortsatt skapa goda förutsättningar för att tidigt identifiera signaler på 
ohälsa och skapa goda organisatoriska förutsättningar för att inte bli sjuk på 
arbetet. 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt 

 Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Mål 
2030 

Utfall/mål för 
staden 

9,6 8,6 8,1 8,0 7,8 7,0 

Utfall/mål för 
nämnd 

 4.4   3,6  4.5 4.5 4.5 4.5 

2.2.2 Riktade övergripande verksamhetsmål 

2.2.2.1 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet 

Boende, besökare och verksamma ska uppleva Göteborg som lättillgängligt. 
Trafikkontoret skapar förutsättningar för ett attraktivt, effektivt och hållbart 
transportsystem som bidrar till en hållbar utveckling av staden. I den växande 
staden behöver mobilitet och tillgänglighet stärkas och staden byggas om för att 
möta de nya mobilitetsbehoven. Även den befintliga stadens infrastruktur och 
mobilitetserbjudande behöver förändras för att nå ett mer hållbart transportsystem. 
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Att tillhandahålla en stad med god framkomlighet och mobilitet ligger inom 
trafikkontorets grunduppdrag, där de fem huvudprocesserna beskriver arbetets 
olika steg. 
 
För att nå kommunfullmäktiges mål har fyra strategiska områden definierats: 

Strategi: 

• Kunskapsspridning om planering i stadsutvecklingsprocessen 
• Infrastruktur för yteffektiva transportslag 
• Påverkan under byggnationstiden 
• Servicenivåer för vinterväghållning 

Inom varje område kommer aktiviteter/ åtgärder att genomföras. 

Mått/Indikator Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2030 

Genomsnittlig hastighet för 
stombusstrafiken i centrala 
staden. 

   20 

Färdmedelsfördelning för alla 
resor i Göteborg, andel (%). Till 
fots 

22% 22% 22% 23% 

Färdmedelsfördelning för alla 
resor i Göteborg, andel (%). 
Cykel 

8% 8% 8% 10% 

Färdmedelsfördelning för alla 
resor i Göteborg, andel (%). 
Kollektivt 

25% 26% 27% 30% 

Färdmedelsfördelning för alla 
resor i Göteborg, andel (%). Bil 45% 44% 43% 37% 

SCB:s medborgarundersökning, 
nöjdhet med möjligheterna att 
på ett enkelt sätt använda 
kollektivtrafiken för dina 
vardagliga resor, t.ex. till arbete, 
skola eller annan sysselsättning 

Högre än 
2021 

Högre än 
2022 

Högre än 
2023 80 
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2.2.2.2 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat 

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

 

Mått/Indikator Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2030 

Nettoinflyttning till kommunen. 3 000 3 000 3 000  

SCB:s medborgarundersökning, 
nöjdhet med boende 
och boendemiljö, närhet till 
livsmedelsaffärer 

Högre än 
2021 

Högre än 
2022 

Högre än 
2023  

SCB:s medborgarundersökning, 
nöjdhet med boende och 
boendemiljö, närhet till skola och 
barnomsorg 

Högre än 
2021 

Högre än 
2022 

Högre än 
2023  

SCB:s medborgarundersökning, 
nöjdhet med boende och 
boendemiljö, närhet till hälso- 
och sjukvård 

Högre än 
2021 

Högre än 
2022 

Högre än 
2023 80 

SCB:s medborgarundersökning, 
nöjdhet med boende och 
boendemiljö, att det finns 
parkeringsmöjligheter 

Högre än 
2021 

Högre än 
2022 

Högre än 
2023  
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2.2.3 Nämndspecifika mål från KF 

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

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

 
Att tillhandahålla en stad med god framkomlighet och mobilitet ligger inom 
trafikkontorets grunduppdrag, där de fem huvudprocesserna beskriver arbetets 
olika steg. 

För att nå kommunfullmäktigesmål har fyra strategiska områden definierats: 

Strategi: 

• Kunskapsspridning om planering i stadsutvecklingsprocessen 
• Infrastruktur för yteffektiva transportslag 
• Påverkan under byggnationstiden 
• Servicenivåer för vinterväghållning 

Inom varje område kommer aktiviteter/ åtgärder att genomföras. 

Mått/Indikator Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2030 

Genomsnittlig hastighet för 
stombusstrafiken i centrala 
staden. 

   20 

Färdmedelsfördelning för alla 
resor i Göteborg, andel (%). Till 
fots 

22% 22% 22% 23% 

Färdmedelsfördelning för alla 
resor i Göteborg, andel (%). 
Cykel 

8% 8% 8% 10% 
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Mått/Indikator Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2030 

Färdmedelsfördelning för alla 
resor i Göteborg, andel (%). 
Kollektivt 

25% 26% 27% 30% 

Färdmedelsfördelning för alla 
resor i Göteborg, andel (%). Bil 45% 44% 43% 37% 

SCB:s medborgarundersökning, 
nöjdhet med möjligheterna att 
på ett enkelt sätt använda 
kollektivtrafiken för dina 
vardagliga resor, t.ex. till arbete, 
skola eller annan sysselsättning 

