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Sammanfattning
Ekonomiskt resultat
Årets resultat uppgick till -16,2 mnkr vilket är något bättre jämfört med budget om
-22,2 mnkr. Extra stimulansåtgärder om 22,2 mnkr för pandemin har beslutats och
genomförts avseende främst slopad upplåtelseavgift för uteserveringar,
subventionerade avgifter för parkering och cykel samt mobilitetsförändringar i
gaturummet.
Kapitalkostnaderna ökade mycket kraftigt jämfört med budgeten efter stora
aktiveringar av främst reinvesteringar med kort avskrivningstid. Avvikelsen har till
största delen hanterats genom besparingar och i viss utsträckning genom ökade
intäkter från markupplåtelser och övriga ersättningar.
Jämfört med oktoberprognosen är större avvikelser att den milda vintern minskat
kostnaderna med 11 mnkr och intäkterna ökat med 3 mnkr.
Föregående år genomfördes nedskrivningar i större projekt med ca 110 mnkr för
Linbanan, Skeppsbron och Vasabron vilket förklarar den stora positiva skillnaden
jämfört med föregående års utfall. I årets utfall ingår nedskrivning av Kaponjärbron
med 8,3 mnkr efter beslut i trafiknämnden att avbryta projektet.
Färdmedelsfördelningen 2020
Pandemin har haft en stor påverkan och utifrån trafikutvecklingen under 2020 är
färdmedelsfördelningen 19 procent med resor till fots, 9 procent med cykel, 25
procent med kollektivtrafik och 47 procent med bil. Det är en stor förändring
jämfört med föregående år och den positiva utvecklingen från 2011 är borta. Men
även om fler tar bilen vid de resor som utförts under 2020 har antalet bilresor
minskat under 2020 vilket är i linje med trafikstrategins mål. Totalt minskade
resandet med 17 procent i jämförelse med 2019. I jämförelse mot basåret 2011 har
det totala resandet minskat med 6 procent.
Färdmedelsfördelning basår 2011, nuläge 2020 och målår 2035 (procent)

Covid19
Serviceresor
Efterfrågan på färdtjänstresor minskade mycket kraftigt, på helårsbasis med 38
procent. Intäktsminskningen var betydande men kompenserades genom lägre
trafikkostnader.
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Stimulansåtgärder
Under året beslutade trafiknämnden om extra stimulansåtgärder om 22,2 mnkr,
främst slopad upplåtelseavgift för uteserveringar, subventionerade avgifter för
parkering och cykel samt mobilitetsförändringar i gaturummet.
Hisingsbron
Det har varit ett mycket intensivt år i projekt Hisingsbron. Omsättningen för året
uppgick till 1,1 miljard kronor, vilket är rekord. De sedan länge emotsedda
stålelementen, vilka under en längre tid varit försenade, levererades under våren
och samtliga komplicerade montagearbeten avlöpte mycket väl – till och med så
bra att projektet under en tid låg något före sin produktionstidsplan.
Montagearbetena rönte stor uppmärksamhet bland allmänheten, där det vid flera
tillfällen var gott om människor som följde arbetena från Göta-älvbron. Under
sommaren presenterade entreprenören Skanska-MTH preciserade krav på tidigare
aviserade kostnader avseende de försenade stålleveranserna, tillsammans med hot
om inställda arbeten om inte betalning skedde inom viss tid. Ett omfattande
förhandlingsarbete vidtog, vilket resulterade i en överenskommelse mellan parterna
där trafikkontoret ersatte Skanska-MTH med 198 mnkr, jämfört med ställda krav
på 345 mnkr.
Vid tester under årets sista del framkom problem med stängningsfunktionen i brons
lyftspann, vilket under en tid såg ut att hota tiden för spårstopp sommaren 2021. Ett
mycket effektivt och lösningsorienterat arbete hos alla parter ledde fram till en
konstruktionsteknisk lösning, vilken för närvarande implementeras. Det gör att
sannolikheten att klara tiden för spårstopp bedöms som mycket hög.
Projektets prognos är 3,65 miljarder kronor i 2009 års penningvärde, att jämföra
med budget på 3,5 miljarder kronor. Under förutsättning att vi klarar tiden för
spårstopp sommaren 2021 utan att kostsamma forceringsåtgärder behöver vidtas, så
är det fortfarande möjligt att projektet kan komma att genomföras inom budget.
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2

Väsentlig styrinformation till
kommunledningen

2.1

Verksamhetens utveckling

2.1.1

Redovisning av resultat
Effektmått och övriga mått/nyckeltal
Mått/nyckeltal

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

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

27

28

28

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

40

41

34

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). (%)

68

65

i.u.

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. (%)

70

64

i.u.

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.

6

6

11

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.

385

495

375

Se bilaga 4. Trafikutveckling 2020
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Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling
Mått

2018

2019

2020

1. Antal boendeparkeringskunder (st)

12 600

12 300

13 094

2. Antal påskrivna trafikanordningsplaner
(st)

6 528

9 696

9 860

617 727

655 535

413 470

212

219

303

1 168,4

1 241,4

1925,8

6. Exploateringsåtgärdernas volym (mnkr)

642,1

747,0

653,8

7. Energiförbrukning belysning (Mwh/år)

31 550

30 100

27 800

3. Antal utförda färdtjänstresor (st)
4. Snittkostnad per resa för färdtjänstresor
(kr)
5. Investeringsåtgärdernas volym (mnkr)

1. Antalet tillstånd för boendeparkering har ökat under 2020. Det kan vara en effekt
av att fler arbetar hemifrån till följd av coronapandemin.
2. Antalet påskrivna trafikanordningsplaner ligger på en fortsatt hög nivå vilket
återspeglar den höga byggtakten i staden. Trafikkontoret ser inte någon minskning
på kort sikt men med det finns förutsättningar att klara av arbetet med högre
kvalitet under kommande år till följd av förändrade arbetssätt där fem nya
medarbetare ersätter tre konsulter.
3. De senaste årens reseökning bröts i mars månad då pandemirelaterade
förändringar och restriktioner gjorde att resandet minskade drastiskt. Efter en viss
återhämtning under sommaren minskade resandet åter under hösten när pandemin
tog ny fart.
4. Tack vare att kostnadsdämpande åtgärder genomfördes i trafiken redan från april
och framåt kunde snittkostnaden per resa hållas nere till den hanterbara nivån
303 kr, då denna annars hade ökat betydligt mer då kostnaden för köpt trafik ska
fördelas ut på färre resor till följd av det minskade resandet.
5. Utfallet 2020 visar på en ökad investeringsvolym i jämförelse med tidigare år.
Detta är främst föranlett av byggnationen av Hisingsbron.
6. Exploateringsutgifterna har minskat i jämförelse mot föregående år, vilket bland
annat kan förklaras av att åtgärden Överdäckning Götaleden hade en hög volym
2019. Antalet pågående projekt är i princip oförändrat.
7. Energiförbrukningen för belysning inom trafikkontorets ansvarsområde har
sjunkit från 31.550 Mwh 2018 till årets utfall på 27.730 Mwh, vilket är en
minskning på 3.820 Mwh som motsvarar 3.8 miljoner Kwh. Detta trots att vi har
ökat antalet belysningspunkter i staden. Detta har uppnåtts genom årliga
energieffektiviseringsåtgärder såsom utbyte av konventionella ljuskällor till LEDbelysning. Detta arbete måste prioriteras vidare då effekten är god gällande både
kostnad, miljöpåverkan och robusthet. Tyvärr har elpriset gått upp signifikant
under 2020 och detta påverkar givetvis kostnaden negativt, men är samtidigt en
parameter som förvaltningen inte styr över eller kan påverka i någon väsentlig
grad.
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2.1.2

Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling
Ökade kapitalkostnader
Orsak till att avvikelsen uppstått
Hög aktiveringstakt av pågående projekt. Stora reinvesteringsprojekt med kort
avskrivningstid som byte av vägbeläggning, belysningsåtgärder och liknande ökade
kapitalkostnaderna kraftigt. Prognosunderlaget var bristfälligt vilket medförde att utfallet
blev väsentligt högre än prognoser från första halvåret.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Projekten är avslutade utan ytterligare konsekvens.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Besparingsåtgärder genomfördes vilket främst minskade visst underhåll, utredningar
samt rekryteringar.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnadsökningen var 30 mnkr jämfört med prognosen i mars.
Vidtagna åtgärder
Besparingar i löpande verksamhet och stadsutvecklingstakt.
38 procentig nedgång i resandet med färdtjänst
Orsak till att avvikelsen uppstått
Coronapandemin
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Pandemirelaterade restriktioner har kraftigt påverkat efterfrågan på färdtjänstresor
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Minskat behov av timanställda, kunnat erbjuda resursstöd för andra verksamheter i
staden.
Ekonomiska konsekvenser
Intäktsminskningen har varit betydande men kompenserades genom lägre
trafikkostnader.
Vidtagna åtgärder
Förvaltningen har genomfört trafikneddragningar och andra logistiska åtgärder för att
minska trafikkostnaderna. Minskat antal timanställda och kunnat erbjuda resursstöd för
andra verksamheter i staden.
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2.2

Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1

Organisationsmål
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Indikator

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2020

Medarbetarengagemang
(HME) - Totalindex

67

67*

resultat
kommer
feb 2021

72

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda

5,8%

5,1%

4,5**

5,0%

*HME utfall avser medarbetarenkät 2019, resultat 2020 kommer i februari 2021
**Avser per november 2020

2.2.2

Nämndspecifika mål från KF
Mål och indikatorer trafiknämnden
Göteborg ska vara en stad där framkomligheten och mobiliteten är god
Indikator

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2020

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

20

21

19

21

Färdmedelsfördelning för
alla resor i Göteborg,
andel cykel (%)

9

7

9

7

Färdmedel-fördelning för
alla resor i Göteborg,
andel kollektivtrafik (%)

26

30

25

30

Färdmedelsfördelning för
alla resor i Göteborg,
andel bil (%)

44

43

47

42

Utsläpp CO2 –
produktionsperspektiv per
sektor transport (kton)

i.u

i.u

i.u.

940

Nöjd-Region-Index
Kommunikationer

i.u

64

64

67

Göteborg ska vara en stad där framkomligheten och mobiliteten är god.
För att kunna erbjuda god framkomlighet och mobilitet bör andel resor som görs
med yteffektiva färdsätt öka – alltså resor med kollektivtrafik, gång och cykel.
Göteborg växer mycket och därför kommer även det totala resandet att öka. Men
för att denna ökning ska få plats i Göteborgs hårt belastade transportsystem
behöver detta byggas ut. Dessa utbyggnader bör i första hand göras för de
yteffektiva färdsätten, för att så lite som möjligt av den värdefulla markytan ska
användas till transporter och istället kunna nyttjas för exploatering. En utökning av
yta för infrastruktur ökar också resursbehoven för drift och underhåll.
Att huvudsakligen satsa på att förbättra för de yteffektiva färdsätten ger också
vinster i framkomligheten för övrig fordonstrafik. Detta gynnar inte minst
näringslivets transporter. Vidare kan samhällsekonomiska vinster uppkomma när
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andelen cykel och gång ökar, såsom effekter av renare stadsmiljöer och förbättrad
folkhälsa. Även ökat resande med kollektivtrafik påverkar folkhälsan då dessa
resenärer promenerar mer än bilister. Men för att detta resande ska öka ytterligare,
och ta andelar från bilresande, behöver framkomligheten och kapaciteten för
kollektivtrafiken öka. Utan rimliga restider mellan stadens större målpunkter väljer
resenärer andra färdsätt.
Under 2020 har resandet varit starkt påverkat av covid-19 och det är därför svårt att
beskriva nuläge, men också den närmaste framtiden. Alla transportsätt har
påverkats och vägtrafikarbetet har i genomsnitt minskat med 7 procent under året,
bland annat på grund av permitteringar och distansarbete. Kollektivtrafikresandet
har minskat kraftigt under 2020 och den under flera år uppåtgående trenden för
detta färdsätt har därmed brutits. Däremot har cykelresorna ökat i antal och andel.
Kontoret har under pandemin inriktat sig på att stötta ett resande som kan ske med
så låg smittspridning som möjligt – till exempel genomfördes temporära åtgärder
under sommarhalvåret. Det nya lånecykelsystemet har bidragit till att stärka
mobiliteten, då system nu har större geografisk täckning samt en mer flexibel
användning.
Till följd av det generellt minskade resandet och därmed minskad trängsel, har
framkomligheten för resor inom Göteborg varit god. Dock leder pågående byggoch underhållsprojekt till försämrad framkomligheten och mobiliteten, särskilt vid
Centralenområdet, Rosenlund och Korsvägen, men även på Älvsborgsbron till följd
av Trafikverkets underhållsarbeten.
Under 2020 har trafikkontoret utvecklat samarbetet i KomFram, som är det forum
där trafikpåverkan från de olika byggprojekten hanteras. Genom aktiv
samplanering av olika byggprojekt som påverkar framkomligheten i staden, samt
genom att ge god trafikinformation och stimulera till val av färdsätt som är
yteffektiva, så kan de negativa effekterna av att staden är i stark utveckling mildras.
I områden där byggprojekt påverkar framkomligheten har kollektivtrafik, gång,
cykel och näringslivets transporter prioriterats.
Stadens ska nå målsättningarna i Koll2035
Indikator
Ökad andel motoriserade
resor med kollektivtrafiken
- Minst 55 procent av de
motoriserade resorna i
Göteborg sker med
kollektivtrafik år 2035.

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2020

40

41

34

43

Stadens ska nå målsättningarna i Koll2035
En handlingsplan för 2020-2024, som ska leda till att Göteborg, Mölndal, Partille
och Västra Götalandsregionen/Västtrafik realiserar målbilden i Koll2035,
godkändes under våren 2020 i Stadtrafikforum och har därefter fastställts i de tre
kommunerna. Handlingsplanen förväntas hanteras i regionstyrelse och
regionfullmäktige under första kvartalet 2021.
Några av de prioriterade investeringsåtgärderna som pågått under 2020 är projekten
inom Sverigeförhandlingen och projekten vid Västlänkens stationer. Beslut har
fattats om att gemensamt med regionen finansiera Engelbrektslänken. Under våren
fattades beslut om att avsluta arbetet med linbanan.
Arbetsformer mellan parterna i Stadstrafikforum har utvecklats mot en mer
gemensam planering och styrning. Med handlingsplanen som grund har
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utredningar startats upp och en gemensam styrgrupp med Västtrafik har bildats
(Stadskoll) som leder arbetet framåt och där staden representeras av
stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. De gemensamma utredningar som
startats upp är förstudie för spår i Allén, älvutredningen, linjenätsutredning citybuss
samt utredningar kopplat till kapacitet i centrala staden och angöring för buss i city.
Alternativutredningen för linbanan ligger till grund för fortsatta prioriterade
utredningar, bland annat har en hemställan gjorts till Västtrafiks styrelse om att
starta utredning av Gropegårdsförbindelsen. Exempel på andra utredningar som
trafikkontoret har arbetat med är åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjöldsleden
och utredning Kortedalatunneln. Under ledning av Trafikverket och regionen har
en åtgärdsvalsstudie för metrobussystemet tagits fram och remissas och arbetet
med en avsiktsförklaring för fortsatt arbete pågår.
Några utmaningar för att nå målsättningarna i målbilden är att berörda parter har
tillräckligt med resurser för att utreda/planera samt att hitta finansiering för
genomförande. Det finns också utmaningar i hur kollektivtrafikkoncepten
platsmässigt och kapacitetsmässigt går att hantera i den täta staden.
I framtagandet av handlingsplanen konstaterades att merparten av
investeringsobjekten ligger efter målbildens tidplan och att finansiering till stor del
saknas. Att ha framdrift i de gemensamma utredningarna är nödvändigt för att ha
färdigutredda åtgärder som möjliggör att man i nästa skede kan söka finansiering
för genomförandet. Trafikkontoret är beroende av god samverkan och stöd i detta
från övriga planerande förvaltningar.
Målbild Koll2035 bygger på kommunernas utbyggnadsplanering och
konsekvenserna av en lägre takt i genomförande av målbilden beror på takten i
stadsutvecklingen, bebyggelseplanering och kollektivtrafikplanering behöver gå
hand i hand. Det är också oklart i vilken omfattning covid-19 kommer att påverka
människors val av transportmedel efter pandemin och det är därför svårt att nu
bedöma möjligheten att nå målsättningen om 55 procent kollektivtrafikandel år
2035. Troligtvis tar det några år innan resandet är tillbaka på de nivåer som vi hade
innan pandemin.
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3

Övrig uppföljning till
kommunledningen

3.1

Utveckling inom personalområdet

3.1.1

Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HRperspektiv
Total sjukfrånvaro (%)
Förvaltningsextern personalomsättning
(%)

2018

2019

2020

5,8

5,1

4,5*

9

9

7

*avser sjukfrånvaro per november 2020

Sjukfrånvarotal per december tillgänglig efter januari månad
Vi konstaterar att förvaltningens sjukfrånvarotal inte syns ha påverkats nämnvärt
av covid-19. I våra verksamheter har medarbetare kunnat arbeta hemifrån i stor
utsträckning under året, och många har därmed kunnat fortsätta arbeta vid lättare
förkylningsinfektioner eller liknande. Inga större utbrott av covid-19 i
personalgrupperna har förekommit.
Personalomsättningen är sedan flera år på en tämligen låg nivå. Den tidigare starka
högkonjunkturen har dämpats vilket tydligt påverkar personalomsättning i våra
verksamheter.

3.1.2

Analys av situationen inom HR-området
Pandemins påverkan på förvaltningens verksamhet har ur ett HR-perspektiv stannat
på en måttlig nivå under 2020. Främst har vår verksamhet med färdtjänst- och
andra serviceresor påverkats med en kraftig nedgång av beställda resor. Under året
har det därför varit möjligt att låta viss personal från denna verksamhet bidra på
annat sätt i staden. Total sjukfrånvaro ligger på låg nivå och syns inte ha påverkats
av pandemin.
Kompetensförsörjning och konsultanvändning
Ett förändrat läge på arbetsmarknaden har bidragit till att vi under hela 2020, redan
före pandemin, sett ett helt annat rekryteringsläge med större antal sökande och fler
kvalificerade kandidater till många av våra utannonserade tjänster. För vissa
seniora specialistkompetenser är rekryteringsläget fortsatt svårt.
Personalomsättningen är på en låg nivå idag. Den kraftiga expansion förvaltningen
har befunnit sig i under flera år har dämpats och vi har gjort färre
förvaltningsexterna rekryteringar 2020 än vi gjort sedan 2016. I takt med en
bredare och större verksamhet syns också en viss positiv utveckling beträffande
intern rörlighet, där medarbetare söker sig till nya arbetsuppgifter och
ansvarsområden i andra delar av förvaltningen.
Ett internt utvecklingsarbete har pågått under 2020 inom område
konsultanvändning. Konsulttyper har definierats (uppdragsleverantörer,
kompetenskonsulter, resurskonsulter), styrande dokument för upphandling,
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styrning, uppföljning och kontroll av konsult har beslutats. I arbetet med
trafikkontorets strategiska kompetensförsörjningsplan har en konsultstrategi
formulerats med uttalad hållning att konsultomvandla i så stor utsträckning som
möjligt, främst inom kompetensområden där resurskonsulter används. Det är
kostnadseffektivt, och kunskap och erfarenhet behöver byggas i egen regi för
långsiktighet i leverans och kvalitet.
Samverkan inom stadsutveckling
Inom förvaltningen, och i samverkan med förvaltningar och bolag i staden, bedrivs
utvecklingsarbeten för att möta de utmaningar som det omfattande
stadsutvecklingsuppdraget innebär. Förvaltningars olika mål och uppdrag inom
stadsutveckling bidrar till målkonflikter och delvis olika prioriteringar. Under 2020
har vi och våra systerförvaltningar haft mycket fokus på samverkan och samarbete
och arbetet fortsätter i lika hög grad framåt.

3.2

Ekonomisk uppföljning

3.2.1

Analys av årets utfall
Resultatredovisning i sammandrag
Bokslut
2020
Intäkter

Budget
2020

Avvikelse

Bokslut
2019

Bokslut
2018

1 201,2

1 252,4

-51,2

2 434

2 146,5

-2 075,3

-2 132,5

57,1

-3 343,8

-2 866,7

Kommunbidra
g

857,9

857,9

0,0

811,5

752,8

Resultat

-16,2

-22,2

6,0

-98,3

32,6

48,8

42,8

6,0

-18,3

109,7

Kostnader

Eget kapital

Pandemin har på många sätt påverkat verksamheten under året.
Efterfrågan på färdtjänstresor minskade mycket kraftigt, på helårsbasis med 38
procent. Intäktsminskningen var betydande men kompenserades genom lägre
trafikkostnader. Färre aktiviteter i staden, evenemang, konferenser mm minskade
omkostnader.
Under året beslutades om extra stimulansåtgärder om 22,2 mnkr, främst slopad
upplåtelseavgift för uteserveringar, subventionerade avgifter för parkering och
cykel samt mobilitetsförändringar i gaturummet.
Kapitalkostnaderna ökade mycket kraftigt jämfört med budgeten efter stora
aktiveringar av främst reinvesteringar med kort avskrivningstid. Avvikelsen
uppgick till ca -47 mnkr vilket till största delen hanterats genom besparingar och i
viss utsträckning genom ökade intäkter från markupplåtelser och övriga
ersättningar.
Sparsamhet har präglat verksamheten under året med stor restriktivitet avseende
kostnader och rekryteringar.
Stadsutvecklingstakten medförde högre projektkostnader i främst större projekt
samt oförutsett belysningsunderhåll genom avgrävda kablar.
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Underhållskostnaderna ökade av säkerhetsskäl för industrispår.
Jämfört med oktoberprognosen är större avvikelser att den milda vintern minskat
kostnaderna med 11 mnkr och intäkterna ökat med 2 mnkr.
Föregående år genomfördes nedskrivningar i större projekt med ca 110 mnkr för
Linbanan, Skeppsbron och Vasabron vilket är den stora skillnaden mot årets utfall.
I årets utfall ingår nedskrivning av Kaponjärbron med 8,3 mnkr.

Utfall
perioden

Budget
perioden

Verksamhetens intäkter

1 201,2

1 252,4

-51,2

2 434,0

Verksamhetens kostnader

-1 706,8

-1 803,1

96,3

-3 032,9

Avskrivningar

-312,0

-276,8

-35,2

-262,4

- Verksamhetens
nettokostnader

-817,5

-827,5

10,0

-861,3

Kommunbidrag

857,9

857,9

0,0

811,5

- Verksamhetens resultat

40,4

30,4

10,0

-49,8

Finansiella kostnader

-56,6

-52,6

-4,0

-48,5

- Resultat

-16,2

-22,2

6,0

-98,3

Resultaträkning
perioden

3.2.2

Utfall
perioden
föregående
år

Avv
utfallbudget ack

Investeringsredovisning

3.2.2.1 Investeringar
Belopp i mnkr

Bokslut 2020

Budget 2020

Avvikelse

769,0

1 174,4

-405,5

Utgifter

-1 925,8

-2 423,5

497,7

Netto

-1 156,8

-1 249,1

92,2

Inkomster

De investeringar som trafiknämnden genomför ska bidra till att det blir enklare,
säkrare och mer tillförlitligt att färdas, vistas och verka i Göteborg på ett hållbart
sätt. Stadens infrastruktur ska anpassas till stadens målsättning att bli en grön och
nära stad och investeringarna som stödjer ett hållbart resande, främst gång, cykel
och kollektivtrafik ska prioriteras.
Utfall netto år 2020 uppgår till 1 156,8 mnkr. Det är en avvikelse mot tilldelad
nettobudget för med -92,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på -7,4 procent.
Tilldelad investeringsbudget (netto) uppgick till 1 249,1 miljoner kronor. Budgeten
innebar en ökad investeringsvolym i jämförelse med tidigare år.
Budgeterad nivå för investeringsutgifterna uppgick till 2 423,5 miljoner kronor.
Utfallet uppgick till 1 925,8 miljoner kronor, vilket är en ökning mot föregående år
med 55,1 procent. Den ökade volymen är främst föranledd av byggnationen av
Hisingsbron, där projektets utfall uppgår till 61,0 procent av förvaltningens totala
investeringsutgifter 2020.
Även om investeringsutgifterna ökat i jämförelse mot tidigare år har inte den
budgeterade nivån uppnåtts. Utfallet för investeringsutgifterna är -20,5 procent
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lägre än vad som budgeterats för året. Avvikelsen beror främst på
tidsförskjutningar. Målsättning är att samtliga angelägna och prioriterade åtgärder
ska drivas i den takt som budgeterats. Komplexiteten i stadsutvecklings- och
investeringsprojekt innebär ofta hög grad av samordning mellan olika projekt och
med andra förvaltningar. Förändrade tidplaner inom projekten innebär en påverkan
på förvaltningens årliga utfall i relation till budgeterad volym. För att undvika att
låsa upp alltför stora investeringsvolymer gör förvaltningen ett schablonmässigt
avdrag med 20 procent på den samlade investeringsvolymen vid rapportering av
investeringsunderlag inför budgetbeslut. Detta till trots är investeringsutfallet lägre
än budgeterad nivå.

