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Delårsrapport mars 2022 för trafiknämnden 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden godkänner Delårsrapport mars 2022 för trafiknämnden 

2. Trafiknämnden godkänner uppföljning av trafiknämndens uppdrag enligt bilaga 2 
till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

3. Trafiknämnden godkänner uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxlingssystem 
för tjänsteresor och klimatväxlingsfond enligt bilaga 3 till trafikkontorets 
tjänsteutlåtande. 

4. 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 
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 
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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. 
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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 för att få beslut om hantering av avvikelsen. Projektet 
bedömer att det sannolikt kommer 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. 

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

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. 

Bilagor 
1. Delårsrapport mars 2022 för trafiknämnden 
2. Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 
3. Uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxlingssystem för tjänsteresor 

och klimatväxlingsfond 
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