Högre än 
2021 

Högre än 
2022 

Högre än 
2023 80 



12
 

Delårsrapport mars 2022  11 (24) 
Trafiknämnden  

3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

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

  
Aktuell 

period (ack 
sedan årets 

början) 

Motsvarand
e period 

föregående 
år 

Prognos 
2022 Utfall 2021 

Total sjukfrånvaro (%) 6 3,4 4,5 4,1 

Antal förvaltningsexterna 
avgångar, 
tillsvidareanställda 

10 6   

Antal förvaltningsexterna 
rekryteringar, 
tillsvidareanställda 

14 8   

Förvaltningsextern 
personalomsättning (%) 

  11 8,4 

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

I medarbetarenkät 2021 har vi som förvaltning lyckats att bibehålla vår tidigare 
positiva utveckling av HME. Det är ett långsiktigt arbete där vi även under året 
kommer att arbeta vidare med; 

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

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

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

Vårt pågående lokalprojekt där kontoret efter ombyggnad och samlokalisering 
kommer erbjuda lokaler för ett verksamhetsbaserat arbetssätt är ett av årets 
fokusområden internt. Arbetet syftar till att skapa en god arbetsmiljö med flexibla 
och effektiva lösningar som gagnar medarbetare och verksamhet, och att samtidigt 
samlokalisera förvaltningens hela verksamhet i samma fastighet. 

Framåt blir facknämndsöversynen som nu startas också ett spännande 
förändringsarbete där mycket engagemang och kraft kommer krävas under detta 
och hela nästa år från förvaltningen, och då också i samarbete med våra 
systerförvaltningar. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 
Resultatredovisning i sammandrag 

  Period Helår 

 Utfall Budget Av-
vikelse 

Utfall  
fg år Prognos Fg 

prognos Budget Bokslut 
fg år 

Intäkter 376,6 339,2 37,4 271,8 1 350,0 1 342,2 1 360,3 1 200,1 

Kostnader -663,7 -662,8 -0,9 -515,5 -2 641,4 -2 639,0 -2 650,1 -2 285,6 

Kommun-
bidrag 336,7 333,2 3,5 265,9 1 341,4 1 339,9 1 332,9 1 082,9 

Resultat 49,7 9,7 40,0 22,3 50,0 43,0 43,0 -2,6 

3.2.1 Utfall till och med perioden 
Resultatet för perioden uppgår till 49,7 mnkr och är 40 mnkr högre än den 
periodiserade budgeten. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på 
försening av rivningsentreprenaden för Göta Älvbron, vilket medför ett lägre utfall 
i perioden om cirka 15 mnkr. 

Serviceresor och färdtjänst påverkades av pandemin under början av perioden. 
Nettoeffekten för perioden är cirka 1 mnkr i lägre trafikkostnader. 

Personalkostnaderna är drygt 4 mnkr lägre än budget på grund av att vissa 
rekryteringar inte slutförts eller varit svårrekryterade samt genom en högre 
debiteringsgrad mot projekten. 

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

Intäktsminskningen är cirka 1 mnkr avseende serviceresor, avgift- och felparkering 
samt upplåtelser, övrig ökning mot budget avser vidarefakturering. 

Den positiva avvikelsen mot motsvarande period föregående år är 27,4 mnkr och 
beror främst på ökningen av kapitaltjänstkostnaden samt ett ökat kommunbidrag. 
Den stora ökningen av kapitaltjänstkostnaden är en konsekvens av att Hisingsbron 
samt nedsänkningen av E45 är aktiverade och i drift samt en fortsatt hög takt i 
reinvesteringar i befintlig infrastruktur. 
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Resultaträkning perioden 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 

Avv utf- 
budget 

ack 

Utfall 
perioden 

föregåend
e år 

Verksamhetens intäkter 376,6 339,2 37,4 271,8 

Verksamhetens kostnader -529,7 -525,2 -4,5 -417,7 

Avskrivningar -116,7 -119,2 2,5 -85,0 

- Verksamhetens 
nettokostnader -269,8 -305,2 35,4 -230,9 

Kommunbidrag 336,7 333,2 3,5 265,9 

- Verksamhetens resultat 66,9 28,0 38,9 35,0 

Finansiella kostnader -17,3 -18,3 1,1 -12,8 

- Resultat 49,7 9,7 40,0 22,3 

3.2.2 Prognos 
Prognosen för 2022 bedöms bli ett överskott på 50 mnkr vilket är 7 mnkr över 
budget. Den positiva prognostiserade avvikelsen mot budget beror främst på lägre 
kostnader för rivningsentreprenaden för Göta Älvbron, lägre personalkostnader på 
grund av att vissa rekryteringar, trots högt tryck och stort fokus, varit 
svårrekryterade och inte kunnat slutföras enligt plan samt högre planering- och 
utredningskostnad. 

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

Kapitalkostnadsprognosen om 410 mnkr är oförändrad mot budget. Osäkerheter 
finns avseende vilken takt som exploateringar kommer kunna aktiveras. 
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Prognosen bedöms vara i balans. Det finns dock risk att det nya säkerhetsläget i 
världen och Europa tillsammans med sviter efter corona-pandemin i form av bland 
annat leveransproblem kan få negativ påverkan på verksamheten i form av 
försenade eller uteblivna leveranser samt ökade kostnader i verksamheten. 
Personalkostnadsprognosen bedöms fortsatt osäker då den förutsätter att 
rekryteringar sker i önskad takt samt att personalomsättningen inte ökar som en 
konsekvens av ny organisation för stadsutveckling. 