Redovisning per område
Se bilaga 2. Investeringsredovisning per område
Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer
Efter sommaren invigdes cykelparkeringshuset vid Gamlestads Torg.
Parkeringshuset är det första i sitt slag i Göteborg, med plats för 600 cyklar. Under
året har det också färdigställts 5 cykelbanor samt 8 cykelparkeringar vid
hållplatser. Utbyggnaden av pendelparkeringar försätter och under året
färdigställdes bland annat pendelparkering vid Delsjömotet och Eriksdal. Med allt
fler åtgärder i skede produktion överstiger utfall 2020 tidigare års
investeringsnivåer. Kontoret har under året arbetat aktivt med att nå säkrare
prognoser för pågående åtgärder, men ser ändå att tidsförskjutningar gör att
budgeterad nivå understigs med -54,4 procent.
Reinvestering
Inom reinvestering har förberedande planering inför den omfattande upprustningen
av kanalmurar gjorts under året. Bland annat pågår arbete med strategier för
upphandlingar och underlag för inriktningsbeslut har arbetats fram. Under året
färdigställdes åtgärden med brandgasfläktar i Hammarkulletunneln och vid
Stigbergstorget har spårkomplexet bytts och hållplatserna förlängts för att kunna
trafikeras av längre spårvagnar. Beläggningsarbeten har utförts både på gator och
cykelvägar.
Namngivna projekt
Trafiknämnden har en omfattande investeringsplan inom namngivna projekt.
Under året fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut för Engelbrektslänken
och i november fattades beslut om fortsatt arbete med Skeppsbron.
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Det samlade utfallet för namngivna projekt 2020 understiger tilldelad budget med 20,3 procent. Eftersom samordning ofta sker mellan projekt och en förändrad
tidplan inom ett projekt kan få påverkan på andra projekt kan tidsförskjutningar
innebära en risk. Inom Hisingsbron finns en samordning med projekt Västlänken.
Tidsförskjutningar har rapporterats av Station Haga. Eftersom spåranläggning
utförs av Trafikverket har prognosen anpassats utifrån deras planering. En
osäkerhet finns om när staden får tillträde till ytor för arbeten på allmän platsmark.
3.2.2.2 Exploateringsinvesteringar
Belopp i mnkr
Inkomster
Utgifter
Netto

Bokslut 2020

Budget 2020

Avvikelse

639,6

FN/Bolag
budgetansvar

-

-653,8

FN/Bolag
budgetansvar

-

-14,2

FN/Bolag
budgetansvar

-

Exploateringsverksamheten är omfattande och utgifterna för gatuanläggningar på
allmän platsmark uppgick till 653,8 mnkr. Det är en minskning mot föregående år
med -93,2 miljoner kronor (-12,5 procent).
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. Antalet pågående exploateringsprojekt under
året uppgår till 111 stycken. Projekten är många gånger komplexa och innebär ofta
en samordning med flertalet nämnder samt med en eller flera exploatörer samt
ledningsägare. Exploateringsprojekten sträcker sig ofta över flera år.
Skattefinansierade delar finns i 24 av de pågående projekten. Åtgärderna är av
olika karaktär och omfattning och befinner sig i olika skeden.
Genomförandestudien för utbyggnad av allmän plats för Masthuggskajen
färdigställdes och godkändes under hösten, arbetet med projektering pågår.
Munkebäcks Allé har byggts om från en genomfartsgata till en stadsgata. En ny
pendelcykelbana har anlagts samt en torgliknande yta vid den nya förskolan.
Under hösten färdigställdes även cirkulationen vid korsningen TorpagatanRosendalsgatan. Cirkulationen möjliggör bland annat en ökad trafikmängd från det
nyexploaterade området vid Smögengatan. Arbetet kunde utföras med bibehållen
trafik, inklusive trafikering av stombusslinje genom korsningen. En svårighet med
utformningen av den nya cirkulationen var att sex gator ansluter till eller i närheten
av korsningen.
Exploatering bolag omfattar projekt som finansieras av Älvstranden Utveckling
AB. Alla nya beställningar hanteras genom fastighetskontoret. Detta innebär att
investeringsområdet Exploatering bolag på sikt kommer att fasas ut. Endast ett fåtal
projekt, såsom Götaverksgatan och Östra Kvillebäcken, återstår att färdigställa.
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Skattefinansierad exploatering gata
Bokslut
2020

Budget 2020

Avvikelse

-55,5

FN
budgetansvar

-

Bokslut
2020

Budget 2020

Avvikelse

-575,7

FN
budgetansvar

-

Bokslut 2020

Budget
2020

26,0

Bolag
budgetansvar

-22,6

Bolag
budgetansvar

3,4

Bolag
budgetansvar

Utgifter

Exploateringsfinansierad exploatering gata

Utgifter

Exploatering bolag

Inkomster

Utgifter

Netto

3.2.2.3 Projektuppföljning
Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse
Ack. utfall

Total
projektprognos

Projektbudget

KFbesl
ut

Ink

Utg

Ink

Utg

Ink

Utg

Slutår

Engelbrektslänken
(2019 års prisnivå)

ja

3,8

-8,8

137,5

-260,0

137,5

-260,0

2024

Knutpunkt
Korsvägen
(2017 års prisnivå)

ja

27,2

-27,2

745,5

-860,0

745,5

-860,0

2027

E45 Nedsänkning
(2013 års prisnivå)

ja

422,0

-759,0

490,0

-849,3

490,0

-849,3

2021

Station Haga
(2017 års prisnivå)

ja

0,9

-21,1

0,9

-660,0

0,0

-660,0

2026

Kville
(2016 års prisnivå)

ja

51,7

-89,0

318,0

-768,0

318,0

-768,0

2027

Skeppsbronetapp 2
(2017 års prisnivå)

ja

16,9

-33,9

150,0

-1 405,0

0,0

-1 405,0

2027

Hisingsbron
(2009 års prisnivå)

ja

1 306,0

-2 327,0

1 566,0

-3 650,0

1 566,0

-3 500,0

2021

Projekt

Årsrapport 2020 trafiknämnden

16 (56)

Engelbrektslänken - En ny spårvägslänk
Åtgärden avser ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från
Södra vägen till Skånegatan. Detaljplanearbetet har ökat i omfattning mot vad som
tidigare antagits. Detta hanteras genom omfördelning av medel inom åtgärden.
Projektet rapporterar ingen avvikelse mot tilldelad projektbudget med 260 miljoner
kronor (2019 års prisnivå).
Knutpunkt Korsvägen
I anslutning till Västlänkens Station i Korsvägen planeras en utbyggnad av allmän
plats för stadens anläggningar, buss-, spårvagn-, gång-, cykel och biltrafik samt
stadsmiljöåtgärder. Projektets tidplan är beroende av när vi får tillgång till ytorna
efter Trafikverkets byggnation av Västlänken.
E45 Nedsänkning
Projektet innebär en överdäckad nedsänkning av Götaleden på sträckan
Stadstjänaregatan – Torsgatan och överdäckningsförberedd nedsänkning på
sträckan Torsgatan – Falutorget. Trafiknämnden har i början på året tagit ett
reviderat investeringsbeslut, vilket återspeglas i tabellen ovan. Ingen avvikelse
rapporteras utifrån detta och det är troligt att en sänkning kan komma som en följd
av minskat behov av riskreserv. Projektet kommer att färdigställas under hösten
2021.
Station Haga
Projektet innefattar spår inklusive hållplatsläge spårvagn/buss, underjordiskt
cykelgarage samt allmän plats i anslutning till station Haga samt norr om
Rosenlundsbron.
Kvilleleden
Projektet omfattar planering, projektering samt utbyggnad av detaljplanen Gator
vid Backaplan. Projektet är en förutsättning för framtida utveckling av området
kring Backaplan med bostäder, handel och verksamheter samt möjliggör framtida
spårväg mot Brunnsbo.
Projektets färdigställandetid kommer att förskjutas med flera år på grund av
omstart. Ny bedömd tidplan för projektet är att ha en ny entreprenör på plats under
2022 och att projektet är färdigställt 2027. Projektet rapporterar ingen avvikelse
mot tilldelad projektbudget med 768 miljoner kronor (2016 års prisnivå).
Skeppsbron etapp 2
Skeppsbron ingår i Södra Älvstranden, som är ett av sju delområden i Älvstaden.
Efter att detaljplanen antogs 2014 har trafikkontoret tagit fram en
genomförandestudie för området, vilken godkändes av trafiknämnden i februari
2018. Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om fortsatt arbete.
Hisingsbron
Hisingsbron kommer att ersätta den befintliga Göta älvbron som har en begränsad
livslängd och som kommer att rivas. Prognosen för Hisingsbron ökades under
våren från 3,5 miljarder kronor till 3,65 miljarder. Anledningen är bedömning av
utfall utifrån aktuell riskexponering avseende bla entreprenadkrav kopplade till
ståltillverkning av Arpeggio, förlängd byggtid, samordning Västlänken mfl,
grundläggningsmetod samt grundläggning av stöd 15-18. Om projektet fortsatt kan
drivas enligt tidsplan och utan forcering finns fortfarande en sannolikhet att klara
budget då flera kostsamma risker i sådana fall inte faller ut. Spårstoppet sommaren
2021 är kritiskt för att såväl tidplan som kostnad skall kunna hållas.
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3.3

Värdering av eget kapital
Trafiknämnden hade vid ingången av 2020 ett eget kapital på 65,0 mnkr efter
återställande av 2019 års underskott.
2020 års ekonomiska resultat är ett underskott om -16,2 mnkr.
Eget kapital uppgår till 48,8 mnkr vid utgången av 2020.
Kommunfullmäktige antog den 7 november 2013 Regler för budget och
uppföljning i stadens nämnder och styrelser. Av dessa framgår att nämnden
årligen, i samband med fastställandet av det ekonomiska utfallet i bokslutet, ska
värdera den egna verksamheten utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och
besluta om nivå på det egna kapitalet. Nämnden ska vid värderingen beakta de
rekommenderade riktnivåerna. För trafiknämnden innebär detta att det egna
kapitalet rekommenderas att uppgå till 40-60 mnkr. Detta är ett lägre intervall än
föregående år då omsättningen minskat efter att banavgiftsavtalet med Västtrafik
förändrats. Nämnden bör sträva efter att ha ett eget kapital på en nivå som kan
motiveras utifrån verksamheten och de förutsättningar under vilken nämnden
verkar och därmed speglar den enskilda nämndens specifika riskbild, den så
kallade nämndrisken. Kommunen centralt tar ansvar för risker därutöver det vill
säga kommunrisker.
De osäkerheter som trafiknämnden har att hantera rör framför allt drift- och
underhållsverksamheten, osäkerheter gällande intäkter från
parkeringsverksamheten, risker i investeringsverksamheten samt i viss utsträckning
oväntade händelser bland annat med avseende på extrema väderförhållanden.
Dessa kan vara i form av extrema nederbördsmängder av snö eller regn, höga
vattenflöden eller vattennivåer samt storm och orkanvindar. Trafiknämnden har ett
arbetssätt där kontoret parallellt med detaljplanearbetet genomför en
genomförandestudie som bekostas av investeringsmedel. Skulle detaljplanen inte
bli fastställd eller arbetet med investeringsprojektet avbrytas eller förändras
väsentligt efter avslutad genomförandestudie kommer kostnaden behöva bokföras
som förgävesprojektering. Detta innebär att investeringsmedel som förbrukats
bokförs om till drift. Med hänsyn till att detta ökar osäkerheten i nämndens
verksamhet och nämndens möjlighet att hantera dessa inom den löpande
verksamheten, samt kommunstyrelsens riktlinjer så föreslår trafikkontoret att målet
för nämndens egna kapital minst ska vara ett eget kapital om 60 mnkr.
Trafikkontorets uppfattning är att årets förlust är att betrakta som kommunrisk
vilket innebär att det egna kapitalet ska återställas med 16,2 mnkr genom
kommuncentrala medel. Egna kapitalet för trafiknämnden efter återställande av
eget kapital blir därmed 60 mnkr.
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3.4

Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och
kontroll
Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ställer krav på att
nämnd/bolagsstyrelse årligen lämnar en bedömning om systemet för styrning,
uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.
Inför 2020 har stadens process för styrning, uppföljning och kontroll förändrats på
flera områden. Dels har planeringsprocessen förskjutits med 6 månader, dels har
uppföljningsprocessen förändrats på flera punkter. Stort fokus har under 2020
därför legat på att anpassa kontorets planerings- och uppföljningsprocess utifrån de
förändringar som har genomförts i staden.
Trafikkontorets utvärdering av styrkor och förbättringsområden, i förhållande till
riktlinjens krav på systematik, visar att kontoret har ett systematiskt arbete i
riktlinjens alla delar. Förbättringsbehov är identifierade och justeringar i
verksamhet och arbetssätt genomförs löpande för att ytterligare stärka styrningen
för en ökad leverans av kontorets uppdrag. Trafikkontoret kommer fortsatt arbeta
med utveckling av riktlinjens alla delar dels internt på kontoret, dels i samverkan
med övriga förvaltningar och bolag inom stadsutvecklingsuppdraget.
Under 2020 har förvaltningen haft stort fokus på att utveckla rutiner och arbetssätt
inom de områden som stadsrevisionen har lämnat rekommendationer till
trafiknämnden;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafiksäkerhet
Chefsrekrytering
Förebyggande arbete mot oegentligheter
Exploateringsekonomin
Systemet för styrning, uppföljning och kontroll – Riskhantering
Resor i tjänsten
Styrning, uppföljning och kontroll av konsulter
Inköp och upphandling
Dokumenthanteringsplanen

Genom ett arbetssätt med månatliga uppföljningssamtal chef/medarbetare samt
uppföljningsdialoger på alla nivåer, tre gånger per år, har kontoret satt en struktur
för hur vi följer upp och är observanta på aktuella risker och åtgärder som behöver
tas om hand i organisationen.
Ett fortsatt förbättringsarbete pågår vad gäller att synliggöra och kommunicera en
samlad riskbild, för nämndens verksamhet, samt visa på hur vi kan genomföra
åtgärder och kontroller som leder till att vi tydligt kan visa att vi har minimerat
identifierade risker.

3.4.2

Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning
Trafikkontorets planering bygger på analyserade behov, inspel och synpunkter från
boende, besökare och verksamma, samt tillgängliga medel för verksamheten.
Åtgärder prioriteras och ställs mot andra åtgärder för att säkerställa att nyttan blir
så hög som möjligt med tilldelad budgetram som grund. I praktiken betyder det att

Årsrapport 2020 trafiknämnden

19 (56)

det inte är möjligt att tillgodose alla brukares/kunders behov. Det betyder också att
det med gällande budgetram inte är möjligt att garantera och säkerställa en optimal
verksamhetsnivå vilket bland annat äventyrar kvaliteten och upplevelsen av våra
anläggningar.
Våra målgruppers perspektiv och deras upplevelser av kvalitet inhämtas och
säkerställs genom intervjuer, enkäter, observationer i trafikmiljöer, kundservice,
råd såsom Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor, trafiksamråd med mera.
Trafikkontoret fångar också behov i dialog med stadsdelar och invånare via bland
annat trygghetsvandringar. Genom vårt samarbete med centrumorganisationer
fångar vi handelns och fastighetsägares behov.
Genom det system som kundservice använder för sin hantering av ärenden går det
att ta ut statistik och göra uppföljningar. Invånarnas inkomna synpunkter och
informationsärenden kan därmed användas som ett underlag för att identifiera och
prioritera utvecklingsområden inom verksamheten.
Färdtjänstens råd är till för samråd och informationsutbyte mellan
intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer
och trafiknämndens färdtjänstutskott. Trafiksamrådets syfte är i sin tur att säkra
framkomlighet och säkerhet för trafikanterna genom att informera, förankra,
samråda och föra dialog om åtgärder i gaturummet.
Intervjuer och enkäter genomförs för att bland annat få svar på behov, upplevt
samspel mellan olika trafikanter, exempelvis fotgängare, cyklister och bilister samt
upplevelse av kontorets myndighetsutövning.

3.4.3

Sponsring
Trafiknämnden har inte fattat något beslut om sponsringsåtaganden.

3.4.4

Uppföljning av projekt inom gröna obligationer
Väsentliga händelser och eventuella avvikelser under året inom
projektet/projekten.
Resor till fots syftar till att göra staden trafiksäker, framkomlig, attraktiv samt
tillgänglig för alla. Flertalet av de åtgärder som återfinns inom investeringsområdet
utgörs av mindre åtgärder som utförs löpande under året.
Under 2020 har bland annat Förbättringsåtgärder i barns fysiska miljö färdigställts
vid Bräckeskolan, Lilla Samskolan och Karl Johansskolan. Vad avser Åtgärder i
tillgänglighetsprogrammet som omfattar enkelt avhjälpta hinder på allmän
platsmark, har bland annat gångpassager tillgänglighetsanpassats i Örgryte med
flera platser. Utbyggnad av gångbanor har färdigställts längs Kungsgatan och
Siriusgatan. Trafiksäkerhets- och kvalitetshöjande åtgärder på gator med
busstrafik har utförts vid 13 hållplatser, däribland Kvillängen, Bjurslätts torg samt
Hammarvägen. Trafiksäkerhetsåtgärder såsom vägbulor och chikaner har bland
annat utförts längs Rimsmedsgatan, Lilla Grevegårdsvägen och Odinslundsgatan.
Utgångspunkten för Resor med cykel är cykelprogrammet. Investeringsområdet
omfattar åtgärder som syftar till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för
cyklister såsom pendlingscykelbanor och övergripande cykelbanor. Det ingår även
ett antal åtgärder som sker löpande under året i takt med att behov identifieras.
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Den 19 augusti 2020 invigdes Cykelparkeringshus vid Gamlestads Torg.
Parkeringshuset är det första i sitt slag i Göteborg och inrymmer plats för 600
cyklar. Under året färdigställdes också fem pendlingscyklingsbanor/cykelbanor på
olika platser i staden. Aktuella pendlingscyklingsbanor/cykelbanor är cykelbana
längs Toredalsgatan delen Hjalmar Brantingsgatan - Toleredsgatan, cykelbana
längs Kärralundsgatan delen Ulfsparregatan-Delsjövägen, cykelfartsgata längs
Karl Johansgatan delen Kustgatan-Såggatan, pendlingscykelbana utmed
Munkebäcksgatan (exkl detaljplanesträcka) samt en semipermanent cykelbana
inklusive belysning längs Gårdstensvägen delen Muskotgatan mot Pimpinellagatan
i höjd med ny utfart. Vad avser den sistnämnda cykelbanan förväntas en permanent
lösning omhändertas inom ny detaljplan för området.
Under året färdigställdes tre genomförandestudier och ytterligare tre
genomförandestudier initierades. Därtill har sex åtgärder gått in i
projekteringsskede respektive tre åtgärder i utförandeskede. Vad avser
trafiksäkerhetsåtgärder har bland annat förhöjda och genomgående gång- och
cykelpassager utförts längs Sankt Pauligatan, Andra Långgatan, J A Fagerbergs
Väg och Regementsvägen/Kvibergsvägen. Inom ramen för Trafiksäkerhet och
cykelvägvisning vilken omfattar åtgärder för att öka framkomligheten och
tydligheten för cykel, har åtgärder utförts i Flatås/Frölunda samt Västra
Eriksberg/del av Bräcke. Inom ramen för Belysning på cykelvägnätet har platser
åtgärdats längs bland annat Akustikvägen, Almanacksvägen, Kobbegården samt
Björåsgatan. Vad avser Trafiksignaler har föranmälan med induktionsslingor
installerats på cykelbana längs med E6:an vid Backadalsmotet samt på cykelbana
längs med Björlandavägen vid Klövervallsgatan. Likaså har en cykelsignalstolpe
satts upp vid Personalvägen i höjd med Volvo Torslanda.
Trafikkontoret ser att aktuella åtgärder tenderar att dra ut på tiden och att
färdigställande av de olika åtgärderna därmed förskjuts i tid. Kontoret noterar
samtidigt att kostnaderna ökar för ett antal åtgärder. Kostnadsökningarna är till del
ett resultat av att kalkylerna uppdateras inom ramen för aktuella
genomförandestudier. Exempelvis studeras byggnadstekniska förutsättningar
(trafikanordningar, geoteknik, bergteknik etc.) mer i detalj vilket ger utslag på
aktuella kalkyler. Ökningen beror till del även på att många av åtgärderna är
belägna i en central och komplex stadsmiljö.
Kostnader
Projekt

Utfall 2020

Resor till fots
Resor med cykel

Prognos
2021

-7,7

-21,6

-80,1

-135,8

Mätetal miljö
Projekt

Mätetal

Utfall 2020

Resor med cykel

Antal tillkommande
cykelparkeringar

Cirka 700 cykelparkeringar

Resor med cykel

Cykelflöde på ett antal
platser i staden via
mätstationer

2020 ökade cykelflödet med 8 % jämfört
med samma period 2019.

Resor med cykel

Färdmedelsandel för
cykel

2020 beräknas cykelandelen till 9% vilket
är en ökning jämfört med 2019 då
cykelandelen låg på 7%.
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3.4.5

Resor med cykel

Cykelvänlig stad

I 2020 års undersökning tyckte 41% av
göteborgarna att Göteborg är en
cykelvänlig stad. Detta är en liten
nedgång jämfört med 2018 och 2016 då
42 respektive 44% tyckte att Göteborg är
en cykelvänlig stad. Detta kan jämföras
med stadens mål på 75 % till 2025.

Resor med cykel

Cykelvägnät– antal km
nya cykelbanor

Cirka 5,75 km

Resor med cykel

Cykelvägnät– antal km
åtgärdade cykelbanor

Cirka 47 000m2 motsvarande cirka 19
km.

Resor till fots

Antal km åtgärdade
gångbanor

Cirka 50 000m2 motsvarande cirka 25
km.

Resor till fots

Attitydundersökning
kopplat till upplevelsen av
hur gångvänlig staden är
och hur bra den är att
vistas och röra sig i.

Nöjdheten med stadens gångmiljöer är
sammantaget fortsatt hög. Nedbrutet på
olika aspekter som påverkar
gångvänligheten finns dock en negativ
trend på flera aspekter. Trygghet
kvällstid, lämplighet för barn att röra sig
till fots och sittmöjligheter är de aspekter
där nöjdheten är lägst. Även upplevelsen
av att det finns sammanhängande
gångbanor utan omotiverade avbrott har
försämrats. Områdesmässigt har
centrum tappat i nöjdhet mer än många
andra områden.

Resor till fots

Resvaneundersökning
(Beräkning utifrån
mätningar gjorda av
Trafikanalys, Telia och
Innerstaden Göteborg
AB.)

2020 uppgår andelen resor till fots till
19% av alla resor år 2020 vilket är en
minskning jämfört med 2019 då andelen
beräknades till 21%. Anledningen härtill
är kopplad till pandemin vilken påverkat
resandet totalt, däribland resor till fots.

Resor till fots

Överflyttningsvinst av
minskade utsläpp (från
motoriserade resor till
fotgängarresor).

Normalt antas antalet resor till fots i
absoluta tal öka med
befolkningstillväxten. Den generella
utvecklingen av kollektivtrafikresor
genererar också normalt sett fler korta
gångresor i staden. År 2020 avviker från
trenden på grund av pandemin som lett
till ett minskat resande: bil (-8%),
kollektivtrafik (-31%), totalt (-17%). Det är
därmed inte relevant att uppskatta
överflyttningsvinst gällande utsläpp för år
2020.

Uppdrag att bidra i planering samt ansvara för
genomförande och förvaltning av älvkantskydd
Trafikkontoret ska bidra i planeringen samt ansvara för genomförande och
förvaltning av älvkantskydd. Trafikkontoret har under 2020 bidragit aktivt i
huvudmannagruppen, stadens förvaltningsövergripande forum för älvkantskydd,
för att leda arbetet med att realisera älvkantskydd. Huvudmannagruppen leds av
stadsledningskontoret. Trafikkontoret har också bidragit i arbetsgrupper och
särskilt arbetsgruppen som tagit ansvar för framtagandet av Utbyggnadsplan 1.0. I
denna plan redogörs för olika angreppssätt i planeringen samt synliggör relevanta
frågeställningar som måste besvaras i samband med planeringen av hur staden ska
skyddas mot högt vatten i älven. Det är ett stort och omfattande utredningsarbete
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som behöver föregå innan det är möjligt att konkretisera investeringsprojekt. Ingen
aktör i staden har under 2020 haft resurser att leda och genomföra ett sådant
planerings-/utredningsarbete som föregår genomförandet av investeringsprojekt.
Frågorna i planeringsskedet är mycket komplexa och dels berör de nuvarande och
kommande exploateringsområden, dels befintliga fastigheter i den redan byggda
staden. När planeringsarbetet kommit längre, gissningsvis om ett antal år, kommer
de identifierade investeringsprojekten att lyftas in i de underlag som föregår beslut
om investeringsram/investeringsplan. Investeringsprojekten bedöms genomgå tre
skeden; genomförandestudie, projektering och byggnation.

3.4.6

Uppdrag kring jubileumssatsning BoStad2021
Målet med BoStad2021 är 7000 bostäder senast under år 2021. BoStad2021 är ett
samverkansprojekt med nya arbetsformer.
I uppföljningen av antalet bostäder som gjordes under planskedet minskade siffran
från som mest 8 600 bostäder i december 2016 till 7 300 bostäder i mars 2019.
Senaste prognosen (september 2020) visar på ca 4 300 färdigställda bostäder till
2021.
Projektportföljen har övergått till genomförandeskedet. Projektering och utbyggnad
av kommunal infrastruktur ligger i fas med planerat läge i de flesta projekten.
Under 2020 har flera projekt byggstartats och en del färdigställts.
Möjligheten att klara projektmålet finns inte längre, utifrån hur många bostäder
som är byggstartade, framdriften i respektive projekt och tiden kvar till 2021. Ett
flertal faktorer påverkar tidplanerna för de enskilda projekten, bl a överklagade
beslut och den rådande marknaden. För närvarande har två projekt ännu inte
lagakraftvunna detaljplaner.
Styrgruppen för BoStad2021 har tillsammans med byggaktörerna inom projektet,
tagit fram en handlingsplan med aktiviteter, i syfte att vända den nedåtgående
trenden och nå målet.
Det har tidigare år hållits flera möten mellan politiken och byggaktörerna för att
diskutera leverans och måluppfyllelse och under 2020 hölls ett sådant möte i
september. Målsättningen från byggaktörerna är nu att färdigställa 4 300 bostäder
till 2021. 7 000 färdigställda bostäder bedöms kunna nås i början på 2023.
Staden och byggaktörerna arbetar med framtagen riskanalys för att säkerställa att
4 300 bostäder är färdigställda 31 december 2021.
BoStad2021 följs av ett forskarteam från Chalmers. Följeforskningen studerar
huruvida en förändrad process och ett förändrat arbetssätt i BoStad2021 leder till
en effektivare plan- och byggprocess och vilka konsekvenserna är för tid, kvalitet,
ekonomi och rättssäkerhet. Forskargruppen har hittills levererat fyra delrapporter.
Antal
Bostäder i laga kraftvunna planer

7 132

Bostäder i laga kraftvunna bygglov

6 115

Bostäder som byggstartats

5 485

Slutbesked

1 568
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3.4.7

Uppföljning Intraservice tjänst dataskydd
Nuvarande lösning ger förvaltningen tillgång till spetskompetens i
dataskyddsfrågor, dataskyddsombud från Intraservice. Men det krävs också en
omfattande egen organisation. En förutsättning för dataskyddsarbetet är att
behandlingar som kräver åtgärder och analyser identifieras. Då en extern funktion
som dataskyddsombudet inte har den insyn som krävs behövs en förvaltningsintern
funktion som har motsvarande kompetens, tex dataskyddskontakt. Själva
utförandet kräver ytterligare resurser, särskilt då dataskyddsombuden haft fokus på
granskande verksamhet.
Den personuppgiftsansvarige ska ge dataskyddsombudet den information som
behövs i uppdraget. Men dagens upplägg gör att dataskyddskontakt i princip gör
det arbete som ett dataskyddsombud placerat på förvaltningen skulle utfört. Dagens
organisation är därför inte kostnadseffektiv. Däremot ger en central organisation
bättre förutsättningar för staden att agera mer lika.
En utmaning är det praktiska arbetet med stadens arbetsverktyg. Hanteringen av
O365 är ett exempel. En del av intraservice rullar ut funktioner, medan
dataskyddsenheten avråder användning innan konsekvensanalys och åtgärder
vidtagits. Här behöver dataskyddsenheten och den operativa verksamheten inom
Intraservice samordna sig. Även gentemot stadsledningskontoret finns en oklarhet i
ansvarsfördelningen som behöver tydliggöras.
Trafikkontoret anser att dataskyddsombuden uppfyller sin granskande roll. Men det
behöver tydliggöras vilka funktioner som granskar vilka områden.
Dataskyddsenheten, Stadsrevisionen och regionarkivet utför alla granskningar i
närliggande frågor. Önskvärt är att när det är möjligt att ha ett koordinerat
arbetsförfarande.
När det gäller råd, stöd och utbildning behöver det tydliggöras vilka funktioner
som ska stå för detta. Det försvårar arbetet när olika funktioner ger olika råd i
samma fråga, tex från olika delar av intraservice eller från stadsledningskontoret.
Mer centralt samordnat konkret stöd ifrån stadens dataskyddsombud är önskvärt,
tex i framtagande av mallar och rutiner. Med nuvarande arbetssätt får istället varje
förvaltning ta fram eget material.
Trafikkontoret önskar konkreta råd om hantering av enskilda situationer. Det bör
gå att, utan att bestämma hur förvaltningen ska agera, tydligt uttala vad ombudet
anser är korrekt. Det är också en förutsättning för att kunna dokumentera att
förvaltningen inhämtat dataskyddsombudets råd samt om man valt att följa dessa
eller inte.
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4

Bokslut

4.1

Sammanfattande analys
Se kommentar under 3.2.1 Analys av årets utfall samt i fördjupad analys under 5.1
Fördjupad analys beträffande ekonomin.

