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Kursiv text = kvar sedan föregående apportering 

Trafikkontoret 
 

  
  

TN-information 
Utfärdat 2022-04-19 
Diarienummer 00397/22 
 

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

Projekt/Program Kommentar Åtgärd 

Hisingsbron Tid: Inget att rapportera. 

Kostnad: Prognos för totalkostnad kvarstår 
till 3 400 miljoner i 2009 års penningvärde.  

Innehåll: Arbeten med förstärkning av 
lyftspann är pågående i full skala.  

 

 

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 år efter 
Västlänkens ibruktagande (2027/28). 

 

 

Kostnad: Inget att rapportera 

Innehåll:  Inget att rapportera 

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 

 

 

Brunnsbo-Linné Tid:  Projektets prognos avseende total tid 
avviker från Sverigeförhandlingens avtal 
och pekar mot färdigställande 2036 – 37 
istället för 2035. Reviderad tidsplan är 
under framtagande och kommer att 
rapporteras i juni, för att erhålla ny 
baseline. Tidsrisker avseende bildande av 
kulturreservat kvarstår. 

Tid: Avvikelserapportering i 
samband med tertial 1-
rapportering. 

 

 

 

Uppföljning av trafikkontorets 
projekt/program med hög komplexitet 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, TN-information 2 (4) 
   
   

Kostnad: Tilläggsavtal avseende överföring 
av medel från stadslinbanan är godkänt i 
RF. Återstår regeringens godkännande.,  
Eftersom avtalet ännu ej är undertecknat så 
väljer vi att flagga gult. När avtalet är 
tecknat slår det om till grönt. 

Innehåll: Enligt kostnad ovan. Med 
anledning av överenskommelse behöver i 
dagsläget inga besparingsåtgärder initieras. 

Risk att arbetet med Linnéplatsen försvåras 
med anledning av eventuellt bildande av 
kulturreservat. 

Kostnad: Avvaktar godkänt 
tilläggsavtal avseende 
överföring av linbanemedel.  

 

 

Innehåll: Se kostnad ovan. 

 

Masthuggskajen Tid: Tidplanen är pressad av en mängd 
olika anledningar. De mest kritiska är i 
dagsläget: 

1. Framdriften i den förberedande 
entreprenaden är fortfarande låg på 
grund av att det är många som ska 
samsas på samma yta, tex att 
exploatörerna är i vägen med 
ställningar, stängsel, hissar mm. 
Påverkan av schaktövervakning, 
arkeologi är för tillfället inte så stor 
då vi arbetar med rörförläggning. 

2. Avtal mellan ledningsägare och 
fastighetsägare saknas för 
servisanslutningspunkter för A/B-
kvarter.  

3. Garantitid enligt PM 
översvämningsrisk på kort sikt 
gällande vissa kvarter inom Västra 
kan inte hållas. Detta eftersom vi 
inte har åtkomst till utrymmet för att 
utföra skyfallsintag och 
bakvattenlucka i norra 
Nordhemsgatan på grund av hinder 
(ställningar och hissar i vägen) från 
kvarter. 

 

Kostnad: Totalkostnadsprognosen höjs 
efter uppdatering av kalkyl och en second 
opinion på kalkylen. Kalkylen visar på ett 
överskridande av kalkylens grundkostnad 
om 275 mnkr. (+ tillkommande kostnader 

Tid:  

1. Entreprenaden är 
upphandlad på 
löpande räkning 
vilket medför en 
flexibilitet som gör 
att vi kan arbeta 
med andra delar av 
entreprenaden. 

2. 2.PM ”Förslag till 
teknisk lösning 
avseende VA på 
Halvön” är 
framtaget och 
överskickat till KoV. 
Dialog pågår men 
beslut om 
servisanslutningar 
är inte klart ännu. 
Delprogram 
gata/kaj inväntar 
besked från KoV 
innan vi kan 
projektera vidare. 