Resultaträkning 
Prognos 

mars 
Prognos 
februari Budget 

Utfall 
föregåend

e år 

Verksamhetens intäkter 1 350,0 1 342,2 1 360,3 1 200,1 

Verksamhetens kostnader -2 027,0 -2 026,4 -2 037,5 -1 817,3 

Avskrivningar -528,7 -527,9 -527,9 -404,3 

- Verksamhetens 
nettokostnader -1 205,6 -1 212,1 -1 205,1 -1 021,6 

Kommunbidrag 1 341,4 1 339,9 1 332,9 1 082,9 

- Verksamhetens resultat 135,7 127,8 127,8 61,4 

Finansiella kostnader -85,7 -84,8 -84,8 -64,0 

- Resultat 50,0 43,0 43,0 -2,6 

3.2.3 Investeringsredovisning 

3.2.3.1 Investeringar 

År 2022 

Belopp i mnkr Årets ack 
utfall 

Prognos 
helår Budget helår Avvikelse 

Inkomster 32,6 230,0 229,5 0,5 

Utgifter -161,7 -1 300,0 -1 496,7 196,7 

varav reinvestering -28,8 -400,0 -477,4 77,4 

varav nyinvestering -132,9 -900,0 -1 019,3 119,3 

Investeringsnetto -129,1 -1 070,0 -1 267,2 197,2 

Trafiknämndens investeringsbudget för 2022 uppgår till -1 267,2 miljoner kronor netto. Nettoprognosen för år 
2022 beräknas till -1 070,0 miljoner kronor, vilket är en minskning mot budgeterad nivå med 197,2 miljoner 
kronor (-15,6 procent). 

Planperioden 2021-2025 

Belopp i mnkr Ack utfall 
2021-2025 

Prognos 
2021-2025 

Budget 2021-
2025 Avvikelse 

Inkomster 503,0 2 480,0 2 596,0 -116,0 

Utgifter -1 465,0 -8 350,0 -10 852,0 2 502,0 

varav 
reinvestering 

-387,4 -2 100,0 -3 011,0 911,0 

varav 
nyinvestering 

-1 077,6 -6 250,0 -7 841,0 1 591,0 
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Investeringsnett
o 

-962,0 -5 870,0 -8 256,0 2 386,0 

Trafiknämndens investeringsbudget för planperioden 2021-2025 uppgår till -8 256,0 miljoner kronor netto. 
Planperiodens nettoprognos beräknas till -5 870,0 miljoner kronor, vilket är en minskning mot budgeterad nivå 
med 2 386 miljoner kronor (-28,9 procent). 

Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten omfattar en investeringsvolym per 
år samt för planperioden 2021-2025. Trafiknämndens budgetbeslut i december 
innebar en uppdaterad årsfördelning men oförändrad volym på planperioden. En 
justering av årsfördelning görs utifrån skillnaden mellan beslutad budget 2021 och 
bokslut 2021. Mellanskillnaden regleras på budget år 2022. Detta för att den 
tilldelade volymen för planperioden ska vara i enlighet med kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. 

Prognosen baseras på rapportering från pågående projekt samt beräkningar för 
kommande skeden och planerade åtgärder. Utifrån denna sammanställning framgår 
att framdriften är lägre än förväntat och prognosen för år 2022 samt för 
planperioden 2021-2025 innebär en minskning mot budgeterad nivå. Den 
förväntade ökningen av investeringstakten har uteblivit och årets 
investeringsvolym prognostiseras till samma nivå som föregående år. 

I samband med budgetbeslutet i december synliggjordes att den tilldelade 
investeringsramen hade en högre volym än beräknat behov utifrån beslutad 
investeringsplan. Aktuell prognos visar på en ytterligare minskning av 
investeringsvolym och avvikelsen mot total tilldelad bruttoram för planperioden 
uppgår till -2 502,0 mnkr. 

Erfarenhet från tidigare år visar att det inom en omfattande investeringsverksamhet 
uppstår oförutsedda avvikelser som har påverkan på framdriften av projekten. Det 
är också svårt att med säkerhet fördela kostnader på enskilda år. För att fånga 
denna avvikelse budgeteras ett årligt avdrag med ca 20% av den samlade 
investeringsvolymen. Motsvarande avdrag görs även på prognostiserad volym. 
Avdraget år 2022 i aktuell prognos uppgår till -332,6 mnkr. Avdraget är 
procentuellt fördelat mellan nyinvestering och reinvestering. 

Periodens utfall är i nivå med utfallet för samma period föregående år. Även i år 
domineras investeringsvolymen av Hisingsbron. Projektets prognos motsvarar 
cirka 30,0 procent av förvaltningens totala investeringsvolym 2022. 
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Redovisning per område 
För tabell med redovisning per område, se Bilaga 1. 

 

Hållbar mobilitet och stadsmiljö 
Framdriften påverkas av överklagad upphandling av Ramavtal för mindre 
entreprenader, då avsaknad av ramavtal innebär att flera löpande åtgärder 
sannolikt inte kommer kunna utföras under året. 