4.2

Resultaträkning
(tkr)

Not

2020

2019

Taxor, avgifter och ersättningar

1

331 640

371 951

Hyror och arrenden

2

70 188

79 607

Bidrag

3

22 189

14 095

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

4

701 559

1 823 813

15

66 059

135 293

2 219

339

1 193 854

2 425 098

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Personalkostnader

5

-280 426

-272 156

Lämnade bidrag

6

-8 598

-5 860

Köp av huvudverksamhet

7

-593 512

-1 586 091

Lokal- och markhyror

8

-17 025

-17 798

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader

9

-491 517

-557 023

Bränsle, energi och vatten

10

-34 597

-26 886

Kostnader för transportmedel

11

-1 068

-829

Köp av entreprenad och tjänster

12

-215 898

-220 998

Övriga verksamhetskostnader

13

-47 232

-98 291

Utrangering mark, byggnader och tekniska
anläggningar

14

-9 567

-238 043

-1 699 440

-3 023 975

-311 962

-262 444

-817 548

-861 321

857 900

811 500

Summa verksamhetens kostnader

Avskrivningar

15

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Summa finansiella intäkter

16

16

51

Summa finansiella kostnader

17

-56 602

-48 489
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ÅRETS RESULTAT

-16 234

-98 259

18

48 766

-18 259

Not

2020-12-31

2019-12-31

19-23

10 669 694

8 853 912

Maskiner och inventarier

24

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

25

24 326

25 436

10 694 020

8 879 348

0

7

Utgående eget kapital

4.3

Balansräkning
(tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, markanläggningar, byggnader

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Kundfordringar

26

77 927

109 603

Övriga kortfristiga fordringar

27

-6 196 977

-4 436 517

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

28

165 009

388 479

26 451

20 525

-5 927 590

-3 917 903

4 766 430

4 961 445

-18 259

109 677

83 259

-29 677

-16 234

-98 259

48 766

-18 259

3 984 714

3 130 618

3 984 714

3 130 618

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

18

Justering eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Investeringsbidrag, netto

29

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder

30

612 044

1 702 162

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

31

120 906

146 924

732 950

1 849 086

4 766 430

4 961 445

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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4.4

Noter
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om
Kommunal Redovisning och god redovisningssed. Om inte annat framgår är
principerna oförändrade i jämförelse med tidigare år.
Intäkter
Från och med 2020 gäller ny rekommendation (RKR R2 Intäkter) vilken innebär
att vissa inkomster (gatukostnadsersättningar/exploateringsbidrag) ska intäktsföras
i sin helhet vid färdigställande. Göteborgs Stad har liksom många andra kommuner
haft synpunkter på rekommendationen, främst genom att matchningsprincipen tas
bort. Intäktsföringen ger kraftiga slag i resultatet och en minskad förutsägbarhet.
För att Göteborgs Stads räkenskaper ska uppfylla R2 i bokslutet 2020 kommer de
ombokningar som behöver göras i redovisningen att justeras kommuncentralt i
redovisningsenhet N900 både för 2020 och för 2021.
Leasing
Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation (RKR 5) ska
leasingavtal klassificeras som finansiellt om de ekonomiska fördelar och risker som
förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförts till leasingtagaren. Så
är fallet avseende leasingavtal med Göteborgs Stad Leasing AB. Detta innebär att
den redovisning som sker i nämnderna där kostnaderna bokförs direkt mot
resultaträkningen som leasingavgifter (som om det vore operationell leasing) måste
justeras kommuncentralt för att Göteborgs Stad ska leva upp till
rekommendationen. På kommuncentrala poster, N900, krediteras därför konto
leasingavgift för att istället belasta konton för ränta och avskrivning. På
balansräkningen redovisas leasinginnehav som tillgångar och skulder. Ingen
justering görs på enskilda förvaltningar.
Avskrivning
De investerande förvaltningarna inom Göteborgs Stad har från och med 2017
ändrat redovisningsprincip när det gäller avskrivningstider för
anläggningstillgångar. Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR 4) ska en
anläggningstillgång, bestående av olika delar av betydande storlek och som har
väsentligt olika nyttjandetider, skrivas av separat del för del (komponenter). Detta
innebär att en ny anläggning delas från och med 2017 i komponenter, naturliga
delar, baserat på de ingående komponenternas olika nyttjandetid. Återanskaffning
av komponent, reinvestering, redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång
och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den utbytta komponenten
kostnadsförs. Förvaltningen har följande komponenter med tillhörande
avskrivningstid.
Komponentavskrivningstider
Spårbana bärlager

40 år

Färjeläge flytkropp

15 år

Spårbana räls rak

30 år

Färjeläge bärgrund

70 år

Spårbana räls kurva

15 år

Kaj fasad/betongstöd

70 år

Spårbana räls
tunganordning

15 år

Konstruktionsbyggnad
ytskikt

10 år

Spårbana räls
växelkomplex

20 år

Konstruktionsbyggnad
bärande konstruktion

70 år

Tillbehör spår
signalanläggning/belysning

15 år

Hållplats slitlager

10 år
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Tillbehör spår
kontaktledning

20 år

Hållplats bärlager

70 år

Tillbehör spår
perronger/hållplatser

25 år

Allmän platsmark slitlager

10 år

Väg slitlager

10 år

Allmän platsmark bärlager

70 år

Väg bärlager

70 år

Belysning armatur

15 år

Övriga vägtillbehör

10 år

Belysning stolpar

30 år

Not 1 Taxor, avgifter och ersättningar
2020

2019

159 036

173 247

Parkeringsövervakning

59 459

65 017

Boendeparkering

67 781

64 473

Övriga tillstånd och dispenser

11 209

11 721

Ersättning Schakt, gatuvärme, trafikskador, starttillstånd
mm

11 500

22 305

3 388

3 627

17 916

30 211

1 351

1 350

331 640

371 951

2020

2019

Ledningsavgifter

25 990

25 371

Upplåtelse av offentlig mark

44 198

54 236

Summa

70 188

79 607

2020

2019

EU-bidrag

1 963

4 104

Statsbidrag frakttrafik

4 513

8 566

Övriga statsbidrag

9 562

232

Övriga bidrag

6 151

1 193

22 189

14 095

2020

2019

0

953 546

Drift/underhåll inklusive kapitalkostnad, spårbana och
färjetrafikanläggning

382 750

348 646

Investeringsrelaterad försäljning

163 975

269 873

22 418

24 859

1 579

2 852

Avgiftsparkering

Frakttrafiksavgifter
Färdtjänst
Övriga avgifter och ersättningar
Summa

Not 2 Hyror och arrenden

Not 3 Bidrag

Summa

Not 4 Försäljning av verksamheter och konsultkostnader
Spårvagnstrafik

Trafik Göteborg
Lönekostnad investeringar
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Färdtjänst andra kommuner

2 055

28 777

46 922

49 616

-474

2 866

Färdtjänst omsorgsresor

20 038

28 222

Övrig försäljning

62 296

114 556

701 559

1 823 813

2020

2019

Kvinnor

277

276

Män

183

186

Totalt

460

462

-1 843

-4 440

-198 785

-191 709

-79 798

-76 007

Totalt löner, ersättningar och sociala avgifter

-280 426

-272 156

Summa personalkostnader

-280 426

-272 156

Färdtjänst skolresor
Färdtjänst daglig verksamhet

Summa

Not 5 Hyror och arrenden
Antalet anställda och personalkostnader

Lön och ersättning till nämnd och trafikdirektör
Löner, ersättning och förmåner till övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal

I lön och ersättning till nämnd och trafikdirektör ingår ett avgångsvederlag till
direktör (2 286 tkr) år 2019.
Not 6 Lämnade bidrag
2020

2019

Bidrag till statlig infrastruktur

-1 162

-1 436

Bidrag till föreningar, företag, kommuner med flera

-7 182

-4 226

-254

-198

-8 598

-5 860

2020

2019

0

-953 546

-194 224

-192 738

Parkering

-66 195

-76 053

Frakttrafik

-15 487

-17 167

-3 690

-2 314

-244 142

-241 203

-60 443

-96 811

-9 331

-6 259

-593 512

-1 586 091

Bidrag till övriga
Summa

Not 7 Köp av huvudverksamhet
Spårvagnstrafik
Vinter- och barmarksunderhåll väg/bana

Tillstånd och dispenser
Kommunal färdtjänst
Uppdragsresor färdtjänst
Övrigt köp av huvudverksamhet
Summa
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Not 8 Lokal- och markhyror
2020

2019

Lokalhyror

-15 600

-16 135

Markhyror

-1 425

-1 663

-17 025

-17 798

2020

2019

-1 751

-2 409

Övriga fastighetskostnader

-489 766

-554 614

Summa

-491 517

-557 023

2020

2019

-34 383

-26 116

-60

-39

-154

-731

-34 597

-26 886

2020

2019

Miljöavgift fordon

-671

-367

Hyra/leasing bilar och andra transportmedel

-372

-429

-25

-33

-1068

-829

2020

2019

Inhyrd personal

-18 764

-4 469

Konsulttjänster

-173 457

-193 078

-23 677

-23 451

-215 898

-220 998

2020

2019

Hyra/leasing

-14 570

-15 206

Anläggnings- och underhållsmaterial

-14 270

-16 872

Annonser, reklam, information

-3 901

-4 651

Försäkringar, riskkostnader, avgifter

-6 520

-47 066

Tele - och datakommunikation, post

-2 787

-3 566

Övriga kostnader

-5 184

-10 930

Summa

Not 9 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader
Anläggning- och reparationsentreprenad

Not 10 Bränsle, energi och vatten
El
VA-avgift
Fjärrvärme
Summa

Not 11 Kostnader för transportmedel

Övriga kostnader transportmedel
Summa

Not 12 Köp av entreprenader och tjänster

Övriga köpta tjänster
Summa

Not 13 Övriga verksamhetskostnader
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Summa

-47 232

-98 291

Not 14 Utrangering mark, byggnader och tekniska anläggningar
2020

2019

Bokfört värde utrangerade anläggningar

-9 567

-238 043

Summa

-9 567

-238 043

Under 2020 har utrangeringar gjorts där den största posten avser Kaponjärbron
(8,3 mnkr).
Under 2019 har utrangeringar gjorts där de största posterna avser Linbanan (135
mnkr), Vasabron (76 mnkr) och Skeppsbron etapp 1 (10 mnkr).
Not 15 Avskrivningar och upplösning investeringsbidrag
2020

2019

-311 732

-261 159

-230

-230

0

-1 055

-311 962

-262 444

Gatukostnadsersättning

20 504

19 606

Investeringsbidrag

45 555

115 687

Summa

66 059

135 293

2020

2019

17

36

Realiserad valutakursvinst

0

15

Övriga finansiella intäkter

-1

0

Summa

16

51

2020

2019

-56 560

-48 280

Dröjsmålsränta leverantörsfakturor

-27

-119

Bankkostnader

-14

-26

0

-44

-1

-20

-56 602

-48 489

Avskrivningar
Markanläggningar
Byggnader
Maskiner och inventarier
Summa
Upplösning investeringsbidrag (intäkter)

Not 16 Finansiella intäkter
Dröjsmålsränta kundfordringar

Not 17 Finansiella kostnader
Räntekostnader upplåning

Realiserade valutakursförluster
Övriga finansiella kostnader
Summa

Räntekostnader omfattar internränta på restvärde för aktiverade
anläggningstillgångar. Internräntan har under 2020 varit 1,5 procent. För 2019
var internräntan 1,75 procent.
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Not 18 Eget kapital
2020

2019

Ingående eget kapital

-18 259

109 677

Justering eget kapital

83 259

-29 677

-16 234

-98 259

48 766

-18 259

2020-12-31

2019-12-31

8 030 126

7 067 759

- Årets anskaffningar

1 191 797

1 207 908

- Årets utrangeringar

-9 807

-245 541

9 212 116

8 030 126

-2 960 984

-2 706 195

-311 707

-262 288

241

7 499

-339

0

-3 272 789

-2 960 984

5 939 327

5 069 142

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde

6766

6766

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

6766

6766

-5312

-5082

-230

-230

-5542

-5312

1224

1454

2020-12-31

2019-12-31

1 518

1 518

-1 518

0

0

1518

-314

-253

-25

-61

Årets resultat
Summa eget kapital

Not 19 Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets förändringar:

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets förändringar:
- Avskrivningar
- Avskrivningar utrangerade anläggningar
- Omklassning från övriga byggnader
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 20 Byggnader

Ingående avskrivningar
Årets förändringar:
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 21 Övriga byggnader
Ingående anskaffningsvärde
Årets förändringar:
- Årets utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets förändringar:
- Avskrivningar
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- Omklassning till markanläggningar

339

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-314

Utgående restvärde enligt plan

0

1 204

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde

3 021

3 021

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde/restvärde

3 021

3 021

2020-12-31

2019-12-31

3 779 091

3 401 665

1 967 916

1 373 532

-1 020 885

-996 106

4 726 122

3 779 091

10 669 694

8 853 912

2020-12-31

2019-12-31

111 047

122 940

-6 359

-11 893

104 687

111 047

-111 047

-111 181

6 359

134

-104 687

-111 047

0

0

2020-12-31

2019-12-31

Bidrag statlig infrastruktur

29 967

29 915

Ack upplösning bidrag statlig infrastruktur

-5 641

-4 479

Summa finansiella tillgångar

24 326

25 436

Not 22 Mark

Not 23 Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets förändringar:
- Årets anskaffningar
- Avslutade investeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Summa utgående värde mark, markanläggning, fast
egendom samt pågående anläggningar

Not 24 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets förändringar:
- Årets anskaffningar/ utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets förändringar:
- Avskrivningar/ utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 25 Finansiella tillgångar

Avser GC-väg utmed väg 190 Gråbovägen, GC-väg 570 KongahällavägenHisingsleden, GC-väg längs väg 574 Ellesbovägen, GC-väg längs väg 190
Angereds Kyrkväg - Skiljebacken, väg 566 Björlanda Kyrkväg - Björlanda Kile
samt cirkulationsplats pendelparkering Brottkärr.
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Not 26 Kundfordringar
2020-12-31

2019-12-31

Kundfordringar

116 371

148 091

Värdereglering kundfordringar

-38 444

-38 487

77 927

109 603

2020-12-31

2019-12-31

-6 414 845

-5 255 698

0

15 717

53 297

199 555

113 132

239 454

69

27

51 370

364 428

-6 196 977

-4 436 517

Summa kundfordringar

Not 27 Övriga kortfristiga fordringar
Kommunkonto netto
Avräkningar KLAB
Statsbidrag investeringar
Avräkningsfordran kund-/leverantörsfakturor Intraservice
Övriga kortfristiga fordringar
Momsfordran
Summa

Posten momsfordran år 2019 innehåller poster motsvarande 200 mnkr avseende
större leverantörsfaktura från Trafikverket.
Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31

2019-12-31

15 942

18 614

8 853

7 638

Övriga upplupna intäkter

140 214

362 227

Summa

165 009

388 479

2020-12-31

2019-12-31

Skuld för gatukostnadsersättning pågående projekt

144 708

120 653

Skuld för gatukostnadsersättning

806 151

700 345

Ackumulerad upplösning gatukostnadsersättning

-70 124

-49 620

Skuld investeringsbidrag pågående projekt

1 922 752

1 206 144

Skuld för investeringsbidrag

1 386 343

1 312 736

-205 116

-159 640

3 984 714

3 130 618

2020-12-31

2019-12-31

496 480

1 307 740

3 999

0

Övriga kortfristiga skulder

111 565

394 422

Summa

612 044

1 702 162

Parkeringsintäkter
Förutbetalda kostnader

Not 29 Investeringsbidrag, netto

Ackumulerad upplösningar investeringsbidrag
Summa

Not 30 Övriga kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder till staten
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Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31

2019-12-31

Upplupna personalkostnader

19 643

18 178

Förutbetald intäkt Västtrafik AB

33 647

32 470

Övriga förutbetalda intäkter

14 468

16 686

Upplupna övriga kostnader

53 148

79 590

120 906

146 924

Summa
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5

Styrinformation till nämnden

5.1

Fördjupad ekonomisk uppföljning
Under året påverkades delar av verksamheten, främst serviceresor, stort av
pandemin samtidigt som stimulansåtgärder genomfördes för att främja näringslivet
och minska smittspridningen medan andra delar som drift av stadens anläggningar,
projektverksamhet och stadsutveckling påverkades relativt lite. Kapitalkostnaderna
steg kraftigt vilket gjorde att stora besparingar genomfördes under året.
Se mer i resultatrapport och fördjupade kommentarer nedan.
Resultatrapport

Utfall 2020

Budget
2020

Differens
utfallbudget

Utfall 2019

Parkering,
tillstånd/dispenser

297,6

319,7

-22,1

314,6

Ledningsersättningar och
övriga ersättningar

52,3

45,1

7,3

50,6

Offentlig plats

44,4

37,5

6,9

54,3

Ersättning från Västtrafik

409,2

397,5

11,7

1 328,2

7,9

7,7

0,2

12,2

Övriga intäkter

297,9

292,5

5,5

526,8

Kommunbidrag

857,9

857,9

0,0

811,5

Färdtjänst

22,4

35,5

-13,1

37,5

Uppdragsverksamhet
färdtjänst

69,4

118,4

-49,1

110,3

2 059,1

2 111,8

-52,7

3 246,0

Utfall 2020

Budget
2020

Differens
utfallbudget

Utfall 2019

0,0

0,0

0,0

-953,5

Drift av spår och
hållplatser

-152,6

-162,4

9,8

-127,8

Underhåll av spår och
hållplatser

-135,3

-118,8

-16,5

-110,4

-1,7

-4,0

2,3

-1,9

Drift av infrastruktur (exkl
bana)

-226,6

-242,8

16,2

-228,4

Underhåll av infrastruktur
(exkl bana)

-97,5

-87,1

-10,4

-106,0

Parkering, tillstånd,
dispenser

-73,3

-87,2

13,9

-82,9

Reglering; styrning,
kommunikation

-40,9

-38,6

-2,4

-43,5

Intäkter, mnkr

Frakttrafik

Summa intäkter

Kostnader, mnkr
Kollektivtrafik

Drift och underhåll
färjetrafik
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Planering/utredning

-49,5

-59,3

9,8

-44,8

Frakttrafik

-15,5

-17,3

1,8

-17,2

Verksamhetsövergripande

-387,2

-391,4

4,2

-406,5

Kapitalkostnader, exkl
bana

-255,1

-192,5

-62,5

-454,9

Kapitalkostnader, bana
mm

-125,2

-138,5

13,3

-136,6

Övriga
verksamhetskostnader

-209,4

-221,2

11,8

-291,6

Färdtjänst

-245,1

-251,3

6,2

-241,5

Uppdragsverksamhet
färdtjänst

-60,5

-121,5

61,1

-96,9

-2 075,3

-2 134,0

58,7

-3 344,3

Resultat

-16,2

-22,2

6,0

-98,3

Ingående eget kapital

65,0

65,0

0,0

80,0

Utgående eget kapital

48,8

42,8

6,0

-18,3

Summa kostnader

Pandemin har på många sätt påverkat verksamheten under året.
Efterfrågan på färdtjänstresor minskade mycket kraftigt, på helårsbasis med 38
procent. Enskilda månader minskade färdtjänstresorna med drygt 60 procent.
Intäktsminskningen var betydande men kompenserades genom lägre
trafikkostnader.
Det genomfördes också väsentligt färre aktiviteter i staden med inställda
evenemang och konferenser vilket minskade kostnaderna. Efterfrågan på
parkeringsplatser minskade som en följd av att allt fler arbetade hemma vilket
minskade parkeringsintäkterna.
Under året beslutade trafiknämnden om extra stimulansåtgärder om totalt 22,2
mnkr för att underlätta för främst näringslivet samt minska smittspridningen.
Åtgärderna var bland annat slopad upplåtelseavgift för uteserveringar,
subventionerade parkeringsavgifter i centrala staden, gratis lån av cykel i
Styr&Ställ samt åtgärder i gaturummet för att underlätta för fotgängare och
cyklister.
Intäkterna avseende upplåtelser för byggbelamringar och liknande utvecklades
mycket positivt och intäkterna från offentlig plats överträffade budget väsentligt.
Engångsersättningar från Trafikverket och Västtrafik för driftkostnader och
utredningar har också påverkat resultatet positivt.
Kapitalkostnaderna ökade mycket kraftigt jämfört med budgeten efter stora
aktiveringar av färdigställda projekt i slutet av 2019 och början av 2020. En stor
del av dessa avsåg reinvesteringar med kort avskrivningstid och därmed höga
avskrivningskostnader. Avvikelsen uppgick till cirka -47 mnkr vilket till största
delen hanterats genom besparingar samt genom ökade intäkter från
markupplåtelser och övriga ersättningar.
De ökade kapitalkostnaderna medförde att stora besparingsåtgärder vidtogs under
året. De innebar en mycket stor restriktivitet och senareläggning av åtgärder för att
hantera detta. Det avser bland annat senareläggning av rekryteringar, minskat
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deltagande i detaljplaner och utredningar samt senareläggning av
utvecklingsprojekt och visst underhåll. Den milda vintern under första kvartalet var
samtidigt positiv då det innebar lägre kostnader för vinterväghållning.
Sammantaget har en mycket stor sparsamhet präglat verksamheten under året.
De större projekten drar allt mer resurser i ökad bemanning,
kommunikationskostnader och övriga kostnader. Dessa har till stor del budgeterats
inom investeringsramen men behöver på grund av förändrade redovisningsregler
redovisas som driftskostnader inom kommunbidraget.
Som en konsekvens av de många pågående infrastrukturprojekten i staden ökade
samtidigt andra kostnader. Oförutsett belysningsunderhåll ökar på grund av
avgrävda kablar liksom trafikskadorna samt kostnaderna för att genomföra och
informera om trafikförändringar.
Underhållskostnaderna för industrispår ökade kraftigt på grund av tvingande
säkerhetsåtgärder.
Utfallet är väsentligt bättre än oktoberprognosen på -35,6 mnkr och beror främst på
lägre kostnader för snöröjning på grund av den milda vintern. Dessa kostnader är
11 mnkr lägre än prognosen samt att jämfört med prognosen har intäkter för
upplåtelser ökat med 2 mnkr och engångsersättning för utredningar med 1 mnkr.
Därutöver var debiteringsgraden hög mot investeringsprojekten vilket minskade
personalkostnaderna samt att vissa utvecklingsprojekt blev något försenade.
Jämfört med föregående år är omsättningen väsentligt lägre efter att ett nytt
banavgiftsavtal tecknades med Västtrafik. Det innebar att Göteborgs Spårvägar
fakturerar trafikkostnader direkt till Västtrafik istället för att som tidigare år
faktureras via trafikkontoret. Trafikkontoret har fortsatt ansvar för
spårvägsanläggningen och vidarefakturerar kostnader för drift och underhåll av
denna samt kapitalkostnaderna för de investeringar som gjorts i
spårvägsanläggningen.
Den väsentliga resultatskillnaden mot föregående år är att 2019 gjordes
nedskrivningar i större projekt om totalt 110 mnkr. För Linbanan och Skeppsbron
etapp 2 gjordes nedskrivningar för förgäveskostnader samt att för Vasabron gjordes
av redovisningsmässiga försiktighetsskäl en nedskrivning av osäker fordran mot
entreprenören. I årets utfall ingår förgäveskostnader för Kaponjärbron med 8,3
mnkr efter att trafiknämnden vid sammanträdet i december beslutade att avbryta
projektet.