3. Underrättelse har 
skickats till 
delprogram Kvarter 
för vidare hantering. 

Kostnad: Nu vidtar arbete 
med att ta fram 
beslutsunderlag för att 
hantera den ekonomiska 
avvikelsen, där primär 
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för bla ledningsägare egna kostnader) 
Därutöver identifieras en riskexponering på 
277 miljoner, att jämföra med avsatt 
riskreserv på 110 miljoner kronor. 

Innehåll:  1) Olika syn på höjden för 
halvöns kajkant (krönbalkens höjd) mellan 
TK, SBK och ÄU. Påverkar grönytefaktor 
och möte med vattnet. 

inriktning är att identifiera 
besparingar för att komma 
inom budget. 

Innehåll: Utredning av 
utformning av halvön har 
presenterats i 
huvudprogramstyrgruppen 
(HPS) den 7/12. Till nästa 
HPS den 10/2 kommer 
beslutsunderlag avseende 
utformning att tas fram. 

Skeppsbron Tid: Inget att rapportera.  

Kostnad: Inget att rapportera. 

Innehåll: Inget att rapportera 

[Ange text] 

Korsvägen Tid:   Produktionsplanering visar på att 
övertagande av mark och byggstart Q2 2023 
behövs för färdigställande Q4 2026. 
Tidigare planerad övertagning av mark Q2 
2024 medför färdigställande Q4 2027. 
Indikationer på att övertagandet kan 
förskjutas ytterligare framåt i tid, vilket 
medför ytterligare försening av 
färdigställande. 

Kostnad: Inga avvikelser. 

Innehåll: Inga avvikelser. 

Tid: Planeringsmöten pågår.  
 
 

Kanalmursprogrammet Tid: Denna tidsangivelse behandlar endast 
arbetet med återremissen. Grunduppdraget 
är ca 1 år försenat i dagsläget 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad: Kostnadsfaktorn är kopplad till 
återremissen 

Tid: Slutleverans av 
arbetspaketen väntas under 
vecka 2-2022, deadline 
2022-01-14.  
FK och SBK har framfört att 
samordning bör ske på 
nämndnivå och inte TM nivå 
vilket gör att tiden förskjuts 
ytterligare framåt. Ny 
tidplan för beslutsprocessen 
finns framme och visar att 
KF beslut kan vara framme 
2023-01 förutsatt att inga 
stora synpunkter kommer i 
remissvaren. 

Kostnad: Total kostnad med 
avseende programmet kan 
inte bedömas i dagsläget 
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Innehåll: Återremissen innehåller 
förändringar i programmets innehåll. 

med avseende på 
återremissen. 
Tidsförskjutningen som 
nämndremisshanteringen 
innebär gör att driftmedlen 
för 2022 och 2023 behöver 
justeras. 

Engelbrektslänken Tid: Inget nytt att rapportera. 

Kostnad: Inget nytt att rapportera. 

Innehåll:  Detaljplanen bordlades i 
Kommunstyrelsen 2022-04-06.  

   

Kvilleleden, gator vid 
Backaplan (DP0) 

Tid: Projektet Kvilleleden, gator vid 
Backaplan, DP0, genomförs till största delen 
tillsammans med Trafikverket som ett 
gemensamt projekt, projekt Lundbyleden. 
Projektet har inte fått in några anbud i den 
entreprenadupphandlingen som nyss var ute 
på räkning. På grund av att anbud inte 
inkommit kan entreprenaden inte påbörjas 
under våren 2022 utan kommer istället få en 
tidsförskjutning om cirka två år. Ny tid 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. 

Innehåll: Inga innehållsförändringar har 
identifierats i dagsläget 

Tid:  Avsaknaden av anbud 
ger att projektets 
färdigställandetid förskjuts 
till cirka 2029-2030. 

 

 

 

 

 

Kostnad: Bevakas 
tillsammans med tidsdelarna 

 

 
 
Jenny Adler 
 
Avdelningschef 
 

 
 
Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
 