Kostnadsökningar rapporteras för åtgärder i vattenverksamhet. Arbetena är 
komplexa och utförandet är säsongsberoende. 

Svårighet att säkra markåtkomst och långa förhandlingsprocesser innebär 
tidsförskjutningar inom flera åtgärder. 

Reinvestering 
Länsstyrelsens beslut att åtgärden Kanalmurar vid Åvägen förväntas innebära 
betydande miljöpåverkan kräver att en mer omfattande vattendomsansökan 
behöver genomföras, med tidsförskjutning av investeringsmedel till följd. 

Beläggningsarbeten kan utföras till en lägre kostnad än vad som budgeterats 
eftersom ytor återställs av andra utförare. 

Namngivna projekt 
Hisingsbron rapporterar en minskning på av totalkostnad med 100,0 mnkr i 2009 
års prisnivå med anledning av att riskexponeringen minskat. 

Efter en översyn av tidplan för kommande skeden inom åtgärden Skeppsbron  
etapp 2 är bedömningen att färdigställandet förskjuts i tid och att 527,5 mnkr flyttas 
till nästa planperiod. 
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Kvilleleden fick inga anbud i entreprenadupphandlingen vilket innebär en 
tidsförskjutning för både byggstart och färdigställandet. Analys pågår kring hur 
detta påverkar angränsande projekt. 

Citybuss Backastråket rapporterar att detaljplan Gåsagången försenas med 
åtminstone ett år vilket påverkar projektet. Trafiköppning förväntas bli tidigast 
2026. 

3.2.3.2 Exploateringsinvesteringar 

Belopp i mnkr Årets 
utfall 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Ack 
utfall 
2021-
2025 

Prognos 
2021-
2025 

Budget 
2021-2025 

Inkomster 6,3 602,7 FN/Bolag 
budget 
ansvar 

298,4 3 539,1 FN/Bolag 
budget 
ansvar 

Utgifter -79,5 -602,7 FN/Bolag 
budget 
ansvar 

-392,4 -3 539,1 FN/Bolag 
budget 
ansvar 

Netto -73,2 0,0 FN/Bolag 
budget 
ansvar 

-94,0 0,0 FN/Bolag 
budget 
ansvar 

Inför år 2020 fick fastighetsnämnden budgetansvar för stadens totala 
exploateringsekonomi och trafikkontoret utför gatuanläggningar på allmän 
platsmark efter beställning från fastighetskontoret. Trafiknämnden har fortsatt 
kostnadsansvar för kapitalkostnader för gatuanläggningarna på allmän platsmark 
samt ansvarar för drift och underhåll. Alla nya beställningar hanteras genom 
fastighetskontoret, endast ett fåtal projekt vilka beställts från Älvstranden 
Utveckling AB kvarstår. 

Prognosen för år 2022 samt för planperioden 2021-2025 har inhämtats från 
fastighetskontoret. Prognosen för gatuexploateringar på allmän platsmark år 2022 
uppgår till -602,7 mnkr. Det är en ökning i jämförelse mot utfall helår föregående 
år med 204,0 mnkr (+51,2 procent). 

Inom Masthuggskajen har en reviderad kalkyl tagits för delprogram gata/kaj. Den 
visar på en kostnadsökning mot budgeterad nivå. Ett arbete med 
handlingsalternativ har startats igång för att få beslut om hantering av avvikelsen. 
Projektet bedömer att det sannolikt kommer det att krävas såväl förändrat innehåll 
och omfattning som en utökad budgetram. 

Upphandlad entreprenör för utbyggnad av allmän platsmark vid Litteraturgatan har 
gått i konkurs och en ny upphandling behöver genomföras med tidsförskjutning till 
följd. 

En justering har gjorts utifrån förändrade redovisningsprinciper vilket har medfört 
att utfallet för perioden har blivit lägre. Kostnader som tidigare år bokförts som 
investering har i flyttats till driftsekonomin. 
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Skattefinansierad exploatering gata 

  
Årets 
utfall 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Prognos 
2021-2025 

Budget 
2021-2025 

Utgifter -3,9 -118,7 
FN budget 

ansvar -628,7 
FN budget 

ansvar 

Exploateringsfinansierad exploatering gata 

  
Årets 
utfall 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Prognos 
2021-2025 

Budget 
2021-2025 

Utgifter 10,9 -477,5 
FN budget 

ansvar -2 862,4 
FN budget 

ansvar 

Exploatering bolag 

  
Årets 
utfall 

Prognos 
helår 

Inkomster 0,5 6,5 

Utgifter -0,7 -6,5 

Netto -0,2 0 

3.2.4 Uppföljning kapitalkostnader 

Belopp (tkr) Nominerin
g 2022 

Nämndbu
dget 2022 

Utfall 
perioden 

prognos 
helår 2022 

Utfall 
helår 2021 

Avskrivningar -366 200 -337 573 -70 264 -336 352 -227 530 

Ränta -72 100 -72 427 -14 334 -73 139 -49 467 

Totalt -438 300 -410 000 -84 598 -409 491 -276 997 

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

Aktuell prognos för kapitalkostnader 2022 visar ingen förändring mot budgeterad 
nivå. Osäkerheter finns avseende vilken takt som exploateringar kommer kunna 
aktiveras år 2022, vilket sker efter avstämning med fastighetskontoret. 