5.2

Personal och arbetsmiljö
2020 inget vanligt år
Pandemins påverkan har ur ett HR-perspektiv varit på en måttlig nivå under 2020.
Främst har vår verksamhet med färdtjänst- och andra serviceresor påverkats med
en kraftig nedgång av beställda resor. Under året har det därför varit möjligt att låta
personal från denna verksamhet bidra på annat sätt i staden. En konsekvens av
minskningen av resor blev att timavlönad personal inom verksamheten kraftigt
minskade under hösten.
Vi konstaterar att förvaltningens sjukfrånvarotal inte syns ha påverkats nämnvärt
av covid-19. I våra verksamheter har medarbetare kunnat arbeta hemifrån i stor
utsträckning under året, och många har därmed kunnat fortsätta arbeta vid lättare
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förkylningsinfektioner eller liknande. Inga större utbrott av covid-19 i
personalgrupperna har förekommit.
Den stora påverkan har varit den snabba utveckling vi sett i digitala arbetssätt då
merparten av våra medarbetare i hög utsträckning har arbetat och fortsatt arbetar
hemifrån under rådande rekommendationer och restriktioner. Mycket har visat sig
fungera väl och förvaltningen har levererat bra verksamhet utifrån mål och
uppdrag. En viktig del i en god arbetsmiljö är sociala kontakter och möjligheter till
samarbete och utbyte med kollegor. Att under lång tid inte kunna mötas fysiskt får
konsekvenser för medarbetare och för verksamheten trots att verksamheterna gör
vad man kan för att upprätthålla god kommunikation, gemensam planering och
uppföljning genom täta kontakter via Teams i möten, teamsfikor,
avstämningssamtal med mera. Uteblivna fysiska möten mellan chefer och
medarbetare, uteblivna fysiska chefsmöten, enbart digitala kontakter med
samarbetsparter och andra aktörer har gjort det svårare att bedriva
utvecklingsarbete av olika slag.
Samverkan och samarbete inom stadsutvecklingsområdet
Inom förvaltningen, och i samverkan med förvaltningar och bolag i staden, bedrivs
utvecklingsarbeten för att möta de utmaningar som det omfattande
stadsutvecklingsuppdraget innebär. Förvaltningars olika mål och uppdrag inom
stadsutveckling bidrar till målkonflikter och delvis olika prioriteringar i nämnder
och förvaltningar.
Under året har aktivt arbete pågått i olika grupperingar för att utveckla förståelsen
för varandras uppdrag och hur vi hänger ihop. Både på ledningsgrupps- och
chefsnivåer och ut i organisationen har insatser gjorts för att utveckla samarbete,
gemensamma processer och minska otydlighet och skav. Under 2020 har vi och
våra systerförvaltningar haft mycket fokus på samverkan och samarbete och
fortsätter i lika hög grad framåt. Ett konstruktivt och gott samarbete bidrar till
bättre förutsättningar för goda leveranser och en bra arbetsmiljö för berörda
medarbetare och chefer.
Kompetensförsörjning, rekrytering och konsultanvändning
Förvaltningens kraftiga personalökning under ett antal år med anledning av
förvaltningens kraftigt ökade uppdrag och volym inom stadsutveckling och
infrastruktur, har trappats ner. Stadens stramare ekonomiska förutsättningar kräver
behov av prioriteringar i verksamheten samtidigt som stadsutvecklingen är på
fortsatt hög nivå.
Ett förändrat läge på arbetsmarknaden har bidragit till att vi under hela 2020, redan
före pandemin, sett ett helt annat rekryteringsläge med större antal sökande och fler
kvalificerade kandidater till många av våra utannonserade tjänster.
Personalomsättningen är på en mycket låg nivå på förvaltningen, 7 procent.
Utvecklingen går åt samma håll i andra delar av staden, personalomsättningen
minskar. Den långvariga högkonjunkturen är bruten. Vissa seniora,
konkurrensutsatta specialistkompetenser är fortsatt svåra att rekrytera.
Kontorets snabba expansion har dämpats och under 2020 har vi gjort färre
förvaltningsexterna rekryteringar än vi gjort sedan 2016. I takt med en bredare och
större verksamhet syns anar vi en viss ökning av intern rörlighet där medarbetare
söker sig till nya arbetsuppgifter inom andra delar av förvaltningen.
I kontorets kompetensförsörjningsplan identifieras vissa kritiska, svårrekryterade
kompetenser som saknas och som behövs de närmaste åren. Ett internt
utvecklingsarbete har pågått under 2020 inom område konsultanvändning.
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Konsulttyper har definierats (uppdragsleverantörer, kompetenskonsulter,
resurskonsulter), styrande dokument för upphandling, styrning, uppföljning och
kontroll av konsult har beslutats och en konsultstrategi har formulerats under året.
Förvaltningen har en uttalad hållning att konsultomvandla i så hög utsträckning
som möjligt, främst inom kompetensområden där resurskonsulter används, dels för
att det är kostnadseffektivt, dels för att kunskap och erfarenhet behöver byggas i
egen regi för långsiktighet i leverans och kvalitet. Konsultomvandling där vissa
kompetenser rekryterats och konsultuppdrag kunnat avslutas, har genomförts på
vissa håll under 2020 och verksamheterna fortsätter arbeta aktivt för att öka
konsultomvandling under nästkommande år. En konsekvens av detta framåt blir
istället ett antal nyrekryteringar inom berörda kompetensområden, till gagn för
förvaltningen.
Arbetsmiljö
Förvaltningens övergripande plan för arbetsmiljö uppdaterades under hösten med
fortsatt samma fokusområden som tidigare gällande handlingsplan:
Projekt Framtida lokaler - fysisk arbetsmiljö, samlokalisering, utvecklade
arbetssätt och trivsel. Arbetet har under 2020 gått in i mer intensiv fas inför
samlokalisering hösten 2021. Arbetet bedrivs i en projektorganisation med
styrgrupp, interna projektledare och delprojektledare, projektgrupper där
skyddsombud deltar, beredningsgrupp till FSG, återkommande
informationsinsatser och dialoger med medarbetare och chefer, omfattande
kommunikation på intranät med mera.
Ledarskap och organisatorisk tillit - intern utbildning där
kommunikationsavdelningen utbildat och ger stöd till förvaltningens chefer i
kommunikativt ledarskap lanserades under året.
Arbetsbelastning/stress - under 2020 har ledningen arbetat med att tydliggöra
prioriteringar i samband med verksamhetsplaneringen. Samsyn och tydlighet i
verksamheternas prioriteringar kan minska känsla av arbetsbelastning och stress.
Fokus har lagts på medarbetares förutsättningar och behov i samband med arbete
hemifrån under pandemin. Råd och tips till chefer och medarbetare med fokus på
ergonomi och arbetsmiljö, kontakter mellan chef och medarbetare när man inte ses
fysiskt, hemlån av utrustning med mera. Lärandet i att kunna driva verksamhet med
till stora delar digitala kontakter har varit enormt. Utmaningarna kvarstår
framförallt avseende den sociala arbetsmiljön.
Kränkande särbehandling och bemötandefrågor - under 2020 har våra
avdelningar/enheter genomfört olika aktiviteter inom området, vissa verksamheter
har gjort gemensamma aktiviteter, andra har lyft frågorna på apt inom den egna
verksamheten. En verktygslåda att kunna ta stöd av togs fram av HR-avdelningen.
Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsmiljöronder
genomförts under året, riskbedömningar har regelbundet genomförts med
anledning av rådande covid-19 läge, en första omfattande övergripande
riskbedömning har gjorts inom ramen för lokalprojektet, liksom riskbedömningar i
samband med justeringar och åtgärder inom enskilda verksamheter.
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Personal

2017

2018

2019

2020

Antal anställda (tillsvidare)

276

416

430

455

Tidsbegränsad anställning

25

12

32

19

Timavlönade

21

26

24

8

Andel kvinnor (%)

59

60

60

62

Andel män (%)

41

40

40

38

Medelålder (år)

46

45

45

46

Sjukfrånvaro totalt (%)

4,2

5,8

5,1

4,5*

Frisknärvaro **
(%, rullande 12 månader)

49,8

53,1

57,8

55,3

Antal förvaltningsexterna
avgångar, tillsvidareanställda

26

33

37

29

Antal förvaltningsexterna
rekryteringar,
tillsvidareanställda

71

58

59

39

Pensionsavgångar

3

5

5

7

Förvaltningsextern
personalomsättning (%)

11

9

9

7

* Avser ackumulerad sjukfrånvarotal till och med november
** Frisknärvaro mäter hur stor andel av de anställda som har max 4 sjukdagar
under ett år.

5.3

Grunduppdraget
Trafiknämndens uppdrag är att erbjuda en hållbar mobilitet och en god stadsmiljö:
en stad där människor vill vistas och där det är attraktivt att verka. Grunduppdraget
kan delas in i två huvudområden som båda ska genomföras utifrån ett
hållbarhetsperspektiv:
Mobilitet – med fokus på att tillgodose medborgarnas och näringslivets
transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till
en nivå som människor och natur tål på kort och lång sikt.
Stadsmiljöer – med fokus på att gator, torg och ytor mellan husen är goda miljöer
att leva, verka och vistas i, idag och i framtiden.
Hållbarhet –de tre dimensionerna av hållbarhet, ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet, är varandras förutsättningar. De är perspektiv som är en förutsättning
för vad och hur trafikkontoret levererar i sitt uppdrag. En hållbar utveckling är
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
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Trafikkontoret arbetar för hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer i olika processer:
1. Trafikkontoret har, tillsammans med andra samhällsbyggande
förvaltningar, ansvar att planera och bygga den framtida staden.
2. Trafikkontoret ansvarar för att den befintliga staden ska erbjuda goda
stadsmiljöer och möjliggöra hållbar mobilitet för de som bor, vistas och
verkar i Göteborg, idag och i vår nära framtid.
3. Trafikkontoret ansvarar för att upprätthålla och utveckla funktionen i
den befintliga staden genom underhåll, drift och reinvestering.
I trafiknämndens verksamhetsplan för 2020 identifierades en rad nyckelleveranser
för att klara av att upprätthålla hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer, idag och i
framtiden och för de som bor, vistas och verkar i Göteborg. Nedan följer en
återrapportering av dessa leveranser.
Planera och bygga den framtida staden
2018

2019

2020

-

-

150

Investeringsåtgärdernas volym
(mnkr)

1168,4

1241,4

1925,8

Exploateringsåtgärdernas
volym (mnkr)

642,1

747,0

653,8

Antal pågående
investeringsåtgärder i samtliga
skeden (st)

-

170

186

Antal pågående
exploateringsprojekt (st)

-

110

111

2018

2019

2020

475

509

657

Antal påskrivna
trafikanordningsplaner (st)

6 528

9 696

9 860

Antal boendeparkeringskunder
(st)

12 600

12 300

13 094

Antal boendeparkeringsplatser
(st)

18367

18349

18 204

Övervakningstimmar parkering
(st)

130 848

119 725

97 557

Antal detaljplaner inklusive
kontaktpersonplaner (st)

Bo, vistas och verka i den befintliga staden

Tillfälliga lokala
trafikföreskrifter (st)
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Antal utförda färdtjänstresor
(st)
Snittkostnad per resa för
färdtjänstresor (kr)

2018

2019

2020

617 727

655 535

413 470

212

219

303

Upprätthålla och utveckla funktionen i den befintliga staden
2018

2019

2020

Beläggningsåtgärder gata/GC
(m2)

-

805 010

648.000

Kostnad beläggning (kr/m2)

-

250

240

Antal inspektioner
byggnadsverk (st)

-

297

243

31 550

30 100

27 800

Antal ljuspunkter (st)

-

103 800

104 000

Energikostnad belysning
(kr/Kwh)

-

0,23

0,42

Energiförbrukning belysning
(Mwh/år)

5.3.1

Hållbar mobilitet

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.
Planera och bygga den framtida staden
Arbete med översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och handlingsplan för
målbild Koll2035
Trafikkontoret har arbetat i enlighet med stadsbyggnadskontorets tidsplan med de
aktiviteter som krävs för att möjliggöra att granskningshandlingar för den nya
översiktsplanen med fördjupningar ska kunna färdigställas under första kvartalet
2021. Förvaltningen har också arbetet vidare med kommunfullmäktiges uppdrag
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Dag Hammarsköljd som planeras remisshanteras med
start Q1 2021. ÅVS:en stöttar markanvändning enligt den fördjupande
översiktsplanen för Högsbo-Frölunda.
Trafikkontoret har bidragit till färdigställandet av handlingsplanen för målbild
Koll2035 samt genomfört utpekade utredningar tillsammans med Västtrafik och
VGR. Arbetssätt och den gemensamma styrningen av målbild Koll2035 har också
utvecklats under 2020 tillsammans med Västtrafik och VGR.
Genomförande av investeringsplanen för 2020
Trafikkontoret har utökat sin genomförandekapacitet och de senaste fem åren har
investeringsvolymen ökat från cirka 1 mdkr till cirka 2,5 mdkr.
Åtgärderna i investeringsplanen väljs i huvudsak för att gynna det hållbara resandet
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och under 2020 har totalt 5,75 km cykelbana på fem olika sträckningar färdigställts
utöver de cykelbanor som färdigställs i samband med exploateringsprojekten och
de namngivna projekten.
Cykelparkeringshus vid Gamlestads Torg invigdes den 19 augusti 2020.
Parkeringshuset är det första i sitt slag i Göteborg och inrymmer plats för 600
cyklar.
Utbyggnad av pendelparkeringar har bland annat gjorts vid Delsjömotet och
Eriksdal för att gynna resandet med kollektivtrafik. Laddstationer vid hållplatser
för busstrafik har utförts och antalet elektrifierade bussar har ökat i staden med
bland annat minskat buller och skadliga utsläpp som positiva effekter.
En del av de planerade åtgärderna har flyttats fram i tid då kontoret prioriterat att
genomföra åtgärder i stadsrummet föranledda av pandemin. Viss tidsförskjutning
har förorsakats av samordningsbehov med övriga aktörer i staden och beräknas
genomföras under kommande år. Utöver det som byggts omfattar
investeringsplanen även förberedande genomförandestudier samt projektering av
åtgärderna, bland annat Sverigeförhandlingen samt Koll2035.
Framtagande av trafiknätsplan som samlar information om trafikala anspråk och
prioritering mellan dessa
Trafiknätsplanen del 1 har lanserats och implementeras nu och under 2021 i
organisationen. Trafiknätsplanen del 2, som innehåller mer underlag för
prioritering och vägledning, kommer att lanseras och implementeras under 2021.
Torslanda tvärförbindelse
Arbete med genomförandestudie pågår, parallellt med detta har detaljplanearbete
startat. Målsättning i detaljplanearbetet är att detaljplanen kan antas under 2022.
Projektering av Västlänkens station i Haga och vid Korsvägen
Projektering av Västlänken station Haga pågår enligt plan och förväntas vara
färdigställd i maj 2022. Projektering Korsvägen är under upphandling.
Projektering av cykelgarage i Haga
Projektering utförs av Trafikverket och följer plan.
Fortsatt arbete i Sverigeförhandlingen rörande bland annat genomförandestudier
för Frihamnen – Lindholmen och Citybuss Backastråket
Genomförandestudie Frihamnen – Lindholmen är godkänd i trafiknämnden och
investeringsbeslut förväntas i kommunfullmäktige under mars månad. För Citybuss
Backastråket pågår genomförandestudie som förväntas vara klar mars/april 2021.
Genomförandestudie av Masthuggskajen
Genomförandestudien är klar och godkänd av trafiknämnden.
Bo, vistas och verka i den befintliga staden
Trafiksäkerhetsrevision
Trafiksäkerhetsrevision är genomförd, dels i egen regi, dels av stadsrevisionen.
Åtgärdsbehov finns avseende styrning och ledning och grundläggande kompetens.
Aktiviteter för att möta behoven är planerade och delvis uppstartade.
Lansering av det nya lånecykelsystemet
Det nya Styr & Ställ lanserades i början av juni och är nu i fullt bruk med 135
stationer i Göteborg och Mölndal. Under året har användandet stimulerats genom
rabatt på årskort och fri användning i 30 minuter under sommaren som ett sätt att
minska trängsel i kollektivtrafik till följd av pandemin.
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Elektrifiering av kollektivtrafik
Trafikkontoret arbetar med elektrifiering av kollektivtrafiken bland annat genom
handlingsplanen för Koll2035, genom påverkan av Västtrafiks trafikplaner och
upphandlingar samt genom justeringar av hållplatslägen för att möjliggöra
laddning. I december 2020 lanserades 145 nya elbussar i stadstrafiken i Göteborg,
Mölndal och Partille, i stadstrafikens upphandling nummer 1 av totalt 3. Elbuss
testas på flexlinjen.
Tillgängliggöra kollektivtrafik genom att erbjuda serviceresor och Flexlinjen
En betydande del av serviceresors resenärer tillhör olika riskgrupper vilket gjort att
pandemin medfört ett kraftigt minskat resande. I smittreducerande syfte har även
åtgärder vidtagits som innebär minskad samåkning och minskat användande av
flexlinjen under 2020. Detta har sammantaget gjort att förvaltningen inte har
kunnat jobba fullt ut med flexlinjen som en del av den samlade kollektivtrafiken.
I mars 2023 ska ett nytt flexlinjeavtal träda i kraft och under 2020 har vi
tillsammans med Västtrafik genomfört arbete med en förstudie som ska ligga till
grund för upphandlingsdirektiv och verksamhetsplanering för att anpassa
framtidens flexlinje till de behov resenärerna har. Detta aktualiseras också av
förändringarna i stadens organisation där stadsdelarna försvinner och där många av
dagens frekventa resmål kommer att flyttas till andra platser. I mars 2020 trädde ett
nytt flexlinjeavtal i kraft där fyra flexlinjebussar (motsvarar 10 procent) drivs med
100 procent el. Syftet är att få ett kunskapsunderlag om det är möjligt att ställa krav
på enbart elbussar i framtida avtal. Målbilden är att 40 procent av alla resor som
resenärer med färdtjänsttillstånd gör ska ske med flexlinjen 2025.
Under 2020 har vi i ett tätt samarbete med en IT-leverantör tagit fram en ny app för
självservice vid bokning av resor som ytterligare kommer att underlätta för våra
resenärer. Lanseringen har försenats men kommer att ske under första delen av
2021.
Förvaltningen har under 2020 genomfört en upphandling av huvudavtal gällande
trafikföretag för utförande av serviceresor från 2022 och fem år framåt. Avtalet
innehåller kraftfulla avtalskrav och incitamentssystem för att möjliggöra en
övergång till en helt elektrifierad fordonsflotta.
Översyn och implementering av vägvisningsmål
Trafikkontoret har sett över vägvisningsmålen runt och mellan de stora projekten;
Korsvägen, E45, Hisingsbron, Haga och även i ett tidigt skede för Masthuggskajen.
Ett antal vägvisningsskyltar är utbytta i egen regi, främst på Skånegatan, Parkgatan
och i Nya Allén.
Begreppen Centrum Nord och Centrum Syd håller på att fasas ut till förmån för
tydligare definierade områden som Järntorget och Ullevi.
Kontoret har haft dialog med Trafikverket om vägvisning på väg E6 och väg 155,
vilken kommer att fortsätta under 2021.
Arbeta för ökad framkomlighet i staden under byggtid
Flera åtgärder har genomförts för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med
framkomlighet och tillgänglighet i staden under byggtid:
•
•

En analys av arbetssätt har genomförts av starttillstånds-processen.
Analysen har lett till en omfattande rekryteringsprocess av fem nya
trafikingenjörer som kommer att ersätta konsulter inom området.
Arbetet med KomFram är under utveckling och de investerande
förvaltningarna har inlett arbetet med att identifiera investeringar och
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•
•

exploatering med stor påverkan i trafiksystemet.
Utveckling av digitala arbetssätt och system för trafikanordning är
påbörjat.
Styr- och stöddokument för Mobility Management i byggtid är framtaget.

Påverkansarbete för att förbättra förbindelser mellan Göteborg och andra städer
Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med revidering av nationell och regional plan
för infrastrukturinvesteringar. De formella processerna ägs av Trafikverket
respektive VGR och staden bistår med underlag från tjänstemannanivå inom ramen
för samverkan inom Göteborgsregionen.
Beslutsunderlag i denna revidering är också de åtgärdsvalsstudier (ÅVS) som
bedrivs på uppdrag av Trafikverk eller VGR. Förvaltningen har deltagit i de
ÅVS:er som berör Göteborg och trafikförsörjningen från vår arbetsmarknadsregion
såsom ÅVS:er i relationen till Borås, Varberg, vägstråken 155 och 158 samt
Metrobussystemet.
Inom Göteborgsregionen deltar förvaltningen i flera planerande nätverk inom bland
annat samhällsplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafik. Ett särskilt
samverkansarbete bedrivs också sedan flera år mellan kommunerna i stråket
Göteborg – Borås.
Arbeta för ett utvecklat cykelpendlingsnät
Under de senaste åren har arbetet med planering och utbyggnad av cykelbanor och
cykelpendlingsstråk utvecklats.
Kontoret har under 2020 färdigställt bland annat fem delsträckor i följande
cykelstråk:
•
•
•
•

Cykelbana längs Toredalsgatan delen Hjalmar Brantingsgatan
- Toleredsgatan (cirka 2 600 meter)
Cykelbana längs Kärralundsgatan delen Ulfsparregatan-Delsjövägen (cirka
670 meter)
Cykelfartsgata längs Karl Johansgatan delen Kustgatan-Såggatan (cirka
1100 meter)
Pendlingscykelbana utmed Munkebäcksgatan (exkl detaljplanesträcka)
(cirka 780 meter)

En semipermanent cykelbana inklusive belysning längs Gårdstensvägen delen
Muskotgatan mot Pimpinellagatan i höjd med ny utfart (cirka 600 meter)
färdigställdes i maj. En permanent lösning förväntas omhändertas inom ny
detaljplan för området. Den permanenta lösningen bedöms kunna vara på plats om
cirka 10 år.
Utförande av cykelbana pågår för:
•
•
•

E20-Fräntorp
Engelbrektsgatan delen Aschebergsgatan-Arkivgatan
Björlandavägen delen Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen.

Projektering av cykelbana pågår för:
•
•
•
•
•

Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen-Repslagaregatan
Älvsborgsgatan delen Mariagatan - Karl Johansgatan
Gamlestadsvägen delen Slakthusgatan – Hjällbo
Sten Sturegatan delen Nya Allén – Berzeliigatan
Torpavallsgatan – Billerudsgatan
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•

E20, Olskroken-Munkebäck.

Under året färdigställdes genomförandestudier för cykelbana längs:
•
•
•
•

Sten Sturegatan
Nya Allén – Berzeliigatan
Pendlingscykelbana längs Gamlestadsvägen delen Slakthusgatan-Hjällbo
Pendlingscykelbana längs Backaplan-Bräckemotet.

Under året påbörjades genomförandestudier för tre sträckor inom det övergripande
cykelvägnätet:
•
•
•

Agnesbergsvägen delen Sandspåret-Göta älv
Förstamajgatan, delen Tideräkningsgatan-Adventsvägen
Engelbrektsgatan, delen Arkivgatan-Södra vägen (etapp 3).

Att upprätthålla funktionen i den befintliga staden
Förvalta trafikkontorets anläggningar på en optimerad nivå för att behålla
kapitalvärde och funktion
Trafikkontoret arbetat kontinuerligt med att effektivisera arbetssätt, upphandlingar,
leveranskontroll samt att successivt arbeta fram strategier för de olika
verksamhetsområdena. Strategi finns framme för beläggning och näst på tur med
start under första kvartalet 2021 är belysning.
Etablera och underhålla trafikala lösningar i staden som exempelvis cykelbanor,
cirkulationsplatser och vägbulor
Kontoret följer nuvarande ingångna kontrakt med entreprenörer och med given
standard/servicenivåer.