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

Kommuncentral post (Belopp i tkr) Utfall 
perioden 

Prognos 
helår 

Budgeterat 
belopp 
helår 

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

3.3.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina 
Vi bedömer att vi inte har några verksamhetsmässiga eller affärsmässiga 
konsekvenser som kan hänföras till kriget i Ukraina. 

Vi bedömer att vi inte har några verksamhetsmässiga konsekvenser som kriget i 
Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för nämndens verksamheter. 

Däremot så bedömer vi att prisutvecklingen när det gäller framför allt energi och 
bränsle är kopplat till kriget i Ukraina, vilket i förlängningen påverkar den 
allmänna kostnadsutvecklingen inom trafiknämndens verksamheter. 

Vi bedömer också att vi inte har, eller kommer att ha, några direkta kostnader som 
är kopplade till flyktingmottagandet. 

  Utfall till och 
med 31 mars Prognos helår 

Kostnader för flyktingmottagande (tkr) - - 
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4 Styrinformation till nämnden 

4.1 Fördjupad uppföljning ekonomi 
Resultatet för perioden är bättre än budgeterat. Resultatet för perioden uppgår till 
49,7 mnkr och är 40 mnkr högre än den periodiserade budgeten. Den positiva 
avvikelsen mot budget beror främst på förseningar av rivningsentreprenaden för 
Göta Älvbron, vilket medför ett lägre utfall i perioden om cirka 15 mnkr. Övriga 
större ekonomiska avvikelser mot budget är lägre personal-, kapitaltjänst-, 
planerings- och utredningskostnad. 

Den positiva avvikelsen mot motsvarande period föregående år är 27,4 mnkr och 
beror främst på ökningen av kapitaltjänstkostnaden samt ökat kommunbidrag. Den 
stora ökningen av kapitaltjänstkostnaden är en konsekvens av att Hisingsbron samt 
nedsänkningen av E45 är aktiverade och i drift samt en fortsatt hög takt i 
reinvesteringar i befintlig infrastruktur. 

Prognosen för 2022 bedöms bli ett överskott på 50 mnkr vilket är 7 mnkr över 
budget. Den positiva prognostiserade avvikelsen mot budget beror främst på lägre 
kostnader för rivningsentreprenaden för Göta Älvbron, lägre personalkostnader på 
grund av att vissa rekryteringar, trots högt tryck och stort fokus, varit 
svårrekryterade och inte kunnat slutföras enligt plan samt högre planering- och 
utredningskostnad. 

Prognosen bedöms vara i balans. Det finns dock risk att det nya säkerhetsläget i 
världen och Europa tillsammans med sviter efter corona-pandemin i form av bland 
annat leveransproblem kan få negativ påverkan på verksamheten i form av 
försenade eller uteblivna leveranser samt ökade kostnader i projekten. 
Personalkostnadsprognosen bedöms fortsatt osäker då den förutsätter att 
rekryteringar sker i önskad takt samt att personalomsättningen inte ökar som en 
konsekvens av ny organisation för stadsutveckling. 

Se nedanstående tabell med efterföljande kommentarer för ytterligare detaljer. 

Resultatanalys Trafiknämnden 

2022-03 

 

Uppdragsverksamhet 
Utfall Jan 
- Mar 2022 

Budget 
Jan - Mar 

2022 

Avv 
utf- 

budget 
ack 

Budget 
helår 2022 

Prognos 
helår 2022 

Utfall 
helår 2021 

Intäkter 218 624 180 400 38 224 697 193 684 726 560 194 

Drift bana 48 629 44 380 4 248 169 971 169 971 186 452 

Underhåll bana 14 925 27 523 -12 598 150 439 136 429 108 838 

Ledningsägare 100 909 58 500 42 409 205 000 205 000 101 857 

Kapitalkostnader 31 605 32 201 -596 128 802 129 426 128 449 

Trafikgöteborg 6 687 6 735 -48 26 965 26 965 24 042 

Övriga intäkter 15 870 11 061 4 809 16 016 16 935 10 555 

Kostnader -218 624 -180 400 -38 224 -697 193 -684 726 -560 195 
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Resultatanalys Trafiknämnden 

Drift bana -48 629 -44 380 -4 248 -169 971 -169 971 -186 452 

Underhåll bana -14 925 -27 523 12 598 -150 439 -136 429 -108 838 

Ledningsägare -100 909 -58 500 -42 409 -205 000 -205 000 -101 857 

Kapitalkostnader -31 605 -32 201 596 -128 802 -129 426 -128 449 

Trafikgöteborg -6 687 -6 735 48 -26 965 -26 965 -24 042 

Övriga kostnader -15 870 -11 061 -4 809 -16 016 -16 935 -10 555 

Resultat 
uppdragsverksamhet 0 0 0 0 0 0 

       