5.3.2

God stadsmiljö

Planera och bygga den framtida staden
Arbete med översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner
Trafikkontoret har arbetat i enlighet med stadsbyggnadskontorets tidsplan med de
aktiviteter som krävs för att möjliggöra att granskningshandlingar för den nya
översiktsplanen med fördjupningar ska kunna färdigställas under första kvartalet
2021. Kontoret har också arbetet vidare med kommunfullmäktiges uppdrag
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Dag Hammarsköljd som planeras remisshanteras med
start Q1 2021. ÅVS:en stöttar markanvändning enligt den fördjupande
översiktsplanen för Högsbo-Frölunda.
Genom kloka avvägningar mellan olika anspråk i den tätare staden skapas
förutsättningar för att realisera goda stadsmiljöer i den efterföljande planeringen
Genomförande av investeringsplanen för 2020
Under 2020 startades genomförandestudier för Stadsmiljöåtgärder vid:
•
•
•

Harry Hjörnes plats
Gågata Tredje Långgatan
Hammarkullestationen

Vid sidan om dessa planeras och utförs löpande åtgärder vad avser nybyggnation,
omplacering/justering och utbyte av existerande sittplatser. Syftet härmed är att
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säkra sittplatser och att göra gaturummen attraktiva att vistas i genom att
möjligheten att vila och umgås i stadens rum förbättras. Sittplatser har exempelvis
utförts längs Carl Skottsbergs gata, Mariagatan, Orustgatan samt Per
Dubbsgatan/Dag Hammarskjöldsleden.
Stadsmiljöplan för innerstan
Stadsmiljöplanen syftar till att vara en geografisk plan som visar hur staden inom
vallgraven kan utvecklas med avseende på goda stadsmiljöer, vistelse och
transporter. Arbetet fortlöper men är något försenat. Under våren 2021 planeras
planen skickas på remiss.
Gestaltningstävling för Västlänkens station i Haga
Gestaltningstävlingen är klar och det vinnande bidraget, Gläntan, är utsett.
Bo, vistas och verka i den befintliga staden
Möjliggöra evenemang i staden
Under 2020 genomfördes nästan inga evenemang i Göteborg till följd av pandemin.
Arbete med flexibel användning av stadsrummet
Coronapandemin satte under 2020 ett ökat fokus på flexibel användning av
stadsrummet. Trafikkontoret har för första gången testat tillfälliga lösningar i trafik
då cyklar hänvisades till körbanan på Linnégatan under sommaren. För att minska
trängsel och öka attraktiviteten i staden arbetade kontoret med tillfälligt
platsskapande på flera platser runt vallgravsstråket, på Kungsgatan och på
Kungstorget. Andra långgatan, Teatergatan och Första långgatan gjordes till
sommargator och barnens bestämmarstol och den flygande mattan tog plats på flera
ställen i staden. Under året har det nya konceptet för tillfälligt platsskapande, Ta
Plats, etablerats.
Skapa förutsättningar för att staden är attraktiv under byggtid genom bland annat
trafikanordningsplaner, markupplåtelser och samarbete med byggande aktörer
Under 2020 har trafikkontoret arbetat med interna processer för att öka kvaliteten i
arbetet med staden under byggtid genom bland annat rekrytering av fem nya
handläggare (konsultomvandling) och förnyat arbetssätt inom KomFram. Arbetet
syftar till att förbättra såväl framkomlighet, tillgänglighet och attraktivitet i staden.
Samverka inom Citysamverkan
Samverkansarbetet inom Citysamverkan fortgår och det är tydligt att det finns högt
ställda förväntningar på staden, och trafikkontoret specifikt. Citysamverkan har
varit en värdefull länk i kontakten med innerstadens verksamma handlare och
restauranger under arbetet med trafiknämndens stimulansåtgärder till följd av
coronapandemin.
Upprätthålla och utveckla funktionen i den befintliga staden
Underhåll av Gullbergskulverten
Det pågår arbete med att montera dammluckor för att kunna tömma kulverten på
slam enligt miljödom. Arbetet kommer att vara klart under 2021 och efter detta så
kommer arbetet fortlöpa med renovering av själva konstruktionen från 2022/2023
och framåt. Dammluckorna är en förutsättning för att renovera konstruktionen, då
den behöver torrläggas ett rör i taget.
Program för kanalmurar
Arbete för att ta underlag för inriktningsbeslut pågår.
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5.3.3

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan
fortsätta försörja mänskligheten och de kommande generationerna med det som
behövs. I Trafikstrategi för en nära storstad bidrar de flesta strategier till en
utveckling i riktning mot den miljö- och klimatsmarta staden.
Klimatpåverkan
Trafikens utsläpp av koldioxid bidrar till de förändringar som sker i klimatet och
våra fordon och arbetsmaskiner är till stor del fortfarande beroende av fossila
bränslen.
Under året har trafikkontoret beräknat hur mycket det motoriserade
vägtrafikarbetet behöver minska för att det ska vara möjligt att nå 1,5gradersmålet.
Beräkningarna var en del i framtagandet av det nya miljö- och klimatprogrammet
och visar att det motoriserade vägtrafikarbetet behöver minska med ungefär 25
procent, även om en stor omställning sker till fossilfria drivmedel av olika slag.
För att minska klimatpåverkan har trafikkontoret i planer och program arbetat
främjande för kollektivtrafik, och en elektrifiering av denna, liksom för bättre
förutsättningar för gång och cykel.
Under 2020 har vi startat upp arbetet med utsläppsfria bygg- och
anläggningsplatser och klimatberäknat bygg- och anläggningsprojekt för att öka
kunskapen om elektrifiering och skapa efterfrågan i utvecklingen av
arbetsmaskiner.
Luftkvalitet
Biltrafiken på våra gator genererar utsläpp av bland annat kväveoxider och
partiklar och i centrala Göteborg har vi svårt att klara de normer som gäller för en
bra luftkvalitet. Detta gäller särskilt kvävedioxid, där den största utsläppskällan i
stadsmiljö är trafiken. Utöver påverkan på hälsan och klimatet så försurar
kväveoxiderna också marken när de faller ner via regn och snö.
Under året har trafikkontoret tillsammans med miljöförvaltningen, på uppdrag av
kommunfullmäktige, utrett effekterna av införande av miljözon klass 2 på
luftkvalitet, trafik, klimat och samhällsekonomi. Införandet av miljözon klass 2
innebär en positiv påverkan på luftkvalitet och därmed människors hälsa men får
också stor påverkan på samhällsekonomin.
Trafikbuller
Buller från vägtrafiken kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus.
Trafiken är den dominerande bullerkällan i Göteborg och många lever med alltför
höga bullernivåer. Sedan många år tillbaka har trafikkontoret förbättrat ljudmiljön
med hjälp av bullerplank och skärmar i utsatta lägen.
Dagvatten och skyfall
Dagvatten förorenas av trafik och diffust nedfall via exempelvis regn. Det mest
förorenade dagvattnet kommer från hårt trafikerade ytor. För att minska påverkan
på känsliga recipienter arbetar trafikkontoret och kretslopp och vatten med att
anlägga dagvattensystem där vattenflödet fördröjs och renas. Arbetet med
dagvatten och skyfall är centralt i planering och under året har
samverkansformerna för dagvattenhantering förtydligats. I samarbete med
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kretslopp och vatten har trafikkontoret utrett hur reningen ser ut för vägar med över
8000 ÅDT (årsdygnstrafik) i relation till kringliggande vattendrag.
Särskilda insatser under 2020
Beräknat hur mycket det motoriserade vägtrafikarbetet behöver minska för att nå
1,5graders målet.
Utvecklat arbetet med att minska klimatpåverkan från byggnation, drift och
underhåll av infrastruktur. Arbetet med att beräkna klimatpåverkan har slutförts.
Undersöka möjligheter och metoder för att använda utsläppsfria arbetsmaskiner i
entreprenader.
Tillsammans med miljö- och klimatnämnden utreda effekterna av ett antal olika
möjliga utformningar av en miljözon klass 2. Effekterna på trafik, luftkvalitet,
klimat och samhällsekonomi har utretts av en arbetsgrupp med medarbetare från
miljöförvaltningen och trafikkontoret. Rapporten har presenterats i nämnderna och
bordlades i väntan på utredning av genomförandet av miljözon klass 2 på
Hornsgatan i Stockholm.
Följt upp arbetet med grönytefaktor i planarbetet. Grönytefaktor är ett sätt att
säkerställa att tillräckligt mycket gröna ytor bevaras när vi förtätar staden. Gröna
ytor är hälsofrämjande och innehåller ekosystemtjänster av olika slag.
Utvecklat hjälpreda för miljöfrågor i planarbetet och tidiga skeden för att
identifiera miljöfrågor tidigt i planeringen.
Arbetat med cirkulär avfallshantering i byggprojekt för att minska klimatavtrycket.
Påbörjat arbetet med en avfallsplan som både omfattar kontorsavfall och avfall från
projekt.
Fortsatt arbetet med dagvatten tillsammans med kretslopp och vatten.

5.3.4

Social hållbarhet

Den fysiska miljön har stor betydelse för människors välbefinnande, hälsa och
vardagsliv. I trafikkontorets uppdrag ligger att tillhandahålla transportsystem och
stadsrum som fungerar bra för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg.
Under året som gått har samverkan med park- och naturförvaltningen kopplat till
trygghetsfrågorna fortsatt att utvecklas. Bland annat har Arena för trygghetsfrågor
etablerats vilket är ett forum där trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt
fastighetskontoret bjuder in stadsdelsförvaltningarna med syfte att utbyta kunskap
men också fånga upp övergripande lokala behov i stadsdelarna. Det kvarstår
utmaningar kopplat till interna rutiner för trygghetsarbetet samt finansiering av
åtgärder på kort sikt.
Kontoret har under 2020 fortsatt att utveckla strategiska verktyg för att ta hänsyn
till social hållbarhet i planerings- och genomförandeskeden, bland annat genom att
förvaltningen följer, och aktivt arbetar, med den sociala konsekvensanalysen i
Masthuggskajen som nu är inne i ett genomförandeskede. I samverkan med berörda
förvaltningar ser vi över hur sociala konsekvensanalyser och
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barnkonsekvensanalyser i planarbetet kan få bättre genomslag i den fysiskt byggda
miljön.
Trafikkontoret hade som ambition att under 2020 upprätta en intern handlingsplan
för social hållbarhet med fokus på hur vi systematiskt kan arbeta med målet
Göteborg ska bli en jämlik stad. Handlingsplanen är dock inte klar, utan ytterligare
förankring och dialog inom förvaltningen kommer att ske under 2021.

5.3.5

Ekonomisk hållbarhet

För trafikkontorets verksamhet innebär ekonomisk hållbarhet att använda, vårda
och underhålla resurser och anläggningar för att skapa långsiktigt hållbara värden.
Bibehålla det ekonomiska värdet i stadens anläggningar
Det långsiktiga underhållet är åtgärder som ofta inte syns men som säkerställer att
stadens anläggningar kommer att fungera med bibehållen funktion.
Underhållsbehovet under 2020 var mycket större än vad det funnits resurser för.
Stora kostnader skjuts på framtiden vilket kommer att öka kostnaderna för
underhåll ytterligare. Under året har bland annat reinvestering i vägbeläggning och
belysning prioriterats samt att förberedelser pågår inför en genomförandestudie för
upprustning av kanalmurarna. Underhållsplanering har också prioriterats för att
kunna planera och genomföra strategiskt viktiga åtgärder.
Demografisk utveckling
En allt mer åldrande befolkning där en allt större andel önskar färdtjänst för att
upprätthålla ett socialt aktivt liv och hälsa kommer att öka antalet serviceresor de
kommande åren. Resandeminskningen under 2020 på grund av covid-19 bedömer
förvaltningen som tillfällig och i grunden kvarstår ett ökat resandebehov.
Trafikkontoret försöker styra resandet mot en ökad andel flexlinjeresor och
självbetjäningstjänster för att dämpa kostnadsutvecklingen men kan också behöva
se över vilken servicenivå som kan erbjudas på sikt.
Stadsutvecklingen
I den intensiva stadsutveckling som Göteborg befinner sig i just nu är det viktigt att
säkerställa framkomlighet i och till Göteborg. Längre restider ger ökade kostnader
för verksamheter i regionen, så väl privata som offentliga. Under året har detta
ställt stora krav på framförhållning och planering för att minimera den negativa
påverkan på trafiken. Trafikkontoret arbetade också tillsammans med flera andra
förvaltningar och bolag med att samtliga stadens investeringsprojekt och
exploateringar ska koordineras bättre för att minska systempåverkan långsiktigt.
Den stora projektvolymen med komplexa projekt har också väsentligt ökat risken
för kostnader för förgävesprojektering, dvs kostnader för projekt och förstudier
som inte kan fullföljas. Under 2020 har resultatet belastats med kostnader för att
avbryta arbetet med Kaponjärbron.
Klimatskydd och extremt väder
Fler extrema väderhändelser såsom stigande vatten, ökade flöden i vattendrag och
skyfall ställer nya krav på dagvattenhantering och skyddsåtgärder. Att arbeta med
att anpassa staden till pågående och framtida klimatförändringar är avgörande för
såväl förvaltning som fortsatt utveckling av staden.
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Trafikkontoret är tillsammans med berörda förvaltningar och bolag delaktiga i det
arbete med älvkantskydd som påbörjats under stadsledningskontorets ledning vilket
kommer att bli mycket viktigt kommande år.

5.3.6

Intern verksamhetsutveckling
Trafikkontorets målbild för organisationen är att vara - ett modernt och öppet
trafikkontor redo för de utmaningar som förutses – vi löser vårt uppdrag i dialog
med kunder och intressenter och tillsammans med våra samarbetsparters. Genom
en rad utvecklingsprojekt och ständiga förbättringar som berör både struktur
(organisation och arbetssätt) och kultur (förhållningssätt och agerande) på kontoret
nås målbilden.
Under 2020 har förvaltningen haft stort fokus på att utveckla rutiner och arbetssätt
inom de områden som stadsrevisionen har lämnat rekommendationer till
trafiknämnden;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafiksäkerhet - Intern trafiksäkerhetsrevision
Chefsrekrytering - Uppdaterad rekryteringsrutin
Förebyggande arbete mot oegentligheter - Ny anvisning
Exploateringsekonomin - Samverkan med de planerande förvaltningarna
Systemet för styrning, uppföljning och kontroll – Fortsatt utveckling av
riskhantering
Resor i tjänsten - Ny anvisning
Styrning, uppföljning och kontroll av konsulter - utvecklingsprojekt
Inköp och upphandling - Ny process
Dokumenthanteringsplan - Färdigställd

Upphandling och inköp
Trafikkontorets process Beställa och upphandla tjänster och varor fastställdes i
maj månad 2020. För att aktivera processen med tillhörande rutiner genomfördes
informationsinsatser till kontorets medarbetare och chefer via workshops,
gemensamt APT-material och intranätet. Efter fastställandet överlämnades ansvaret
för processen till ett processteam som arbetar vidare med förvaltning och
vidareutveckling av den.
Utöver ordinarie stickprovskontroller inom upphandling- och inköpsområdet har
tre extra granskningar genomförts under 2020. Stadsrevisionen har genomfört två
granskningar avseende ”Upphandling och genomförande av byggentreprenader”
samt ”Granskning följsamhet ramavtal” – resultatet från dessa granskningar
förväntas att presenteras under Q1 2021. Utöver dessa genomfördes en extern
granskning av ett ärende där trafikkontoret frångått gällande rangordning vid
ramavtalsavrop på uppdrag av trafiknämnden. Identifierade brister från
granskningarna kommer att analyseras av processteamet för att därefter omvandlas
till konkreta förbättringsaktiviteter.
Trafikkontoret har även deltagit i det utvecklingsarbete som Inköps- och
upphandlingsförvaltningen bedriver inom inköpsområdet gällande bland annat
kategoristyrning samt framtagande av gemensam process för direktupphandling.
Trafikkontoret ser positivt på detta arbete och kommer fortsätta att delta i
kommande stadengemensamma utvecklingsinitiativ inom inköpsområdet.
Styrning, uppföljning och kontroll av konsulter
Ett omfattande utvecklingsarbete har fortsatt för området styrning, ledning och
uppföljning av konsulter. Syftet har varit att vidareutveckla och tydliggöra hur
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upphandling, styrning, uppföljning och kontroll av trafikkontorets konsulter ska
ske på ett enhetligt sätt. Arbetet kommer att fortgå även under 2021, och innebär
såväl utveckling av arbetssätt som kunskapshöjning och utveckling i stödsystem
med mera. Målet är att uppdraget ska resultera i effektivare arbetssätt, enhetlig och
rättssäker styrning och uppföljning av konsulter samt ökat stöd för de enskilda
medarbetarna i verksamheten.
Under året har trafikkontoret landat i vilka befattningsbenämningar som fortsatt ska
användas i samband med rekrytering och likriktning av befattningsbenämningar för
redan anställda har påbörjats.
Konsult som handlas upp och arbetsleds av trafikkontoret för arbete som stämmer
överens med de ledord som tillhör dessa befattningsbenämningar benämns inom
trafikkontoret som resurskonsulter.
Process för att beställa och upphandla tjänster och varor inom trafikkontoret med
tillhörande arbetssätt för behovsanalys, beslut om inköp samt fakturahantering
beslutades sommaren 2020 och arbete med implementering pågår.
Ett nytt arbetssätt för att leda och styra resurs- och kompetenskonsulter har arbetats
fram och beslutats under 2020. Arbete med aktivering och implementeringen av
rutinen och tillhörande mallar kommer att ske under våren 2021.
Utveckling och implementering av IT-verktyget Beställningsportalen har
genomförts under året. Beställningsportalen innebär att det nu finns möjlighet till
helhetssyn över hårdvara, mjukvara samt passerkort för trafikkontorets anställda,
konsulter och leverantörer. Samtliga kontaktkort ska hänvisa till relevant avtalsoch ordernummer och gör att ett mer effektivt arbetssätt för att säkerställa att
resurser avslutas i IT-system och utrustning samt passerkort återlämnas.
Projektmetodik och projektportföljstyrning
Trafikkontoret har från 2015 till idag arbetat med att implementera
projektmetodiken XLPM och projektverktyget Antura i verksamheten. Syftet är att
effektivisera, kvalitetssäkra och öka måluppfyllelsen i investeringsuppdraget
genom att utveckla arbetssätt och verktyg för arbete med projekt såväl inom
trafikkontoret som i samverkan med berörda förvaltningar och bolag inom
stadsutvecklingsuppdraget i staden. Fokus har varit att utveckla hur
investeringsprojekt ska ledas och styras.
Med en god plattform som grund har trafikkontoret under året arbetat vidare med
att vidareutveckla projektportföljstyrningen inom kontoret. Detta arbete drivs i tätt
samarbete med övriga förvaltningar inom stadsutvecklingsuppdraget och utifrån
kalibreringsarbetet inom Älvstaden. Trafikkontoret ingår som en aktiv part i
förvaltningsorganisationen för projektverktyget Antura och projektmodellen
XLPM. Tillsammans med övriga förvaltningar och Älvstranden Utveckling AB
arbetar vi med att skapa ett gemensamt projektspråk, utveckla samarbetet i och
mellan projekten t ex genom att arbeta tillsammans i ett projektverktyg och
synkronisera våra processer i gemensamma satsningar som Älvstaden.
Projektverktyget Antura är implementerat och i princip samtliga projekt som drivs
inom trafikkontoret arbetar nu skarpt i verktyget.
Plattformen som hittills har lagts inom området för projektmetodik har skapat
stabilitet och tydligare riktning för fortsatta insatser. Totalt sett har trafikkontoret
höjt sin kompetens inom projektverksamhet avsevärt och blivit bättre på att driva
projekt systematiskt. Denna grund har inneburit att möjligheten att leda och styra
uppdrag, projekt och program separat har ökat och förståelsen för att analysera,
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planera, genomföra och avsluta arbeten som drivs i projektform (och programform)
har etablerats. Kunskap om metoderna för att driva uppdrag, projekt och program
har ökat inom förvaltningen och projektmognaden likaså.
Förvaltningen har gjort många punktinsatser där behoven har varit som störst, t ex
arbetat med hur interna resurser ska avropas, utbildningsinsatser inom
projektmetodik och successiv kalkylering för projektledare mm. Med en god
plattform som grund arbetar nu trafikkontoret vidare med att utveckla
portföljstyrningen och synkronisera den men övriga planeringsprocesser för att
vara en organisation med en fungerande projektdrift på helheten i verksamheten.
Digitalisering av verksamhet
Planering och aktiviteter pågår och har fokus på internt effektiviseringsarbete, ökad
digital effektivisering för våra kunder, samt digitalt utvecklingsarbete inom ramen
för samhällsbyggnadsprocessen, tillsammans med våra samarbetsparter på
fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret samt park- och naturförvaltningen.
Arbetet kommer att fortsätta 2021.
Följande är exempel på pågående eller nyss avslutade digitaliseringsaktiviteter:
•
•
•
•
•
•

5.3.7

Systemstöd för hantering dispenstransporten
Ärendehantering för skadeärenden
Ärendehantering för trafikanordningsplaner (TA-planer)
Stadens lånecyklar "Styr och ställ"
App "Cykelstaden"
App för resebokning serviceresor

Internationellt samarbete
Trafikkontoret är en del av den nationella och internationella utvecklingen. Vi tar
del av forskning och erfarenheter samtidigt som vi delar med oss av värdefull
kunskap vi själva utvecklar. Detta sker bland annat genom att vi är delaktiga i EUfinansierade utvecklingsprojekt och internationella nätverk. Medlemskap och
engagemang i våra nätverk ligger i linje med stadens internationella policy och
riktlinjer dvs. ger möjligheter till omvärlds- och intressebevakning,
verksamhetsutveckling genom nätverksarbete samt utbyte av kunskap och
erfarenheter med andra städer i Europa.
Internationella besök och resor
Året har varit starkt präglat av pandemin. Sedan april har inga internationella besök
mottagits och inga tjänsteresor utomlands genomförts. Under 2015 – 2019 blev
trafikkontoret tillfrågade om medverkan vid drygt hundrafemtio möten, seminarier
och/eller konferenser per år, en mängd som halverats under år 2020. Merparten av
förfrågningarna handlade om temporära åtgärder under Coronapandemin,
trafiksäkerhet, godstransporter, digitalisering och automatisering. Majoriteten av
dessa möten och konferenser har genomförts digitalt. Förvaltningen har tagit emot
enstaka besök, mot cirka tjugo besök föregående år.
Utbyte med internationella kontakter
En målsättning är att utveckla nätverksarbetet för kunskapsinhämtning. Under året
har vi använt nätverken för att undersöka hur andra städer arbetar med
digitaliserade metoder för insamling och analys av trafikdata. Fördjupade intervjuer
har gjorts med Lyon, Amsterdam, Rotterdam och London. Trafikkontoret har
deltagit i ett flertal möten och seminarier på temat anpassningar av stadsrum och
mobilitet till Covid-19. Pandemin har påskyndat genomförande av planerade
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åtgärder för hållbar mobilitet och goda stadsrum och på många platser i Europa.
Ordförandeskapet i nätverket POLIS
I september 2019 beslutade Trafiknämnden (2019-09-26) att ansöka om
ordförandeskapet i POLIS-nätverket för perioden 2020 – 2021 och Göteborg
valdes. Ordförandeskapet innebär att vara mötesordförande i nätverkets
ledningsutskott och att Göteborgs stad står värd för årskonferensen i december
2021. Trafikkontoret är samtidigt ordförande i två arbetsgrupper. Under 2020 har
ordförandeskapet lett till ett antal högnivåmöten.
•

•
•
•

•

“Decision Making Summit” under EUs Urban Mobility Days. EU:s
transportkommissionär samt femton politiker från europeiska städer deltog
i rundabordssamtal om utmaningar inom urban mobilitet och nya
inriktningar i europeisk transportpolitik, bland annat ”den gröna given”.
Mötesordförande vid POLIS Political Group Meeting
Urban Green Deal Makers Summit, med högsta trafik/transportpolitiska
representant från tolv europeiska städer
Göteborg och 17 andra städer och regioner ställde sig bakom ”Urban
Green Deal-Makers Pledge”, ett löfte om att snabba på omställningen till
ett mer hållbart transportsystem och att ligga i täten i ansträngningarna att
nå EU:s klimatmål.
Årskonferensen öppnades och avrundades av Trafiknämndens ordförande

Särskilda frågor
Året inleddes med den tredje globala ministerkonferensen för trafiksäkerhet,
anordnad av Världshälsoorganisationen WHO och Sveriges Regering. Konferensen
resulterade i en ny FN-resolution för trafiksäkerhet, 2021 – 2030, som väver in
trafiksäkerhet i de globala hållbarhetsmålen. Trafikkontoret deltog i
ministerkonferensen och tog för sammanhanget fram en film om stadens
framgångsrika resultat till följd av hastighetsdämpande åtgärder.
Under året har förvaltningen tillsammans med Brysselkontoret och andra
förvaltningar jobbat med underlag till EUs aviserade satsningar på klimatneutrala
städer, underlag till inriktningar i "den gröna given" och stimulansåtgärder för
uppstart efter pandemin. Stadens arbete för ett fossilfritt transportsystem har
presenterats på ett flertal konferenser.
EU-projekt
Göteborgs Stad och trafikkontoret är en eftertraktad samarbetspartner i forsknings,
innovations- och demonstrationsprojekt. I år har vi hanterat cirka åttio svenska och
internationella förfrågningar om att delta i projektansökningar. Av de trettiofyra vi
valt att stödja har tretton hittills beviljats stöd. En större projektansökan, MOVE21,
med deltagande från fler av stadens förvaltningar och bolag samt Oslo och
Hamburg, blev i december beviljat medel från Horizon 2020. Projektet startar
under år 2021.
Under 2020 har trafikkontoret varit medverkande part i totalt sexton EU-projekt.
Av dessa har vi deltagit som aktiv part i sju; IRIS, LUCIA, SPROUT, BSR
Electric, Meister, CoExist och Nordic Way 2. Mer information om projekten kan
erhållas via trafikkontorets websida. Fyra projekt har avslutats under året:
BSR Electric: (start 2017) I projektet har elektrifieringslösningar för kommersiella
fordon testats i städer kring Östersjön. Trafikkontoret arrangerade slutkonferensen
som i och med pandemin genomfördes digitalt.
Meister: (start 2018) Trafikkontoret valde att dra sig ur projektet då
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innovationshöjd och genomförande inte motsvarade våra förväntningar.
CoExist: (start 2017) Projekt om automatiserad fordonsteknik och transport- och
infrastrukturplanering. Vid den digitala slutkonferensen presenterade trafikkontoret
”Roadmap towards automation ready cities”. Vår tekniska partner VTI,
presenterade resultaten från projektens fallstudier som simulerats i Göteborg: ”Last
mile services in shared space areas” och ”Accessibility during longterm
construction”. Lärdomar från CoExist har visualiserats i stadens digitala tvilling,
inom Vinnovaprojektet ”Virtual Gothenburg Lab”.
Nordic Way 2: (start 2017) Projektet har stötta implementering av ITS-lösningar i
de nordiska länderna och att skapat infrastrukturella förutsättningar för kommande
uppkopplade och självkörande fordon. Bland annat har geofencing och
uppkopplade trafiksignaler utvecklats i Göteborg.
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Kompletterande tabell till trafikkontorets investeringar
Investeringsområde
Utfall
2020
Utg
Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer
Resor till fots
Resor med cykel
Resor med kollektivtrafik
Resor med bil
Näringslivets transporter
KomFram Göteborg
Goda Stadsmiljöer
Summa Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer
Reinvestering/Upprustning
Spårvägsbanan *
Byggnadsverk
Belysning och Energieffektivisering
Gator och Vägar
Summa Reinvestering

7,7
80,1
53,2
17,7
5,0
27,7
1,2
192,8
Netto

Budget
2020
Ink

0,7
14,0
0,0
10,8

Utg

39,1
110,7
140,1
48,4
17,5
57,9
9,3

Ink

0,4
8,0
6,5

25,5
167,4

423,0
Netto

14,9
408,1

77,1
27,5
94,8
166,9

-1,2

63,8
85,6
106,8
172,4

366,3
Netto

-1,2
367,5

428,6
Netto

0,0
428,6

0,1
0,0
2,5
15,1

0,1

22,0

11,0

NAMNGIVNA PROJEKT, Trafiknämnden
Skeppsbron etapp 2
Avenyn upprustning
Hjalmar Brantingstråket från Hisingbron till Vågmästarplatsen *
Stadsutvecklingsprogram centrum - Station Haga
Slakthusmotet - kommunala delar
Torslanda tvärförbindelse
NAMNGIVNA PROJEKT, Koll2035
Cityangöring Ullevigatan - Bangårdsviadukten-E45
Spårväg Alléstråket: Haga - Nordstan
Citybuss Kallebäck-Gårdastråket
Stadsbana Kortedalatunneln, Spårtunnel Kortedala-Alelyckan
Citybuss Bergsjöstråket, Gullbergsvass-Gamlestan-Bergsjön
NAMNGIVNA PROJEKT, Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen - Citybuss Backastråket
Sverigeförhandlingen - Citybuss Norra Älvstranden (västra och nordvästra delen)
Sverigeförhandlingen - Spårväg och citybuss Norra Älvstranden centrala delen
Sverigeförhandlingen - Linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen *
NAMNGIVNA PROJEKT, KomFram Göteborg
Engelbrektslänken - En ny Spårvägslänk *
Depå Ringön *
Svingeln
NAMNGIVNA PROJEKT, Västsvenska Paketet
Bangårdsförbindelsen - 408
Gamlestaden etapp 2 - 407
Hisingsbron * - 501
Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel - 403
Knutpunkt Korsvägen - 409
Kvilleleden - 303
Nedsänkning av E45 Gullbergsvass - 501
Summa Namngivna projekt
Övriga Poster
Budgetregleringspost/övrigt
Indexpott
Konstnärlig utsmyckning (1%)
Summa Övriga poster
Summa Totalt

1,0

2,0

40,0
170,2
0,0
3,1

6,5

5,4

9,0

6,8

1,7

2,0

4,0

3,0

27,5

27,1
0,1

47,9

36,0

4,9
2,0
0,7

3,9

10,0

-1,1

6,9
1 174,3

6,9
634,1

5,8
35,5
1 198,7

3,1
35,2
83,3

3,1
16,6
44,9

5,2
147,8
14,1

5,2
73,9
0,0

1 365,9
Netto

744,1
621,8

1 713,3
Netto

824,5
888,8

0,6

0,6

-192,3
40,3
10,6

312,8
22,3
0,0

0,7

0,6

-141,4

335,1

Netto

0,1

Netto

-476,5

1 925,8

768,96

2 423,5

1 174,5

1 156,8

Netto

1 249,1

0,1

Netto
* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitalkostnaderna bekostas av Västtrafik.

5,8
35,5
647,3
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Investeringsredovisning
Redovisning per område/projekt
Med utgångspunkt i Trafikstrategin och dess fokus på områdena resor, stadsrum och
godstransporter, struktureras trafiknämndens investeringar utifrån hur invånare och
näringsliv transporterar sig, behovet av att återställa utslitna anläggningar till ursprungligt
skick samt åtgärder av större karaktär.
Trafiknämndens investeringsplan delas i tre delar:
Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer – är trafiknämndens investeringar som är
strukturerade med utgångspunkten för hur medborgare och näringsliv transporterar sig.
Projekten inom investeringsområdet är ofta av mindre karaktär. Det kan vara i form av
potter som består av mindre åtgärder som identifieras under perioden men det kan även
vara utpekade projekt. De ingår i det som är trafiknämndens grunduppdrag och består av
Resor till fots, Resor med cykel, Resor med kollektivtrafik, Resor med bil, Näringslivets
transporter samt Goda stadsmiljöer. Inom investeringsområdet ryms även mindre
investeringar kopplade till KomFram Göteborg.
Reinvestering/Upprustning – Reinvesteringsområdena handlar till största delen om att
återställa utslitna anläggningar till ursprungligt skick kopplade till Spårvägsbanan,
Byggnadsverk, Belysning/energieffektivisering samt Gator och vägar. Även här finns en
del pottpengar, men det flesta åtgärderna är namngivna och specifika. En del projekt kan
vara kostsamma trots att det handlar om reinvestering.
Namngivna projekt - Inom namngivna projekt finns åtgärder som är av större karaktär.
De är ofta komplexa utifrån en eller flera aspekter som till exempel ekonomi, geografi,
omgivningspåverkan med mera. Projekten inom namngivna projekt får en särskild budget
och sorteras under rubrikerna - Trafiknämnden, Koll2035, Sverigeförhandlingen,
KomFram Göteborg samt Västsvenska paketet. Generellt gäller för namngivna projekt att
de genomförs i tre steg, genomförandestudie, projektering och byggnation.
Bifogat till denna rapport finns en tabell över trafikkontorets egna investeringar per
investeringsområde/namngivet projekt.

Utfall år 2020
Utfall netto år 2020 uppgår till 1 156,8 mnkr. Det är en avvikelse mot tilldelad
nettobudget för investeringar år 2020 med -92,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på
-7,4%. Investeringsbudgeten 2020 erhölls för första gången netto (investeringsutgifter
med avdrag för investeringsinkomster), till skillnad från tidigare års bruttoram
(investeringsutgifter). Investeringsutgifterna år 2020 har ökat med 55,1% i jämförelse
Göteborgs Stad Trafikkontoret, Investeringsredovisning årsrapport 2020
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med föregående års utfall, och uppgår till 1 925,8 miljoner kronor. Den främsta
anledningen till att budgeterad nivå inte uppnås är på grund av tidsförskjutningar inom
pågående projekt. När tidsförskjutningar uppstår inom åtgärder i tidiga skeden innebär det
även en påverkan på efterföljande skeden, som också blir förskjutna i tid mot vad som
budgeterats. Målsättning är att samtliga angelägna och prioriterade åtgärder ska drivas i
den takt som budgeterats i investeringsplanen, men erfarenheten visar att framdriften inte
alltid blir som planerat. Projektledarna inom trafikkontoret statusrapporterar pågående
investeringsprojekt vid flera tillfällen under året. Denna rapportering fångar bland annat
avvikelser vad det gäller tid, kostnad och innehåll. Statusrapporteringen bildar underlag
till förvaltningens investeringsprognos.
Utfallet på investeringsinkomsterna omfattas främst av ersättning från Västsvenska
paketet, där inkomsten erhålls procentuellt utifrån upparbetade kostnader inom avtalad
nivå. Trafikkontoret har också inkomster från Sverigeförhandlingen där ersättning erhålls
utifrån betalplan.

Hållbar mobilitet och Goda Stadsmiljöer
Budgeterad bruttovolym för Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer år 2020 uppgår till
423,0 mnkr. Utfallet för 2020 uppgår till 192,8 mnkr vilket innebär en minskning med
-230,2 mnkr mot tilldelad ram.

160,0
140,0
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100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Resor till fots Resor med Resor med Resor med Näringslivets KomFram
cykel
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transporter Göteborg
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Resor till fots

Budget 2020: 39,1 mnkr
Prognos UR augusti 2020: 16,4 mnkr
Utfall ÅR 2020: 7,7 mnkr
Resor till fots syftar till att göra staden trafiksäker, framkomlig, attraktiv samt tillgänglig
för alla. Flertalet av de åtgärder som återfinns inom investeringsområdet utgörs av mindre
åtgärder som utförs löpande under året. Bland annat återfinns åtgärder för att förbättra
den upplevda tryggheten genom arbete med belysning, åtgärder omfattande enkelt
avhjälpta hinder på allmän platsmark samt säkerhetsskapande åtgärder inom centrala
staden.

Färdigställda/pågående åtgärder
Förbättringsåtgärder i barns fysiska miljö har färdigställts vid Bräckeskolan, Lilla
Samskolan och Karl Johansskolan. Vad avser Åtgärder i tillgänglighetsprogrammet som
omfattar enkelt avhjälpta hinder på allmän platsmark, har bland annat gångpassager
tillgänglighetsanpassats i Örgryte med flera platser. Utbyggnad av gångbanor har
färdigställts längs Kungsgatan och Siriusgatan. Trafiksäkerhets- och kvalitetshöjande
åtgärder på gator med busstrafik har utförts vid 13 hållplatser, däribland Kvillängen,
Bjurslätts torg samt Hammarvägen. Trafiksäkerhetsåtgärder såsom vägbulor och
chikaner har bland annat utförts längs Rimsmedsgatan, Lilla Grevegårdsvägen och
Odinslundsgatan.

Viktiga avvikelser
Åtgärder i tillgänglighetsprogrammet sänker prognosen då aktuella åtgärder inte hinner
utföras fullt ut under året samtidigt som de åtgärder som utförs visar på en lägre kostnad.
Anledningen är bland annat att kontrollgranskning av bygghandlingar resulterade i behov
av kompletteringar av aktuella bygghandlingar samt att planerade åtgärder vid trappor i
staden har en lägre kostnad per plats vilket ger ett stort utslag då åtgärden omfattar väldigt
många platser.
Säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden förskjuter medel med anledning av att
planerad åtgärd vid Heden inte hann utföras under året på grund av lång leveranstid för
aktuella pollare.
I det förberedande arbetet inför produktion av Kaponjärbron identifierades svårigheter.
Exempelvis behöver detaljplanen ändras, arbetsområdet begränsas med anledning av
kanalmurarnas skick samtidigt som det finns risker för ojämna sättningar och svårigheter
med att drifta och underhålla bron. Mot bakgrund av detta beslutade trafiknämnden den
17 december 2020, att avbryta projektet. Aktuella upparbetade investeringskostnader kan
därmed inte betraktas som en anläggning varför de hanteras som en förgäveskostnad
vilken belastar kommunbidraget år 2020.
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Resor med cykel

Budget 2020: 110,7 mnkr
Prognos UR augusti 2020: 100,6 mnkr
Utfall ÅR 2020: 80,1 mnkr
Utgångspunkten för Resor med cykel är cykelprogrammet. Investeringsområdet omfattar
åtgärder som syftar till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister såsom
pendlingscykelvägar och övergripande cykelvägar. Det ingår även ett antal åtgärder som
sker löpande under året i takt med att behov identifieras. Exempel på löpande åtgärder är
cykelparkeringar, trafiksäkerhetsåtgärder och belysningsåtgärder.
Trafikkontoret har under året sökt medfinansiering inom ramen för ”Stadsmiljöåtgärder riktad ansökan tillfällig förstärkning för cykelåtgärder 2021-2022” vad avser
pendlingscykelbana Gamlestadsvägen delen Lars Kaggsgatan-Agnesbergsvägen (inom
ramen för åtgärden Gamlestadsvägen, Slakthusgatan-Hjällbo) pendlingscykelbana
Kungsladugårdsgatan delen Högsbogatan – Ståthållaregatan, pendlingscykelbana
Torpavallsgatan delen Kaggeledsgatan-Billerudsgatan (inom ramen för åtgärden
Torpavallsgatan – Billerudsgatan), pendlingscykelbana Mölndalsvägen delen Sankt
Sigfrids gata-kommungränsen samt cykelbana Förstamajgatan delen TideräkningsgatanAdventsvägen.

Färdigställda/pågående åtgärder
Cykelparkeringshus vid Gamlestads Torg invigdes den 19 augusti 2020. Parkeringshuset
är det första i sitt slag i Göteborg och inrymmer plats för 600 cyklar.
Cykelparkeringshuset inrymmer särskilda platser för specialcyklar såsom lådcyklar och
andra specialcyklar.
Cykelbana längs Toredalsgatan delen Hjalmar Brantingsgatan - Toleredsgatan (cirka
2 600 meter), cykelbana längs Kärralundsgatan delen Ulfsparregatan-Delsjövägen (cirka
670 meter), cykelfartsgata längs Karl Johansgatan delen Kustgatan-Såggatan (cirka 1100
meter) samt pendlingscykelbana utmed Munkebäcksgatan (exkl detaljplanesträcka) (cirka
780 meter) färdigställdes under året.
En semipermanent cykelbana inklusive belysning längs Gårdstensvägen delen
Muskotgatan mot Pimpinellagatan i höjd med ny utfart (cirka 600 meter) färdigställdes i
maj. En permanent lösning förväntas omhändertas inom ny detaljplan för området. Den
permanenta lösningen bedöms kunna vara på plats om cirka 10 år.
Utförande av cykelbana pågår för E20-Fräntorp, Engelbrektsgatan delen
Aschebergsgatan-Arkivgatan samt Björlandavägen delen ToleredsgatanSwedenborgsplatsen.
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Projektering av cykelbana pågår för Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen-Repslagaregatan,
Älvsborgsgatan delen Mariagatan - Karl Johansgatan, Gamlestadsvägen delen
Slakthusgatan – Hjällbo, Sten Sturegatan delen Nya Allén – Berzeliigatan,
Torpavallsgatan – Billerudsgatan samt E20, Olskroken-Munkebäck.
Under året färdigställdes genomförandestudier för cykelbana längs Sten Sturegatan, Nya
Allén - Berzeliigatan, pendlingscykelbana längs Gamlestadsvägen delen SlakthusgatanHjällbo samt pendlingscykelbana längs Backaplan-Bräckemotet.
Under året påbörjades genomförandestudier för tre sträckor inom det övergripande
cykelvägnätet. Aktuella cykelbanor är Agnesbergsvägen delen Sandspåret-Göta älv,
Förstamajgatan, delen Tideräkningsgatan-Adventsvägen samt Engelbrektsgatan, delen
Arkivgatan-Södra vägen (etapp 3).
Vid sidan om aktuella cykelbanor med mera, utförs löpande åtgärder i takt med att behov
identifieras. Vad avser trafiksäkerhetsåtgärder har bland annat förhöjda och genomgående
gång- och cykelpassager utförts längs Sankt Pauligatan, Andra Långgatan, J A
Fagerbergs Väg och Regementsvägen/Kvibergsvägen. Inom ramen för Trafiksäkerhet och
cykelvägvisning vilken omfattar åtgärder för att öka framkomligheten och tydligheten för
cykel, har åtgärder utförts i Flatås/Frölunda samt Västra Eriksberg/del av Bräcke. Inom
ramen för Belysning på cykelvägnätet har platser åtgärdats längs bland annat
Akustikvägen, Almanacksvägen, Kobbegården samt Björåsgatan. Vad avser
Trafiksignaler har föranmälan med induktionsslingor installerats på cykelbana längs med
E6:an vid Backadalsmotet samt på cykelbana längs med Björlandavägen vid
Klövervallsgatan. Likaså har en cykelsignalstolpe satts upp vid Personalvägen i höjd med
Volvo Torslanda.

Viktiga avvikelser
Pendlingscykelbana längs Kungsladugårdsgatan delen Högsbogatan - Ståthållaregatan
tidigarelägger projektering/produktion av del av sträckan med anledning av samordning
av utförande med Kretslopp och vattens pågående ledningsentreprenad för dricksvatten.
Detta arbete utförs parallellt med aktuell genomförandestudie för resterande del av
sträckan.
Cykelbana längs Agnesbergsvägen, delen Sandspåret-Göta älv visade på en ökad kostnad
under året vilket berodde på en tidigareläggning av skede projektering. Projekteringen
bedöms bli billigare i slutändan varför prognosen för åtgärden sänks.
Cykelbana längs Förstamajgatan, delen Tideräkningsgatan-Adventsvägen visar på ökade
kostnader under året vilket till del beror på en tidigareläggning av skede projektering samt
till del på behovet av att fortsatt projektera åtgärden för att hitta en lämplig utformning av
sträckan (bland annat för att undvika intrång på en nyligen byggd betongtrappa). Medel
skjuts från 2020 till 2021.
Älvsborgsgatan delen Mariagatan-Karl Johansgatan har en innehållsförändring vilken
föranletts av en kompletterande utredning vilket medför att medel skjuts framåt i tid.
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Utförande av pendlingscykelbana längs Gamlestadsvägen delen Slakthusgatan-Hjällbo
justeras med anledning av att en större råvattenledning går under stenvalvsbron över
Lärjeån. Den aktuella ledningen gör att en breddning med tillhörande pålning inte är
möjlig varför åtgärderna på bron föreslås minimeras så att de endast omfattar nya räckesoch stödmurslösningar. Tillkommande arbeten har utförts, bland annat vad avser
trafikföringsprinciper, vatten och avlopp, markfrågor samt naturmiljö.
Utbyggnad av pendlingscykelbana bedöms i nuläget ej vara möjlig längs
Torpavallsgatan-Billerudsgatan (delen Kaggeledsgatan-Munkebäcks allé) varför
åtgärdens omfattning ändras. Anledningen till förändringen är att en utbyggnad är svår att
få till på grund av behov av markintrång samtidigt som den befintliga gång- och
cykelbanan bedöms vara i bra skick. Aktuellt trafikförslag innebär att cykelbanan längs
Torpavallsgatan delen Kaggeledsgatan-Billerudsgatan breddas enligt standard för en
pendlingscykelbana i den mån det är möjligt.
Pendlingscykelbana längs E20, Olskroken-Munkebäck höjer sin prognos med anledning
av högre offererat pris än budgeterat (skede projektering) samt högre kostnader för
projektledning och kommunikation. Utförande av åtgärden planeras till år 2021.
Utförande av cykelbana längs Fjällgatan, delen Djurgårdsplatsen – Repslagaregatan
förskjuts i tid på grund av fortsatt arbete med markinlösen samt behov av komplettering
av aktuell geoteknisk undersökning. Kostnaden för utförande av åtgärden bedöms öka
med hänvisning till geotekniken varför prognosen höjs samtidigt som medel förskjuts i
tid.
Projektering av pendlingscykelbana längs Mölndalsvägen delen Sankt Sigfrids gata kommungränsen förskjuts i tid varför aktuella medel flyttas till 2021.
Pendlingscykelbana längs Björlandavägen delen Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen
höjde under året sin prognos med anledning av svåra markförhållanden (på grund av
kvicklera), förekomsten av ledningar i stråket, VA, dag/spill, fjärrvärme, gas och el som
ligger både på djup och ytlig nivå samt alléträd som är biotopskyddade och vars rötter
måste skyddas i en mark som inte har tillräcklig bärighet för entreprenadmaskinerna.
Pendlingscykelbana Stigberget-Saltholmen som delfinansieras genom
Sverigeförhandlingen, höjde sin prognos med anledning av geotekniska utredningar som
utförs inom ramen för genomförandestudien. Bedömd totalkostnad för samtliga skeden
förändras ej.
Cykelbana längs Kärralundsgatan delen Ulfsparregatan-Delsjövägen höjde sin prognos
med anledning av ökade kostnader för sanering av förorenad mark.
Karl Johansgatan delen Kustgatan-Såggatan, cykelfartsgata höjde prognosen med
anledning av tillkommande kostnader för aktuella avstängningar samt ökade mängder
efter slutreglering av mängdförteckningen.
Utförande av trafiksäkerhetsåtgärd längs Björlandavägen försköts i tid då entreprenören
inte kunde påbörja åtgärden enligt plan. Åtgärden vid Björlandavägen föranleder en något
sänkt prognos då en annan utformning än den förhöjda gång- och cykelpassage som
projekterats, valts.
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Mindre framkomlighetsåtgärder för cykel som utförs på ett flertal platser i staden försköts
i tid med anledning av att entreprenören valde att prioritera åtgärder som måste utföras
under sommaren. Detta gjordes på bekostnad av aktuella åtgärder som bedöms kunna
utföras löpande under hela året. Aktuell totalkostnad bedöms öka.
Trafiksignaler sänker prognosen med anledning av att det är svårt att hitta platser där det
inte kommer att byggas inom en snar framtid.

Resor med kollektivtrafik

Budget 2020: 140,1 mnkr
Prognos UR augusti 2020: 73,8 mnkr
Utfall ÅR 2020: 53,2 mnkr
Resor med kollektivtrafik omfattar åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten till
hållplatser, framkomligheten för kollektivtrafik och pendelparkering. Investeringsområdet
innefattar även åtgärder som begränsar negativa aspekter såsom buller och vibrationer
från kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder inom investeringsområdet utförs löpande under
året i takt med att behov identifieras, såsom tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt
reducering av färdvibrationer.
Trafikkontoret har beviljats medfinansiering till åtgärder inom Strömmatning spårväg
från regional plan. Inom investeringsområdet sker utbyggnad av pendelparkeringar som
delfinansieras genom Västsvenska paketet. Arbete inför omdaning av hållplatsområden
vid Brännö och Donsö har pågått under aktuell tidsperiod samt även inledande arbete med
att bygga laddstationer vid busshållplatser. Trafikkontoret har under året även sökt
ytterligare medfinansiering från Västsvenska paketet för kommande åtgärder så som
cykelparkeringar vid hållplatser och busskörfält i Torslanda.

Färdigställda/pågående åtgärder
Utbyggnad av pendelparkeringar har bland annat gjorts vid Delsjömotet och Eriksdal.
Cykelparkeringar vid hållplatser har färdigställts på åtta ställen runt om i staden, bland
annat på Vrångö. Ett nytt färjeläge vid Pumpgatan har under året utfört projektering inför
kommande byggnation. Pumpgatan kommer om ett drygt år att få en ny hållplats för att
bättre hantera den ökande mängden resenärer som tillkommer med anledning av
exploateringar i området. Arbete med hållplatsområden vid Brännö Rödsten och Donsö
har fortlöpt under året. Hållplatsområdena i södra skärgården kommer under kommande
åren att tillgänglighetsanpassas och rustas upp för att skapa en effektivare och bättre
fungerande kollektivtrafik.
Förprojektering kring kommande Brunnsbo station har utförts inför att den nya
knutpunkten färdigställs i samband med ombyggnationen av Kvilleleden.
Förprojekteringar syftar till att skapa en bra och inbjudande knutpunkt för boende i
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området och för resenärer till och från den nya stationen.
Laddstationer vid hållplatser för busstrafik har utförts och antalet elektrifierade bussar har
ökat i staden med bland annat minskat buller och skadliga utsläpp som positiva effekter.
Insatser för att förbättra framkomlighet och vibrationsåtgärder har utförts vid bland annat
Vallareleden, Brottkärrsvägen, Snarberget, Svärdslundsvägen, Tuve Prästgård samt
Tångenvägen. Exempel på vibrationsåtgärder är till exempel att bygga om farthinder till
så kallade chikaner som fortfarande fungerar som hastighetsdämpande men ger mindre
vibrationer.

Viktiga avvikelser
Strömmatning spårbana, Åtgärder för bättre framkomlighet i
signalsäkerhetsanläggningar samt Ny signal o växelstyrning är åtgärder där framdriften
under året varit lägre än vad som var planerat varför de tre åtgärderna skjutit medel
framåt i tid. Bland annat har arbetet med upphandling dragit ut på tiden samt att Covid 19 har påverkat möjligheterna att utföra arbetet på Bergsjöbanan. Åtgärderna syftar till att
öka standarden och framkomligheten i spårvägssystemet och ingår i det uppdrag som
Staden har för spårtrafiken och åtgärderna är nu igång och kommer utföra mycket av det
planerade arbetet 2020 under 2021 istället. Pumpgatan flytbrygga hade inför 2020
planerat att genomföra byggnation. Projekteringen blev klar senare än ursprungligen
planerat varför åtgärden har skjutit medel framåt vilket påverkar den totala
årsförbrukningen. Pendelparkeringar har skjutit medel framåt i tid på grund av att
planeringen för nya platser inte gått i förväntad takt.
Inom Övergångsspår har åtgärder kunnat vidarefaktureras till Trafikverket vilket har gjort
att investeringsutgifterna uppgår till en lägre nivå än beräknat och Electricity har på grund
av Covid -19 inte haft samma möjligheter till framdrift som planerat.

Resor med bil

Budget 2020: 48,4 mnkr
Prognos UR augusti 2020: 37,6 mnkr
Utfall ÅR 2020: 17,7 mnkr
Resor med bil innefattar åtgärder som syftar till att begränsa negativa effekter av
biltrafiken. Exempel på åtgärder är trafiksäkerhetsåtgärder där osäkra korsningar görs om
till cirkulationsplatser samt åtgärder för att hantera bullerproblematik så som skärmar och
vallar, kopplad till biltrafik.

Färdigställda/pågående åtgärder
Åtgärden Kärramotet färdigställdes under hösten. Projektet får medfinansiering från
Trafikverket med 1,9 miljoner kronor.
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Pendelparkeringarna på Nymånegatan planeras vara färdigställda under maj 2021.
Korsning vid Assar Gabrielssons väg, är en åtgärd med syfte att förbättra framkomlighet
och säkerhet för bil. Arbete med framtagande av genomförandestudie påbörjades
sommaren 2020 och beräknas avslutas under våren 2021. Projektering beräknas ske
under 2021 och åtgärden beräknas vara färdigställd under 2022.
Genomförandestudie för ombyggnation Cirkulation Björlandavägen-Wieselgrensgatan
pågår och åtgärden beräknas färdigställas under 2021.

Viktiga avvikelser
Cirkulation Nymånegatan – projekteringsskedet har dragit ut på tiden då Vattenfalls
luftledningar medförde ändringar. Trafikkontoret har sökt och beviljats 4,6 mnkr statlig
medfinansiering via regional plan till åtgärden. Produktion planeras starta under
november 2020 och åtgärden beräknas vara färdigställd i oktober 2021
Projektering Bullerskärm Djurgårdsgatan pågår. Projektet har försenats på grund av att
kompletteringar och ändringar har krävts för bygglov samt att Covid 19 har medfört
förseningar i fabriken som producerar delar till staketet. Bullerskärmen beräknas bli
färdigställd under 2021. Kostnaden för utförande av åtgärden bedöms öka med 0,4 miljoner
kronor och medel förskjuts i tid.
Torgny Segerstedtsgatan mur+skärm, projektet har en omstart efter byte av
utförandeavdelning och projektledare. En förprojektering ska ske för att klargöra
förutsättningar samt eventuellt markintrång för respektive fastighet längs med gatan, detta
påverkar tidplanen och åtgärden beräknas färdigställas under 2022.

Näringslivets transporter

Budget 2020: 17,5 mnkr
Prognos UR augusti 2020: 6,3 mnkr
Utfall ÅR 2020: 5,0 mnkr

Näringslivets transporter omfattar ett antal åtgärder som är kopplade till frakttrafik i
skärgården och transporter i innerstaden.

Färdigställda/pågående åtgärder
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Vrångö lastkaj färdigställdes under året.
Under försommaren startades genomförandestudie för Sörredsvägens anslutning till
hamnen söderut. Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten och att skapa en mer robust
anslutning till Hamnen/Arendal. Vidare syftar den till att skapa en bättre koppling mellan
Volvo/Logistikcentrum och Hamnen/Arendal. Med genomförande av åtgärden skapas
förutsättningar för en stängning av korsningen Arendalsvägen/Torslandaleden, vilket
innebär att trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 155 kan förbättras.

Viktiga avvikelser
Utförande av Ny expedition Fiskebäcksterminalen har dragit ut på tiden på grund av
längre sjukfrånvaro hos upphandlad konsult. Därtill höjer åtgärden sin prognos med
anledning av att inkomna anbud låg högre än beräknat.
Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut förskjuts i tid med anledning av att aktuellt
ramavtal inte kunde användas då det var under överprövning. Uppdraget behövde därmed
handlas upp separat. Med anledning av detta sänker åtgärden prognosen för 2020.