Intäkter exkl 
vidarefakturering 

Utfall Jan 
- Mar 2022 

Budget 
Jan - Mar 

2022 

Avv 
utf- 

budget 
ack 

Budget 
helår 2022 

Prognos 
helår 2022 

Utfall 
helår 2021 

Upplåtelser 18 760 17 765 995 90 400 83 400 69 503 

Parkering 79 437 81 550 -2 113 326 200 326 200 323 064 

Frakttrafik 788 858 -70 3 450 3 450 3 324 

Serviceresor 26 557 30 512 -3 955 104 126 104 126 99 594 

Övriga intäkter 13 547 9 428 4 119 62 254 69 842 68 185 

Summa intäkter 139 089 140 113 -1 024 586 430 587 018 563 670 

       

Kostnader exkl 
vidarefakturering 

Utfall Jan 
- Mar 2022 

Budget 
Jan - Mar 

2022 

Avv 
utf- 

budget 
ack 

Budget 
helår 2022 

Prognos 
helår 2022 

Utfall 
helår 2021 

Driftskostnader i 
staden -69 284 -70 897 1 614 -241 718 -244 038 -271 479 

Underhållskostnader i 
staden -26 437 -26 051 -386 -147 967 -145 049 -119 312 

Parkering -20 258 -20 387 129 -84 150 -84 150 -75 683 

Frakttrafik -4 237 -4 322 85 -17 300 -17 300 -16 423 

Serviceresor -80 850 -85 801 4 951 -326 590 -326 591 -319 798 

Planering & utredning -9 759 -12 170 2 411 -66 553 -77 940 -45 477 

Trafik & Mobilitet -7 565 -9 692 2 127 -67 977 -70 224 -43 126 

Övriga kostnader -42 241 -61 752 19 511 -183 149 -182 696 -188 689 

Personalkostnader -80 919 -85 107 4 188 -330 395 -320 400 -292 183 

Summa kostnader -341 550 -376 180 34 835 -1 465 799 -1 468 388 -1 372 169 
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Verksamhetens 
resultat -202 460 -236 067 33 811 -879 370 -881 370 -808 499 

Kapitalkostnader -84 596 -87 449 2 853 -410 500 -409 991 -277 045 

Resultat efter 
finansnetto -287 057 -323 516 36 459 -1 289 870 -1 291 361 -1 085 544 

Kommunbidrag 336 713 333 222 3 491 1 332 870 1 341 361 1 082 937 

Resultat efter 
kommunbidrag 49 657 9 706 39 951 43 000 50 000 -2 607 

Uppdragsverksamhet 
En stor andel av förvaltningens intäkter och kostnader, 219 mnkr i perioden och 
685 mnkr i prognosen, avser tjänster som utförs på uppdrag av andra där 
förvaltningen får kostnadstäckning och är därmed inte resultatpåverkande för 
trafikkontoret. Dessa redovisas separat under rubriken Uppdragsverksamhet i 
tabellen. 

Västtrafik finansierar drift, underhåll och kapitalkostnader för spårbanan som ägs 
av Göteborgs stad/trafikkontoret med cirka 436 mnkr enligt prognos. Uppdrag för 
ledningsägare utförs för cirka 205 mnkr och Trafik Göteborg med cirka 27 mnkr 
enligt prognos. 

Prognosticerad kostnad för underhåll av bana är 14 mnkr lägre än budget då det 
pågår många infrastrukturprojekt i Staden vilket medför resursbrist hos flera 
leverantörer. En del närliggande underhållsprojekt förskjuts därmed, vilket 
resulterar i lägre utfall i perioden jämfört med budget. 

Utfallet i perioden avseende ledningsägare är högre än budget. Trafikkontoret och 
fastighetskontoret har, efter avstämning, justerat vissa exploateringsprojekt under 
perioden för att säkerställa att drifts- och investeringskostnad redovisas enhetligt 
enligt gällande redovisningsprinciper. Denna justering har ingen resultatpåverkan 
för trafikkontoret.  

Egen verksamhet  
Utfall och prognos avseende Intäkter exklusive vidarefakturering är sammantaget i 
nivå med budget. 

I prognosen har hänsyn tagits till beslutet i kommunfullmäktige om att 
subventionera upplåtelser avseende bland annat uteserveringar. Intäkterna från 
markupplåtelserna är 7 mnkr lägre som en konsekvens av de beslutade 
stimulansåtgärderna till näringsidkare. Subventionen av upplåtelser kompenseras 
av motsvarande högre intäkter av kommunbidrag. 

Utfallet i perioden avseende Övriga intäkter är cirka 4 mnkr högre jämfört med 
budget då trafikkontoret erhållit ersättning för vissa EU projekt. Prognosticerade 
Övriga intäkter som är cirka 8 mnkr högre än budget inkluderar även ersättning för 
projekt Rosenlund. 

Kostnaden för vinterväghållningen i perioden är cirka 4 mnkr högre än budget på 
grund av en del kalla dagar under vårvintern. Prognosen för vinterväg- och 
barmarkrenhållning är fortfarande i linje med budget. 