KomFram Göteborg

Budget 2020: 57,9 mnkr
Prognos UR augusti 2020: 53,8 mnkr
Utfall ÅR 2020: 27,7 mnkr
Inom investeringsområdet återfinns åtgärder som syftar till att underlätta
framkomligheten för invånare, besökare och näringslivet under den kommande tidens
stadsomvandlingsprojekt. KomFram Göteborg är en samverkansplattform för Göteborgs
Stad genom trafikkontoret samt Trafikverket och Västtrafik. Syftet med uppdraget är att
samplanera byggprojekten i tid och rum samt att identifiera och samordna övergripande
åtgärder och kommunikation som rör tillgänglighet och framkomlighet.

Färdigställda/pågående åtgärder
Inom åtgärden Trafikåtgärder vid Örgrytevägen har hållplatslägen för buss färdigställts
och trafikeras från och med juni.
Hållplats Liseberg har flyttats och ligger nu vid Fokushuset och har bytt namn till Station
Liseberg, flytten har fått statlig medfinansiering genom Regional plan.
Hållplats Frihamnsporten har byggts om för att ge bättre framkomlighet för buss och
avlasta knutpunkterna Hjalmar Brantingsplatsen och Nils Ericson-terminalen. För att
klara byggfasen av Hisingsbron och Västlänken station Centralen behövde antalet
fordonsrörelser minskas i området.
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Goda Stadsmiljöer

Budget 2020: 9,3 mnkr
Prognos UR augusti 2020: 5,6 mnkr
Utfall ÅR 2020: 1,2 mnkr

Goda Stadsmiljöer innefattar åtgärder med fokus på att gator, torg och ytor mellan husen
är goda miljöer att leva, verka och vistas i. Åtgärderna omfattar exempelvis upprustning
av lokala torg och platser, möblering och plantering i stadsmiljö syftande till att skapa
attraktiva stråk längs stadens gator och torg, trygghetsskapande åtgärder samt gågator.

Färdigställda/pågående åtgärder
Under försommaren startades genomförandestudier för Stadsmiljöåtgärder Harry
Hjörnes plats, Gågata Tredje Långgatan samt Stadsmiljöåtgärder
Hammarkullestationen. Vid sidan om dessa planeras och utförs löpande åtgärder vad
avser nybyggnation, omplacering/justering och utbyte av existerande sittplatser. Syftet
härmed är att säkra sittplatser och att göra gaturummen attraktiva att vistas i genom att
möjligheten att vila och umgås i stadens rum förbättras. Sittplatser har exempelvis utförts
längs Carl Skottsbergs gata, Mariagatan, Orustgatan samt Per Dubbsgatan/Dag
Hammarskjöldsleden.

Viktiga avvikelser
Befintlig snedkabelhiss på spårvagnshållplats Hammarkullen planeras bytas ut. I samband
med planerat hissutbyte såg förvaltningen samordningsvinster med åtgärdande av ytskikt
mm i mellanrummet som finns i anslutning till hissen. Då samordningsvinsterna
sedermera begränsades beslöts under den senare delen av våren att planeringen av
Hammarkullestationen – mellanrummet ska ingå i genomförandestudien vad avser
Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen vilket ger en senareläggning i tid av planerat
utförande. Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen sänker prognosen för 2020. Aktuell
genomförandestudie beräknas färdigställas under första kvartalet 2021.
Byggnation av Gångstråk längs Östra Larmgatan delen Södra Hamngatan –
Drottninggatan förväntas ske under 2021. Aktuell tidsförskjutning beror på brist av
resurser då andra projekt/interna uppdrag som föranleddes av Covid -19, prioriterades
högre samt att byggnation inom Vallgraven under julhandeln undviks. Med anledning av
detta sänker åtgärden prognosen för 2020.
Stadsmiljöåtgärder – mindre åtgärder omfattar upprustning av den befintliga stadsmiljön
kring Skansen Kronan/Skansberget inför stadens 400-årsjubileum. I uppdraget ingår
exempelvis att utföra en lägre mur, ett nytt räcke (med ledstång) samt justering/flytt av
befintliga vägmärken. Åtgärden förskjuts i tid då platsen kräver ett räcke som är
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påkörningsbart och vidare utredning krävs om det räcke som tagits fram i gestaltningen
går att använda. Med anledning av detta sänker åtgärden prognosen för 2020.

Reinvestering/upprustning

Budgeterad bruttovolym för Reinvestering och upprustning år 2020 uppgår till 428,6
miljoner kronor. Utfallet för 2020 uppgår till 366,3 mnkr vilket innebär en minskning
med -62,3 miljoner kronor mot tilldelad ram.
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Spårvägsbanan

Budget 2020: 63,8 mnkr
Prognos UR augusti 2020: 84,5 mnkr
Utfall ÅR 2020: 77,1 mnkr
Åtgärderna inom Spårvägsbanan innefattar insatser som växel- och/eller spårbyte och
spårkomplex. Åtgärderna bekostas av Västra Götalandsregionen eftersom de ingår i
uppdraget att bedriva kollektivtrafik. I investeringsområdet inryms även att förstärka
överbyggnader i spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen bussarna
medför när de samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk.

Färdigställda/pågående åtgärder
Ökningen av spårvagnstrafiken och moderniseringen av fordonsflottan har lett till att
spårvägens elnät under flera år haft problem med överbelastning. För att klara dagens
trafik samt framtida ökad trafik behövs ytterligare förstärkning av strömförsörjningen.
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Inom Strömmatning till spårväg har sex likriktarstationer driftsatts i år. Dessa är
Wieselgrensgatan, Arbogagatan, Opaltorget, Jaegerdorffsplatsen, Såggatan och Stora
Badhusgatan.
Trafikkontoret fick 2012 ett föreläggande från räddningstjänsten att åtgärda brister vad
gäller brandgasventilation i Hammarkulletunneln. Projektet har under åren som gått stött
på flera problem, bland annat bland annat svårigheter att få anbud och förseningar i
leveranser av material. Nu har projektet färdigställts och Hammarkulletunneln har därmed
fått två brandgasfläktar.
Vid Stigbergstorget har spårkomplexet bytts och hållplatserna förlängts för att kunna
trafikeras av längre spårvagnar
. Ombyggnaden av spårkomplexet innebär att det nu finns ny växelstyrning i hela
spårvägsnätet.

Viktiga avvikelser
Projekt Strömmatning till spårväg har haft ökade kostnader med anledning av bland annat
fler kablar i mark än tidigare beräknat samt schakt av berg, förorenade massor vid
bensinstation samt ökade kostnader för trafikanordningar.
Projektgränsen mellan Kollektivtrafikstråk Parkgatan, Haga Station – Järntorget och
Station Haga har tydliggjorts vilket medför att Kollektivtrafikstråk Parkgatan, Haga
Station – Järntorget minskat sitt projektområde. Med en minskad omfattning har
projektet haft minskade kostnader.
För att minska trängseln i kollektivtrafiken under sommarmånaderna, med anledning av
Covid -19, har underhållsåtgärder på Angeredsbanan inte kunnat utföras som planerat.
Detta medför en prognosminskning för Planerat underhåll spårvägsbanan 2020.
Otillräckligt dokumenterade handlingar för befintligt tekniskt system i
Hammarkulletunneln resulterade i extra projektering/utredning och diverse tillägg och
ändringar från bygghandlingen, vilket lett till att projektet Brandsäkerhetsåtgärder i
Hammarkulletunneln fördyrats.

Byggnadsverk

Budget 2020: 85,6 mnkr
Prognos UR augusti 2020: 41,7 mnkr
Utfall ÅR 2020: 27,5 mnkr
I investeringsområde Byggnadsverk görs åtgärder för att ta hand om stadens
byggnadsverk som består av bland annat broar, bullerskärmar, flytbryggor och stödmurar.

Färdigställda/pågående åtgärder
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Befintlig bullerskärm längs med Östra Torpagatan som varit skadad är nu utbytt genom
projektet Bullerskyddsskärmar Torpamotet. I projektet har även två nya skärmar längs
norra sidan av spårvagnsspåret anlagts. Med detta avses ljudnivåerna för förskolans
lekmiljö utomhus minska.
Brunnsparksbron har fått en uppfräschning med nya handöverliggare, nytt trädäck och
ommålat räcke.
Två gång- och cykelbroar i Fiskebäck, den ena vid Fiskebäcksskolan och den andra vid
Stora Fiskebäcksvägen, har haft bristande tätskikt vilket medfört läckage. Tätskikten är
nu bytta och samtidigt har även betongreparationer gjorts och räckena bytts ut.

Viktiga avvikelser
En genomgång av projekt Dockpromenaden har gjorts och en uppdaterad kalkyl har tagits
fram vilken visar på en högre kostnad för projektet än vad som tidigare beräknats.
Projektet fick en reviderad budget i samband med att skedesbeslut för produktion
fattades.
Med anledning av Covid-19 har projekt Utbyte av hiss på spårvagnshållplats
Hammarkullen försenats då leverans från Kina inte kunnat genomföras som planerat.
I projekt Upprustning av Gullbergskulverten är det första momentet att sätta upp
dammluckor. Problem har uppstått med dagvattenledningar vilket innebär att tidplanen
skjuts framåt.
Projekteringskostnaderna har stigit i Dämmebron - Byte av broöverbyggnad på grund av
utökad geoteknik, vatten- och markmiljö samt VA-ledningar. Detta medför även
tillkommande arbete i produktionsskedet, som större schaktarbeten samt komplext
brolyft.

Belysning och energieffektivisering

Budget 2020: 106,8 mnkr
Prognos UR augusti 2020: 95,9 mnkr
Utfall ÅR 2020: 94,8 mnkr
Åtgärderna inom Belysning och Energieffektivisering innefattar insatser kopplade till
upprustning av belysning och åtgärder inom energieffektivisering såsom utbyte av
uttjänta och energikrävande belysningsarmaturer till mer energieffektiva alternativ. Andra
åtgärder såsom kablifiering av luftledningar och utbyte av järnbandskabel omfattas också
inom investeringsområdet

Färdigställda/pågående åtgärder
Inom Energieffektivisering och belysning 2020 har bland annat den gamla
kvicksilverbelysningen längs Kungsportsavenyn ersatts med nya LED-armaturer. Varje
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stolpe kan nu slås på eller av för olika evenemang, till exempel vid jul. Den nya lösningen
är cirka sju gånger mer energieffektiv än den gamla, vilket gör det möjligt att spara el
motsvarande fem bostäders årliga energiförbrukning.
Genom att byta ut gammal och känslig järnbandskabel minskas sårbarheten i
belysningsanläggningen. Därigenom ökar tryggheten längs de sträckor som åtgärdas då
belysningen inte lika lätt slås ut efter att järnbandskabeln ersatts. I år har gammal
järnbandskabel bytts till modern plastkabel på bland annat Axel Dahlströms torg, i
Änggården och längs Marconigatan.
Belysningen vid busshållplatsområdet vid Frölunda torg har haft så stora brister att
stolpar och armaturer utgjort fara för resenärer. Stolpar och armaturer har nu åtgärdats
inom projektet Knutpunkt för kollektivtrafiken.

Viktiga avvikelser
Projekt Styrapparater/ljusdiodlyktor trafiksignaler fördyras med anledning av att det är
besvärliga korsningar som åtgärdas samt att två styrapparater saknats i databasen.
När Kretslopp och vatten och nätbolagen i staden vill markförlägga sina
distributionskablar erbjuds trafikkontoret att samtidigt markförlägga
gatubelysningskablar. För trafikkontoret innebär detta en samordningsvinst.
Markförläggningen av gatubelysningskablar är beroende av projekt Enskilda vägar som
blivit försenat. Det innebär att trafikkontoret nu följer med nätägarna på allmän platsmark
men inte på enskilda vägar, vilket medför att omfattningen i projekt Kablifiering av
luftledning 2020 förändrats.

Gator och vägar

Budget 2020: 172,4 mnkr
Prognos UR augusti 2020: 176,4 mnkr
Utfall ÅR 2020: 166,9 mnkr
Inom Gator och vägar utförs åtgärder kopplade till upprustning av gatuanläggningar och
underhållsarbeten. Åtgärderna handlar framförallt om beläggningsarbeten men också om
upprustning av väganläggningar som till exempel farthinder, upphöjda övergångsställen
och brunnar. Åtgärder kan också omfatta justering och trimning av vägmiljön för att
säkerställa fullgoda helhetslösningar.

Färdigställda/pågående åtgärder
Svankällevägen, Östra Kopparkärrsvägen, Ostgatan, Doktorsvägen och Brudaremossen är
några exempel på de gator som nu har ny beläggning. Även ett antal cykelvägar har fått
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ny beläggning. Exempel på sträckor som åtgärdats är längs Kryddnejlikegatan,
Kummingatan, Gamla Tingstadsgatan och sträckan Radiovägen-Marconimotet.
Inom Reinvestering av gatuanläggningar 2020 har trappor på Djurgårdsplatsen,
Oljekvarnsgatan, Liegatan och Träslövsgatan samt räcke på Åbogårdsgatan åtgärdats.
Utbyte av trappan vid Hovås Hagstig pågår och väntas färdigställas i februari 2021.
Vägtrummor har bytts ut vid Grimåsvägen, Tuve Kyrkväg och Gamla Sörredsvägen.

Namngivna projekt
Tilldelad bruttobudget för Namngivna projekt år 2020 uppgår till 1 713,3 mnkr. Utfallet
för år 2020 uppgår till 1 365,9 mnkr vilket innebär en minskning med 347,4 mnkr mot
tilldelad ram.
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Namngivna projekt - Trafiknämnden

Skeppsbron etapp 2
Skeppsbron ingår i Södra Älvstranden, som är ett av sju delområden i Älvstaden. Efter att
detaljplanen antogs 2014 har trafikkontoret tagit fram en genomförandestudie för
området, vilken godkändes av trafiknämnden i februari 2018. Kommunfullmäktige
beslutade i november 2020 om fortsatt arbete. Skedesbeslut väntas lyftas i
trafiknämndens arbetsutskott under våren 2021.
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Hjalmar Brantingstråket från Hisingsbron till Vågmästareplatsen
Inom åtgärden Hjalmar Brantingstråket från Hisingsbron till Kvillebäcken finns
oklarheter kring finansiering och innehåll. Trafikkontoret anser att förändringen mellan
nya Hisingsbron och Hjalmar Brantingsplatsen är föranlett av exploatering och
stadsutvecklingen i och omkring Frihamnen. Vilken omfattning skattekollektivet skall
finansiera förändringen bör därför ses i det sammanhang och relateras till de nyttor som
stadsutveckling medför. Genomförandestudien har nu avslutats. Ett uppdrag kring
Hjalmar Brantingsgatan pågår som omfattar att ta fram en tydlig problembeskrivning och
att ta fram ett förslag på finansieringsfördelning eller alternativ väg framåt.
Stadsutveckling Station Haga
Kommunfullmäktige fattade investeringsbeslut för åtgärden 2019. Åtgärden omfattar spår
inkl. hållplatsläge spårvagn/buss, underjordiskt cykelgarage, ny gångbro över
Rosenlundskanalen, förbättrade gång- och cykelstråk samt anslutande allmän plats till
station Haga och norr om Rosenlundsbron. Projektering och byggnation av spår utförs av
Trafikverkets projekt Västlänken, liksom projekteringen av underjordiskt cykelgarage.
Under sommaren har Trafikverket utfört anläggandet av spårvägen i sitt slutgiltiga läge,
anläggningen togs i bruk slutet av september 2020. Projektering av allmän plats är startad
och planeras pågå till och med december 2021. Projektet har rapporterat en
tidsförskjutning med avseende på att medel flyttats framåt i tid, dock med bibehållen
slutprognos.
En gestaltningstävling för delar av området avgjordes i början av året. Förslaget omfattar
gestaltning av Västlänkens uppgångsbyggnad på Pusterviksplatsen, resecentrumet i
Kungsparken och den allmänna platsen däremellan.
Avtal för cykelgaragets projektering och produktion är i slutfas. Under hösten 2020 har
avtalsdiskussioner påbörjats med Trafikverket gällande återställande av övriga ytor efter
Västlänkens anläggande.
Slakthusmotet – kommunala delar
Slakthusmotet är en del av Västsvenska paketet och är avsett att avlasta leden för
genomfartstrafik genom Gamlestaden i samband med den ombyggnad och
stadsutveckling som sker i området under de kommande åren. Motet kommer att byggas
av Trafikverket och är för närvarande i utredningsskedet. Slakthusmotet – kommunala
delar syftar till att säkerställa tillgängligheten till Gamlestaden och åtgärden genomförs i
samband med att det nya motet byggs. Inga investeringsmedel har använts under 2020.

Torslanda Tvärförbindelse
Åtgärden avser en tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik samt omfattar även en gångoch cykelväg. Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan
Torslanda torg och Öckeröleden. Detta ger ökad framkomlighet, tillgänglighet och
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trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister längs
Kongahällavägen, samt ger bättre möjligheter att utveckla området kring Torslanda torg.
En ny förbindelse bidrar till en ökad robusthet i trafiksystemet. Under 2019 påbörjades
genomförandestudien som beräknas färdigställas under 2021. Stadsbyggnadskontoret har
påbörjat arbetet med att ta fram detaljplan för tvärförbindelsen, som ska löpa parallellt
med genomförandestudien.

Namngivna projekt – Koll2035

Cityangöring Ullevigatan-Bangårdsviadukten-E45
Åtgärden omfattar insatser längs med Ullevigatan- Bangårdsviadukten-E45 och har till
syfte att bidra till effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer. Åtgärden möjliggör
effektiva transporter in och ut från centrum. Åtgärden är en del av Målbild Koll 2035 och
ingår bland annat i en åtgärdsvalsstudie som pågått under året rörande metrobuss. Ett
resultat av åtgärdsvalsstudien kan bli att åtgärden lyfts ur framtida investeringsplanering
alternativt att åtgärden får ett förändrat innehåll. Inga investeringsmedel har använts
under 2020.

Spårväg Alléstråket Haga-Nordstan
Åtgärden omfattar en två kilometer lång spåranläggning i gata samt följdinvesteringar.
Preliminära hållplatser är Avenyn och Polhemsplatsen. Åtgärden syftar till att avlasta
Brunnsparken och möjliggöra att kollektivtrafik tas bort på delar av Norra Hamngatan.
Åtgärden ökar också robustheten i spårvägsnätet. Spårväg i Alléstråket är ett utpekat
objekt i handlingsplan för kollektivtrafik och just nu så pågår arbete med förstudier för att
se över bland annat kostnad, innehåll samt tidplan för möjlig utbyggnad. Åtgärden har
inte förbrukat några investeringsmedel under året. Trafikkontoret har ansökt om
medfinansiering för åtgärder från Västsvenska paketet. Inga investeringsmedel har
använts under 2020.
Citybuss Kallebäck-Gårdastråket
Åtgärden innebär ett nytt citybusstråk mellan Kallebäck till Svingeln preliminärt via
Sankt Sigfridsgatan, Lisebergs station och Fabriksgatan. Åtgärden är en del av Målbild
Koll 2035 och finns med i Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035 som en
del i övergripande linjenätsutredning citybuss. Beroende på resultatet av
linjenätsutredningen kan innehållet komma att förändras. Inga investeringsmedel har
använts under 2020.
Stadsbana Kortedalatunneln; Spårtunnel Kortedala-Alelyckan
För att möjliggöra en större stadsutveckling i Östra Göteborg krävs nya
infrastrukturåtgärder. Åtgärden omfattar en ny anläggning av spårväg i tunnel mellan
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Runstavsgatan och Angeredsbanan. Förvaltningen fick i samband med budgetbeslut 2019
i uppdrag att utreda projektet. En återrapportering av resultatet skedde till trafiknämnden
under början av 2020. Åtgärden är en del av Målbild Koll2035 men är inte prioriterad
utifrån Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035. Inga investeringsmedel
har använts under 2020.
Citybuss Bergsjöstråket; Gullbergsvass-Gamlestan-Bergsjön
Åtgärden innebär ett nytt citybusstråk som binder samman City med Gamlestaden och
Bergsjön genom ett framtida exploaterat Gullbergsvass och ett utvecklat område runt
Kortedalavägen, Almanacksvägen och Bergsjövägen. Åtgärden är en del av Målbild
Koll2035 och finns med i Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035 som en
del i övergripande linjenätsutredning citybuss. Beroende på resultatet av
linjenätsutredningen kan innehållet komma att förändras. Inga investeringsmedel har
använts under 2020.

Namngivna projekt – Sverigeförhandlingen

Citybuss Backastråket
Projektet innefattar bussanläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd
förberedd för spårväg från Balladgatan till Körkarlens gata. Busstråket ska ansluta till den
nya spår- och citybussträckan mellan Linnéplatsen och Brunnsbo. Projektet är en del av
Sverigeförhandlingen. Genomförandestudie pågår och förväntas gå upp för beslut under
2021.
Citybuss Norra Älvstranden (västra och nordvästra delen)
Projektet innefattar bussanläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd
förberedd för spårväg från Lindholmen till Vårväderstorget via Ivarsbergsmotet. Sträckan
är indelad i två etapper. Första etappen är från Lindholmen till Ivarsbergsmotet och andra
etappen från Ivarsbergsmotet till Vårväderstorget. Projektet är en del av
Sverigeförhandlingen. Genomförandestudie pågår och förväntas gå upp för beslut under
2021.
Spårväg och citybuss Norra Älvstranden centrala delen
Ny spårväg och citybussträckning från Brunnsbo till Linnéplatsen via Lindholmen.
Sträckningen byggs i tre etapper; Frihamnen – Lindholmen, Brunnsbo – Backaplan samt
Linnéplatsen – Lindholmen via Stigbergstorget. Åtgärden är en del av
Sverigeförhandlingen. För delsträcka Lindholmen – Frihamnen blev
genomförandestudien färdigställd under 2020. Som en del i arbetet med
genomförandestudien studeras tidplanen för åtgärden mer ingående och trafiköppning är
nu planerad till slutet av 2025.
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För delsträckan Linnéplatsen-Lindholmen via Stigbergstorget finns det ännu inget beslut
om förbindelsen kommer att passera under eller över Göta älv. Beslut föreslås ske under
2021. I arbetet med de olika alternativen för älvförbindelsen har framkommit att ett
färdigställande av åtgärden sannolikt kommer att överstiga vad som är avtalat inom
Sverigeförhandlingen. Arbete med att se över kostnaderna pågår inom programmet.

Namngivna projekt KomFram

Engelbrektslänken - En ny spårvägslänk
Åtgärden avser ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra
vägen till Skånegatan. Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 genomförandebeslut för
projektet. Det innebär att trafiknämnden nu utsetts till projektansvarig samt tilldelats
projektbudget enligt tjänsteutlåtande och beslut i trafiknämnden under våren 2020.
Trafiknämndens arbetsutskott fattade i augusti 2020 beslut om skedesbeslut för
projektering. Inom åtgärden har en gemensam styrgrupp mellan Göteborgs stad och
Västra Götalandsregionen sjösatts. Åtgärdens styrgrupp har arbetat med åtgärdens totala
tidplan jämte risker förknippade med denna. Som ett led i aktiv riskhantering med syfte
att minska risken för ”förgäveskostnader” beslutade styrgruppen att åtgärdens fortsatta
tidplan ska vara mer sekventiell än vad som tidigare varit fallet. Beslutet medför att
tidigare planerade förtida arbeten senareläggs och fler moment inväntar lagakraftvinnande
av detaljplan innan de startar. Konsekvens av denna riskhantering är att åtgärdens sluttid
förskjuts, vilket trafiknämndens arbetsutskott godkänt. Trafikverket har godkänt
förändrad tidplan för utbetalning av stadsmiljöbidrag.
Svingeln
Trafikkontoret saknar besked från park- och naturförvaltningen angående i vilken
omfattning och när de önskar plantering i den så kallade raingarden vid Svingeln. Inga
planteringar har således utförts under året och medel för detta skjuts till 2021.
Ringö Depå
Arbete pågår med framtagande av förvaltningsgränser mellan Kommunen och
Västfastigheter. Med anledning av att detta arbete inte är slutfört skjuts medel till 2021.

Namngivna projekt - Västsvenska Paketet

Bangårdsförbindelsen
Projektet omfattar en ny gatuförbindelse med bro över bangården öster om
Centralstationen mellan Åkareplatsen och Bergslagsgatan. Förbindelsens viktigaste
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funktion är att frigöra Drottningtorget och Nils Ericsonsplatsen från genomgående
biltrafik, busstrafik och cykeltrafik, samt att möjliggöra angöring av busstrafik från bland
annat Allén till Bergslagsgatan. Förstudier inför inriktningsbeslut att inleda
genomförandestudie pågår. Inga investeringsmedel har använts under 2020.

Gamlestaden etapp 2
Övergripande har projektet uppdraget att skapa en sammanhängande, tät urban
kvartersstruktur som ansluter till en effektiv ny knutpunkt där region- och pendeltåg,
spårvagnar, bussar och cyklar sammanstrålar på ett funktionellt sätt. Projektet arbetar med
genomförandestudie kring trafiklösningen som beräknas vara klar under 2021.
Åtgärden klassificeras som en exploatering och efter att genomförandestudien har
färdigställts kommer fastighetskontoret att ansvara för rapporteringen inom Staden.
Trafikkontoret kommer fortsatt att ansvara för rapportering till Västsvenska paketet.

Hisingsbron (exkl. nedsänkningen av E45 Gullbergsvass)
Hisingsbron ska ersätta den nuvarande Göta älvbron som har en begränsad livslängd och
måste ersättas. Den öppningsbara bron får en segelfri höjd på 12 meter och utformas med
sex körfält varav två är för kollektivtrafik (spårvagn, buss) och övriga körfält är för buss
och bil. Det ingår dubbelriktade gång- och cykelbanor på var sida med vistelseytor på
brons västra sida. Trafikpåsläpp för vägtrafik är planerat till våren 2021 och trafikpåsläpp
för spårvägstrafik är planerat till sommaren 2021.
Arbetet med bron har fortskridit i god takt och de sista stålleveranserna från Spanien har
levererats under året. Bland annat är de fyra karaktäristiska pylonerna nu på plats samt
även det 750 ton tunga lyftspannet och de anslutande kollektivtrafikbroarna. Projektet har
under året sett ett antal ekonomiska risker fall ut och har ökat prognosen för projektet,
men arbetar för att den tilldelade budgeten ska bibehållas. Det finns dock ett par risker
kvar att hantera så som att säkerställa att funktionen på bron fungerar enligt vad som är
tänkt. Spårstoppet sommaren 2021 är kritiskt för att såväl tidplan som kostnad skall
kunna hållas. Projektet har arbetat med konsekvenserna av Covid -19 men tidsplanen för
öppnande av bron är oförändrad.