Serviceresor och färdtjänst påverkades av pandemin under början av perioden. Den 
låga resandevolymen innebär högre snittkostnad per resa men samtidigt innebär 
den låga trafikvolymen att trafikkostnaderna minskar kraftigt. Nettoeffekten för 
perioden är cirka 1 mnkr i lägre trafikkostnader. Antalet färdtjänstresor för 
perioden är något under budget men bedöms gradvis öka under året. Antal resor 
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uppgår till cirka 114 000 stycken att jämföra med cirka 118 000 stycken resor i 
budget. Prognos bedöms därmed vara i linje med budget. 

Utfallet i perioden avseende planering och utredning är cirka 2 mnkr under budget. 
Prognosticerad kostnad bedöms bli 10 mnkr högre än budget vilket förutsätter en 
god framdrift i planeringsprocesserna. 

Rivningsentreprenaden för Hisingsbron som redovisas under Övriga kostnader har 
försenats, vilket medför ett lägre utfall i perioden om cirka 15 mnkr jämfört med 
budget. Kostnaderna förväntas öka kraftigt de kommande månaderna. Prognosen 
för rivning och sanering av Göta Älvbron är 3,5 mnkr lägre än budget. Det är en 
effekt av förbättrad samordning och kontroll av entreprenadens saneringsarbete. 

Personalkostnaderna är cirka 4 mnkr lägre i perioden än budget på grund av att 
vissa rekryteringar, trots högt tryck och stort fokus, varit svårrekryterade och inte 
kunnat slutföras enligt plan, samt genom en högre debiteringsgrad mot projekten 
vilket sänker personalkostnaderna i driftsbudgeten. Prognosticerade 
personalkostnader är cirka 10 mnkr lägre än budget då viss kompetens fortsatt 
bedöms vara svår att rekrytera. 

Kapitalkostnaderna i perioden är cirka 3 mnkr under budget då det skett en del 
tidsförskjutningar i färdigställande av projekt i början av året. 
Kapitalkostnadsprognosen om 410 mnkr är dock oförändrad mot budget. 
Osäkerheter finns avseende vilken takt som exploateringar kommer kunna 
aktiveras år 2022, vilket sker efter avstämning med fastighetskontoret. 

Prognosen för kommunbidraget ökar jämfört med budget med 7 mnkr avseende 
subvention av upplåtelser samt 2 mnkr avseende bidrag för Enkelt avhjälpta hinder. 
Det ökade kommunbidraget möts av motsvarande kostnader. 

4.2 Fördjupad uppföljning personal och 
arbetsmiljö 
Uppföljning av övergripande arbetsmiljöplan och uppföljning av 
arbetsmiljömål 
I trafikkontorets övergripande handlingsplan för arbetsmiljö har följande områden 
identifierats att utveckla, 

• Projekt Framtida lokaler 
- Återgången till nyrenoverade kontorslokaler upplevs ge energi och 
glädje, men där möjligheten att kunna arbeta på distans fortsatt är 
efterfrågad. Medarbetarna möts delvis av både nya digitala arbetssätt samt 
förändrade fysiska arbetsplatser och det kommer bli viktigt och nödvändigt 
att följa upp behov av justeringar och anpassningar framöver. 

• Ledarskap och organisatorisk tillit 
- Kontoret har ett fortsatt fokus på ledarskapet och den organisatoriska 
tilliten. Utifrån medarbetarenkätens resultat kan vi konstatera att vi arbetar 
i rätt riktning. Utifrån den kommande förändringen NOS har alla chefer 
genomgått stadens utbildning i förändringsledning för att som ledare få 
verktyg att kunna utöva ett bra förändringsledarskap.  

• Arbetsbelastning och stress 
- Den upplevda arbetsbelastningen på kontoret är av stor vikt att arbeta 
vidare med. Tydlighet i roller och ansvar och en möjlighet att prioritera sin 
verksamhet men även återhämtning är viktiga faktorer för att minska den 
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upplevda arbetsbelastningen och stressen. Dialogen i verksamheten utifrån 
vårens arbetmiljöronder är ett bra verktyg för att identifiera sätt att hantera 
den viktiga frågan.  

• Kränkande särbehandling och bemötandefrågor 
- Kontoret har genomfört, och genomför, aktiviteter på tema trakasserier, 
kränkande särbehandling och bemötandefrågor. Ett nytt it-system har 
införts för att kunna rapportera händelser i arbetsmiljön, IA. Trafikkontoret 
ska vara en inkluderande arbetsplats, fri från alla former av diskriminering, 
trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. Med det nya 
systemet kan vi även på ett bättre sätt rapportera otillåten påverkan.  
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Bilaga 1

Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink

Hållbar mobilitet och stadsmiljö
Resor till fots 0,6 7,9 19,7 0,7 56,6 83,1 0,7
Resor med cykel 14,2 0,0 131,6 31,4 196,2 27,4 652,9 79,4 674,9 76,5
Resor med kollektivtrafik 8,5 0,2 102,5 32,7 155,3 32,1 492,4 102,8 516,6 100,7
Resor med bil 3,1 52,2 66,5 0,0 240,9 7,5 238,2 7,5
Näringslivets transporter -0,8 29,0 27,2 171,3 200,9
KomFram Göteborg 0,2 4,4 6,2 0,2 21,6 1,7 23,4 1,9
Hållbara Stadsmiljöer 0,2 17,1 39,4 195,1 142,4
Summa Hållbar mobilitet och stadsmiljö 26,0 0,2 344,7 64,1 510,6 60,4 1 830,8 191,4 1 879,5 187,3

Netto 25,9 Netto 280,6 Netto 450,2 Netto 1 639,4 Netto 1 692,2
Reinvestering/Upprustning
Spårvägsbanan * 0,6 78,9 80,6 8,5 271,2 338,6 8,5
Byggnadsverk 4,5 62,8 98,5 485,9 500,4
Belysning och Energieffektivisering 8,9 98,4 105,3 491,4 504,5
Gator och Vägar 14,9 -0,1 256,0 324,9 0,1 1 042,9 1,0 1 414,5 1,2
Summa Reinvestering 28,8 -0,1 496,1 0,0 609,3 8,6 2 291,4 1,0 2 758,0 9,7

Netto 28,9 Netto 496,1 Netto 600,6 Netto 2 290,4 Netto 2 748,3
NAMNGIVNA PROJEKT, Trafiknämnden
Skeppsbron etapp 2 1,7 0,8 41,0 20,5 100,2 50,2 462,5 132,7 990,0 132,6
Gång och cykelbro över Götaälv 0,1 4,5 4,5 7,0 36,5 30,0 52,0
Avenyn upprustning 0,0 5,1 5,0 10,8 -0,7 255,8 213,2 117,0
Hjalmar Brantingstråket från Hisingbron till 
Vågmästarplatsen * 10,7 10,0

Stadsutveckling Station haga 2,1 46,2 6,2 46,2 13,5 571,3 49,5 571,3 24,5
Slakthusmotet - kommunala delar 7,7 7,0
Torslanda tvärförbindelse 0,7 3,0 0,0 11,0 188,9 196,3
Upprustning  kanalmurar 3,0 130,6 258,3
NAMNGIVNA PROJEKT, Koll2035
Angöring busstrafik 0,5 0,0 0,5 21,0 21,0
Spårväg Alléstråket: Haga - Nordstan 1,0 1,0 1,0 71,0 71,0 137,0
Citybusstråk 1,0 0,0 1,0 47,0 77,0
Dag Hammarskjölds boulevard 10,0
NAMNGIVNA PROJEKT, Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen - Citybuss Backastråket 0,9 29,7 20,5 40,6 30,8 350,7 270,0 371,9 257,1
Sverigeförhandlingen - Citybuss Norra Älvstranden 
(västra och nordvästra delen) 0,0 14,7 7,9 12,7 11,4 306,5 181,1 251,0 126,2

Sverigeförhandlingen - Spårväg och citybuss Norra 
Älvstranden centrala delen 8,1 82,8 60,9 87,6 53,8 860,7 554,4 873,4 633,8

NAMNGIVNA PROJEKT, KomFram Göteborg
Engelbrektslänken - En ny Spårvägslänk * 2,2 2,9 15,0 8,1 8,8 6,5 282,9 149,3 270,0 143,5
Depå Ringön * 10,9 0,0 10,9 11,0 0,0 11,0 0,0
Svingeln 0,1 0,0 0,1 0,0
NAMNGIVNA PROJEKT, Västsvenska Paketet
Bangårdsförbindelsen - 408 51,0 51,0 110,0 70,0
Gamlestaden etapp 2 - 407 0,4 0,4 6,9 6,9 6,9 6,9 10,4 10,4 10,4 10,4
Hisingsbron * - 501 79,0 20,6 452,9 20,6 359,1 -47,5 1 394,7 374,1 1 374,0 306,0
Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel 7,8 7,8 6,3 6,3 7,8 7,8 6,3 6,3
Knutpunkt Korsvägen - 409 2,7 2,7 25,1 25,1 25,1 25,1 570,9 566,9 570,9 566,9
Kvilleleden - 303 6,7 2,9 29,7 15,0 50,6 26,8 150,1 75,0 387,3 193,8
Nedsänkning av E45 Gullbergsvass - 501 2,1 2,1 9,0 9,0 35,1 45,5 54,3 54,3 80,5 90,9

Summa Namngivna projekt 106,8 32,5 786,8 218,9 824,4 228,6 5 864,1 2 790,7 6 753,7 2 562,0
Netto 74,3 Netto 567,8 Netto 595,8 Netto 3 073,4 Netto 4 191,7

Övriga Poster
Budgetregleringspost nyinvestering -236,5 -53,0 -323,6 -1 353,3 -503,1 -578,7 -163,0
Budgetregleringspost reinvestering -96,1 -134,8 -68,1 -322,0 -5,3
Konstnärlig utsmyckning (1%) 0,0 5,1 10,9 39,0 44,8
Summa Övriga poster 0,0 0,0 -327,5 -53,0 -447,5 -68,1 -1 636,3 -503,1 -539,2 -163,0

Netto 0,0 Netto -274,5 Netto -379,4 Netto -1 133,2 Netto -376,2
Summa Totalt 161,7 32,6 1 300,0 230,0 1 496,7 229,5 8 350,0 2 480,0 10 852,0 2 596,0

Netto 129,1 Netto 1 070,0 Netto 1 267,2 Netto 5 870,0 Netto 8 256,0
* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitalkostnaderna bekostas av Västtrafik.
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