Nedsänkning av E45 Gullbergsvass
Projektet innebär en överdäckad nedsänkning av Götaleden på sträckan Stadstjänaregatan
– Torsgatan och överdäckningsförberedd nedsänkning på sträckan Torsgatan –
Falutorget. Inom staden delas detta projekt upp ekonomiskt mellan fastighetsnämnden,
trafiknämnden och stadsledningskontoret i en exploaterings- och en investeringsdel samt
en avsättning till statlig infrastruktur.
Projektet har fortsatt arbetet med byggnation av Falutorgsbron och dess av- och påfarter
tillsammans med arbeten med södra tunnelröret. Gullbergsmotet är nu öppet för trafik.
Rörelser i marken kring regionens hus har lett till komplementspålningar. Hela
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Gullbergstunneln beräknas öppna mars/april 2021 enligt den nu gällande tidsplanen. Hela
anläggningen beräknas vara klar och lämnas över till Göteborgs Stad under 2021.

Initiala åtgärder kollektivtrafik & cykel
Det återstår endast ett projekt, Övre Husargatan/ Sprängkullsgatan. Återstående
ledningsarbeten på gatan ska utföras av kretslopp och vatten, dessa arbeten har blivit
senarelagda till år 2021. Åtgärden finansieras genom Västsvenska Paketet.

Knutpunkt Korsvägen
Projektet utgör arbetet att skapa en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt i
Korsvägen, där resandet med region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar, bilar och cyklar
samverkar på ett funktionellt sätt. En förnyad gatustruktur skapas i anslutning till denna
knutpunkt, som en del i områdets stadsförnyelse. Kommunfullmäktige fattade i maj 2019
investeringsbeslut med tillhörande projektbudget om 860,0 miljoner kronor (2017 års
prisnivå). Projektet finansieras med 745,0 miljoner kronor från Västsvenska paketet.
Projektet har under året arbetat fram gestaltningsförslag och projektplan för inför start av
projektering och byggnation. Trafikverkets arbete med Västlänken på platsen pågår för
fullt. Projektet har även påbörjat en översyn av möjligheten för gångförbindelsen Svenska
Mässan och Skånegatan.

Kvilleleden
Projektet omfattar planering, projektering samt utbyggnad av detaljplanen Gator i
Backaplan samt intilliggande områden omfattande den kommunala infrastrukturen som
behöver modifieras då Marieholmsförbindelsen öppnar för trafik 2020. Projektet är även
en förutsättning för ny pendeltågsstation i Brunnsbo samt möjliggör framtida spårväg mot
Brunnsbo. Projektet delfinansieras av Västsvenska Paketet.
Projektet har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget. I februari 2020
beslöt projektet i samråd och samverkan med Trafikverket att ej avropa option med
kontrakterad leverantör. Redan kontrakterat arbete håller på att färdigställas. Projektet
arbetar med en omstart med målet att tillsammans med Trafikverket gemensamt titta på
lösningar för fortsatt detaljprojektering och produktion av ombyggnad av Lundbyleden
inklusive nytt Kvillemot, Bohusbanan och ny tågstation vid Brunnsbo samt gator vid
Backaplan. Utgångspunkten i detta skede är att ombyggnaden ska genomföras såsom
planerats och redovisats i detaljplan och väg- och järnvägsplan. I och med omstarten
kommer projektets färdigställandetid att förskjutas med flera år. Ny bedömd tidplan för
projektet är att ha en ny entreprenör på plats under 2022 och att projektet är färdigställt
2027. Projektet rapporterar ingen avvikelse mot tilldelad projektbudget med 768,0 mnkr
(2016 års prisnivå).

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Investeringsredovisning årsrapport 2020

22 (22)

Bilaga 3

Nordöstra Gårdsten

Gårdsten Centrum

Kärramotet
Hammarkulletunneln

Lillhagsparken

Rymdtorget

Lillhagsvägen

S:t OlofsgatanSwedenborgsplatsen

Gamlestaden

Torpamotet

Toredalsgatan

Långströmsgatan

Smörslottsgatan

Munkebäcks Allé
Torpagatan

Smögen/
Stabbetorget
Smögengatan-

Södra Vårvindsgatan
Monsungatan

Kärralundsgatan
Karl Johansgatan

Fixfabriken

Guldmyntsgatan
Högsbohöjd

Delsjömotet

Munspelsgatan

Slutbesiktigade investeringsoch exploateringsprojekt
2020, ett urval.

Investeringsprojekt
Exploateringsprojekt

Ett urval av slutbesiktigade
investerings- och
exploateringsprojekt
under 2020
S:t OlofsgatanSwedenborgsplatsen
Mars–september 2020
Bullerskärmar 700 m samt
skyfallsanläggning/dränering
och rening via skyfallsdike.
Torpamotet
Februari–juni 2020
Bullerskyddsskärm på en 300
m lång sträcka.
Karl Johansgatan
Augusti 2019–augusti 2020
1200 meter cykelfartsgata i
Majorna.
Kärralundsgatan
Oktober 2019–augusti 2020
750 meter dubbelriktad gångoch cykelbana.
Toredalsgatan
Augusti 2019–juni 2020
Cykelbanor i Lundby med en
total sträcka på 2600 meter.
Gamlestaden
April 2019–juli 2020
Göteborgs första
cykelparkeringshus.
Smögengatan-Stabbetorget
Oktober 2019–april 2020
Gång och cykelbana på 430
meter genom skogsområde.
Kärramotet
Maj–oktober 2020
Trafiksäkerhetsåtgärder samt
upprustning av busshållplats.

Torpagatan
April–oktober 2020
Ny cirkulationsplats i Härlanda/
Kålltorp.
Lillhagsvägen
2020
Anpassning för nytt område.
Delsjömotet Södra
Januari–mars 2020
Utökning med 19
pendlingsparkeringsplatser
(Netto).
Delsjömotet Norra
April–juli 2020
Utökning med 19
pendlingsparkeringsplatser
(Netto).
Hammarkulletunneln
Januari 2019–mars 2020
Fläktsystem för brandgaser
på underjordisk
spårvagnshållplats.
Smörslottsgatan
Augusti 2019–mars 2020
Etapp 1. Utbyggnad av ny
cirkulationsplats inklusive
skyfallshantering och
anslutande gång- och
cykelbanor. Utbyggnad av
lokalgata.
Långströmsgatan
Juli 2018–maj 2020
Byggnation av 1750 meter
gång- och cykelbana samt
1000 meter gata.

Gårdsten Centrum
September 2019–september 2020
Etapp 1. Mestadels
ledningsarbeten samt
utbyggnad av gång- och
cykelbana.
Nordöstra Gårdsten
April 2018–april 2020
Exploatering med 600 meter
gång- och cykelbana, 100
meter enbart gångbana och
1250 meter gata.

Fixfabriken
Augusti 2019
–september 2020
Etapp 1. Exploatering inför
byggnation av 1200 bostäder,
skola, ålderdomshem, förskola
m.m.
Rymdtorget
Juli 2019–september 2020
Förberedande
ledningsomläggningar samt
gatubyggnation för nytt
kulturhus.

Högsbohöjd
Juni 2019–november 2020
Förberedande för exploatering
inklusive 900 meter gång- och
cykelbana samt 350 meter väg.

Lillhagsparken
2017–2020
Förberedande arbeten
för nybyggnation av nytt
bostadsområde.

Guldmyntsgatan
Februari 2019–januari 2020
Exploateringsarbeten med
gång- och cykelbana och gator.

Munkebäcks Allé
Mars 2019–juni 2020
Gator, ledningar, cykel,
gångbana samt planteringar.

Munspelsgatan
Oktober 2018–oktober 2020
Ny och ombyggnad av
gator samt ledningsarbeten,
bl a vatten- och avlopp,
för att möjliggöra ny
bostadsbebyggelse.

Södra Vårvindsgatan
Oktober–december 2020
Gångbana och gata på
respektive 125 meter.

Gamlestaden
Maj 2019–december 2020
Finplanering inom nytt
kajområde samt byggnation av
gata.

Monsungatan
Mars–juni 2020
Etapp 30 vändplats med
gångbana och trädparkering
samt färdigställande av gata
efter bostadsbyggnation.

Pendelparkering:
Delsjömotet Södra
Före

Foto: Lantmäteriet
Efter

Foto: Lantmäteriet

Pendelparkering:
Delsjömotet Norra
Före

Foto: Lantmäteriet
Efter

Cykelfartsgatan
Karl Johansgatan
Före

Efter

Bullerskyddsskärm
vid Torpamotet
Före

Efter

Kärralundsgatan
Före

Efter

Rymdtorget
Före

Efter

Cirkulationsplats:
Torpagatan-Rosendalsgatan
Före

Foto: Google
Efter

Gång- och cykelbana:
Smögengatan-Stabbetorget
Före

Efter

Västra Eriksberg etapp 30
Före

Efter

Trafikkontoret
Bilaga 4

Trafikutveckling 2020
Trafikstrategins huvudmål för resor:

Ett lättillgängligt regioncentrum är en plats där det är lätt att nå viktiga platser och
funktioner, oavsett färdmedel och förutsättningar. Trafikstrategin ska skapa
förutsättningar för ett attraktivt, effektivt och hållbart transportsystem som stödjer
stadsutvecklingen. Invånare, besökare och verksamheter ska uppleva Göteborg som
lättillgängligt. Vi gör det lätt att nå viktiga platser och funktioner i Göteborg genom att:
•
•
•

Stärka resmöjligheterna till, från och mellan stadens tyngdpunkter samt viktiga
målpunkter
Öka tillgången till nära service, handel, mötesplatser och andra vardagliga
funktioner
Effektivisera användningen av vägar och gator.

Trafikstrategins effektmål för resor:
•
•
•

Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035
Minst 55 procent av de motoriserade resorna i Göteborg sker med kollektivtrafik
år 2035
Restiden mellan två godtyckliga tyngdpunkter eller målpunkter är maximalt 30
minuter för bil och kollektivtrafik.

Resultat / Analys 2021
Den tidigare positiva resandeutvecklingen har påverkats av pandemin
Under 2020 har resandet påverkats av Coronapandemin. För att begränsa spridningen av
viruset införde många länder restriktioner som gällde under större delen av 2020.
Restriktionerna medförde stor negativ påverkan på samhället, men bidrog även till att
utveckla arbetssätt och teknik så att samhället kunde anpassa sig till den rådande
situationen. I och med det har resandet i Göteborg minskat kraftigt under 2020. Invånare
och besökare valde både bort resor och förändrade sitt sätt att resa. Framförallt har
resorna i kollektivtrafiken minskat, och cykelresande i staden är det enda färdsätt som har
ökat under året.

Vår bedömning är att cykelresorna har ökat med cirka 8 procent samt att
kollektivtrafikresorna har minskat med ca 31 procent. Minskningen i kollektivtrafiken
påverkar den positiva resandeutvecklingen vi haft för de hållbara resorna de senaste åren.
Bilresorna har minskat med 8 procent och resorna till fots har vi bedömt, utifrån vissa
antaganden, att de har minskat med ca 24 procent.
Eftersom detta är ett exceptionellt år är resandeutvecklingen osäker, dels för att pandemin
påverkat antalet resor, dels för att några mätstationer har påverkats av byggnationerna i
staden.
Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka. I Göteborgs Stads
trafikstrategi finns två effektmål för hållbart resande fram till 2035. Målen baseras på
samtliga resor från/till och inom Göteborg (alltså inte bara göteborgarnas resor). Dessa
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mål strävar efter en ökning av resor till fots, med cykel och kollektivtrafik samtidigt som
antalet resor med bil ska minska.

Effektmål 1: Ökad andel resor med cykel och gång
År 2035 görs minst 35 procent av alla resor till fots eller med cykel.
2035

Nuläge (2020)

≥ 35 %

28%

Cykel- och gånganalys:
Cykelresorna ökade med cirka 8 procent under 2020 i förhållande till 2019 års nivå.
Beräkningen av cykelutvecklingen baseras på cykelflödena under vardagar vid 16
permanenta mätplatser. Det finns ett bortfall i data från många av Trafikkontorets
mätplatser bland annat för att de inte varit i bruk på grund av byggnationer. Detta innebär
en viss osäkerhet i uppskattningen av cykelutvecklingen. Av alla resor sker 9 procent av
resorna med cykel.

Resor till fots beräknas ha minskat med 24 procent under 2020 jämfört med 2019. Vi
mäter inte resor till fots kontinuerligt och förändringen i resor till fots är uppskattad
utifrån mätningar gjorda av Trafikanalys, Telia och Innerstaden Göteborg AB. Andelen
resor till fots uppgår till 19 procent av alla resor
Sammantaget sker 28 procent av alla resor till fots eller med cykel.

Effektmål 2: Ökad andel motoriserade resor med
kollektivtrafiken
Av de motoriserade resorna görs minst 55 procent med kollektivtrafik.
2035

Nuläge (2020)

≥ 55 %

34%

Kollektivtrafikanalys
Resorna med kollektivtrafiken minskade 31 procent, vilket innebär att hela den
utveckling som skett sedan 2011 är borta. Av de motoriserade resorna gjordes 34 procent
med kollektivtrafik, vilket är mindre än 2011, och beror på att antalet kollektivtrafikresor
minskade mer än antalet resor med bil. Utvecklingen över året är tätt knuten till
pandemins utveckling, med en dramatisk minskning under våren och senhösten, och
däremellan en återhämtning.
Biltrafikanalys
Biltrafiken i Göteborg 2020 minskade med cirka 8 procent jämfört med 2019 års nivå. De
många byggnationerna och trafikomledningarna gör beräkningen av resandeutvecklingen
fortsatt svår. Som grund till beräkningen av biltrafik ligger sedan 2017 flöden uppmätta
under vardagar vid trängselskattestationerna som tillsammans utgör ett slutet snitt runt
centrala staden. Det tidigare använda snittet 28 fasta är uppräknat med hjälp av
trängselskattesnittet.
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Tabell 1 nedan redovisar färdmedlens förändring i antalet resor mellan 2019 och 2020.
Endast cykel har ökat sina resor.
Tabell 1 Förändring för våra olika färdmedel mellan 2019 och 2020

Färdmedel

Förändring

Cykel

+8%

Kollektivtrafik

-31%

Bil

8%

Resor till fots

-24%⃰

Totala resandet

-17%⃰

⃰ Resor till fots är antagen utifrån olika mätningar vilket även påverkar det totala resandet

Färdmedelsfördelningen 2020

Utifrån trafikutvecklingen under 2020 är färdmedelsfördelningen 19 procent med resor
till fots, 9 procent med cykel, 25 procent med kollektivtrafik och 47 procent med bil. Det
är en stor förändring jämfört med föregående år och den positiva utvecklingen från 2011
är borta. Men även om fler tar bilen vid de resor som utförts under 2020 har antalet
bilresor minskat under 2020 vilket är i linje med trafikstrategins mål. Totalt minskade
resande med 17 procent i jämförelse med 2019. I jämförelse mot basåret 2011 har det
totala resandet minskat med 6 procent.
Figur 1 Färdmedelsfördelning basår 2011, nuläge 2020 och målår 2035 (procent)

2011 basår

48%

2019

43%

2020 nuläge
2035 mål

47%
29%
Bil

25%

5% 22%

30%
25%

21%

13%

9% 19%

36%
Kollektivt

7%

0%

Cykel

12%

-6%

23%

27%

Till fots

Resandeutvecklingen från 2011 och framåt

För att vi skall fortsätta den positiva resandeutvecklingen för det hållbara resandet är det
viktigt att göteborgarna återvänder till kollektivtrafiken när de väl återupptar sitt resande.
Kollektivtrafiken har haft en väldig stark utveckling från 2011, men i och med pandemin
har den utvecklingen raderats. Vidare måste bilresorna minska och cykelresorna öka för
att nå målen för 2035. Från 2020 har cykelresorna ökat med 57 procent sedan 2011.
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Figur 2 Resandeutveckling från 2011 till 2020
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Trafiksäkerhet

De mål som formulerats i Trafiksäkerhetsprogram för 2010 - 2020 för trafikskadade är att
antalet omkomna och skadade i trafikmiljön ska minska med 75 procent fram till 2020,
med basår 2010.
Omkomna i Göteborgstrafiken
Långsiktigt ser vi en minskning av antalet omkomna i Göteborgstrafiken. Antalet
omkomna varierar över åren; det är för många men samtidigt så få att variationen kan bli
stor. Under åren 2010 - 2020 är det två år med många omkomna som avviker från trenden
– år 2016 och år 2020 år.

År 2020 omkom 11 personer i trafiken. Statistiken är preliminär och fastställs i
delårsredovisningen 2021.
Figur 3 Utveckling av antal omkomna 2001-2020 samt mål 2020

Källa: STRADA polis och/eller sjukhus (Transportstyrelsen). Antalet år 2020 är preliminärt, därav den
skrafferade stapeln.
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Tre av de omkomna var kvinnor och åtta var män. Ett barn (< 18 år) och två äldre
personer (>65 år) omkom. Två omkom som fotgängare och en på cykel. Vidare omkom
sex personer i bil och två på mc (tung).
Tre personer omkom på kommunalt vägnät. Därutöver omkom en person i en korsning
med både statlig och kommunal väghållning. Majoriteten (6 personer) omkom på väg
med statlig väghållare. Vidare omkom merparten (8 personer) inom tättbebyggt område,
sett till samtliga omkomna (oavsett väghållare).
Skadade i Göteborgstrafiken
Sedan 2013 har skadade i trafiken ökat kraftigt vilket till största delen förklaras av
förbättrad rapportering från akutsjukvården. Under 2019 ökade antalet skadade ytterligare
till följd av många olyckor med personer på elsparkcykel. Under 2020 har det åter
rapporterats färre skadade, men det beror sannolikt till stor del på de effekter
coronapandemin har haft på rapporteringen av skadade från akutsjukvården.

Källan för statistiken är STRADA sjukhus (Transportstyrelsen). På grund av
coronapandemin är det en större eftersläpning i sjukhusrapporteringen i STRADA än
normalt (ca tre månader). Det har också aviserats att det kan bli ett större bortfall för 2020
än normalt på grund av arbetsbelastningen i sjukvården.
Pandemin har också påverkat resandet och val av färdsätt. Under år 2020 gjordes det färre
resor totalt sett och framför allt färre resor med kollektivtrafiken och till fots. Endast resor
med cykel ökade. Även det ändrade resandet kan ha påverkat antalet skadade. Det är dock
för tidigt att dra slutsatser om antalet skadade och dess orsaker år 2020.
Statistiken för skadade för hela året 2020 redovisas i delårsredovisningen 2021.
Figur 4 Utveckling av antalet måttligt och allvarligt skadade 2001-2020 samt mål 2020 (exklusive skadade i
fallolycka)

Källa: STRADA sjukhus (Transportstyrelsen). Antalet år 2020 baseras på fjärde kvartalet 2019–tredje kvartal
2020, därav asterisk på 2020*. Antalet är vidare preliminärt (orsakat av eftersläpning), därav skrafferade
staplar.

Fallolyckor definieras inte som en trafikolycka och ingår inte i antalet skadade som
trafiknämnden satt mål för. Inkluderas skadade fotgängare i fallolyckor ökar antalet
rapporterat skadade kraftigt. Skadade i singelolyckor, det vill säga fotgängare i
fallolyckor och cyklister i singelolyckor, är de skadegrupper som står för majoriteten av
de skadade. Under 2020 rapporterades det färre fallolyckor än tidigare år vilket förklaras
med eftersläpning och bortfall i statistiken på grund av coronapandemin. Liksom 2019
Göteborgs Stad Trafikkontoret, Trafikutveckling 2020

5 (6)

skadades ovanligt många i kategorin ”andra”. I kategorin ”andra” var drygt 60 procent
(46 personer) elsparkcyklister, därutöver var det många mopedister (14 personer) och mcförare (15 personer).
Figur 5 Utveckling av antalet måttligt och allvarligt skadade 2001-2020 samt mål 2020 (inklusive skadade i
fallolycka)

Källa: STRADA sjukhus (Transportstyrelsen). Antalet år 2020 baseras på fjärde kvartalet 2019–tredje kvartal
2020, därav asterisk på 2020*.

Knappt hälften (44 procent) av de som skadades i trafiken var kvinnor om skadade i
fallolyckor exkluderas. Inkluderas skadade i fallolyckor är andelen kvinnor betydligt högre
(58 procent).
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Bilaga 5

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020
Trafiknämnden 2021-02-11

Uppdrag från KS/KF
Status
Pågående

Uppdrag och beskrivning

Kommentar

Bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden
(KF Budget 2020)

Planering och aktiviteter pågår och har fokus på internt
effektiviseringsarbete, ökad digital effektivisering för våra kunder, samt
digitalt utvecklingsarbete inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen,
tillsammans med våra samarbetsparter på fastighetskontoret,
stadsbyggnadskontoret samt park- och naturförvaltningen. Arbetet kommer
fortsätta 2021.
Följande uppdrag är pågående eller nyss avslutade digitaliseringsaktiviteter:

Beskrivning av uppdrag
Ekonomiskt uppdrag
TK 1555/20
Trafikkontoret behöver skapa samsyn om verksamhetens möjligheter till
effektivisering genom digitalisering. Därefter behöver en bedömning göras av
vilka resurser som krävs för respektive åtgärd för att kunna göra rätt prioritering
utifrån störst effektiviseringspotential.

Pågående

Bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid,
under mandatperioden (KF Budget 2020)
Beskrivning av uppdrag
Ekonomiskt uppdrag
TK Dnr 1556/20
Trafikkontoret har en arbetsrutin där varje rekryteringsbehov lyfts för
förvaltningsövergripande beredning och prioritering innan beslut om rekrytering/
utökning av personalvolym. Personalnyckeltal följs upp och analyseras löpande
i samband med verksamhetsuppföljning, och utgör underlag för eventuella
åtgärder.

•

Systemstöd för hantering dispenstransporten

•

Ärendehantering för skadeärenden

•

Ärendehantering för TA-planer

•

Stadens lånecyklar "Styr och ställ"

•

App "Cykelstaden"

•

App för resebokning serviceresor

Varje rekryteringsbehov som signaleras i verksamheterna lyfts för
förvaltningsövergripande beredning och prioritering inför beslut om rekrytering.
Personalnyckeltal följs upp och analyseras löpande i samband med
verksamhetsuppföljning och är del av underlag för eventuella åtgärder. Arbete
med prioriteringar och effektiviseringar i verksamheten är en central fråga för
förvaltningen och utifrån förutsättningar och strategiska ställningstaganden
görs avvägningar om kompetensbehov.

Pågående

Trafiknämnden får i uppdrag att fortsätta söka ytterligare extern
finansiering till Stadsutveckling station Haga.
(KF 2019-01-31 §10)

Arbetet med att sammanställa en ansökan om medfinansiering via
stadsmiljöavtalet utförs under hösten 2020 och kommer att sändas in under
kvartal 1/2021. Arbetet pågår enligt plan och en konsult är upphandlad för
stöd. Motprestationer är identifierade.

Pågående

Trafiknämnden får i uppdrag att förbättra trafiksäkerheten på
Saltholmsgatan m.m.
(KF 2019-09-12 §22 punkt 3)

Trafiknämnden antog i juni 2020 trafikkontorets förslag till inspel till Västtrafiks
trafikplan 2022. I detta inspel ingick de önskemål om kompletterande buss- och
båttrafik som trafiknämnden fått i uppdrag att utreda tillsammans med
Västtrafik. Nästa steg i arbetet med trafikplanen är dialogmöten under hösten
där trafikkontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningarna träffar Västtrafik
och berörda trafikbolag och diskuterar stadens inspel. Under hösten 2020
kommer förslag att tas fram på möjliga trafikförbättrande åtgärder.
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Pågående

Trafiknämnden får i uppdrag att medverka i Västtrafiks fördjupade
utredning av alternativa kollektivtrafiklösningar, under förutsättning att
regionstyrelsen tar beslut om att utredningen ska genomföras, och
återkomma till kommunfullmäktige med förslag till genomförande.
(KF 2020-04-16 §20, punkt 5)

Fortsatta utredningar av alternativa kollektivtrafiklösningar sker i en mängd
fördjupningar i samverkan med Västtrafik. Resulterande förslag förväntas
succesivt hanteras inom ramen för Stadstrafikforums revideringar av
handlingsplan för genomförande av Målbild Koll2035 (Kollektivtrafikprogram för
stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille).

Pågående

Trafiknämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och
bolag samt Västra Götalandsregionen, skyndsamt återkomma till
kommunfullmäktige med förslag till inriktningsbeslut samt
genomförandeavtal för objekt spårväg och citybuss FrihamnenLindholmen. (KF 2020-04-16 §20, punkt 6)

Vid trafiknämndens sammanträde 2020-12-17 förväntas GFS:en godkännas.
Därefter går ärendet vidare till kommunfullmäktige för inriktningsbeslut. I
samband med inriktningsbeslutet fattas också stadens beslut om
genomförandeavtal. Avtalet är framtaget och projektstyrelsen har ställt sig
bakom avtalet. Ärendet förväntas tas upp i kommunfullmäktige i mars månad.
Motsvarande hantering sker i Västra Götalandsregionen, närmare bestämt i
Västtrafiks styrelse och sedan regionfullmäktige.

Pågående

Trafiknämnden som styrande får i uppdrag att, ihop med
byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, fastighetsnämnden,
Framtidskoncernen samt andra berörda nämnder och bolag att strategiskt
samordna det praktiska arbetet med cykelrelaterade frågor med
utgångspunkt i ”Cykelprogram för en nära storstad”.
(KF 2020-06-16 §19, punkt 1)

Kontakt med flera berörda förvaltningar har tagits. Redan idag samarbetar
trafikkontoret med flera förvaltningar såsom de nämnda i uppdraget kring
cykelfrågor. Ett exempel är cykelparkering och framtida cykelgarage i
Centralenområdet. Identifiering av områden där samordningen behöver
förbättras pågår.
Dnr 4846/20,

Pågående

Trafiknämnden samt ovanstående nämnder och bolag får i uppdrag att
under genomförandet av cykelprogrammet också ta hänsyn till olika typer
av cyklar och cykelrelaterade innovationer inom mobilitet och
mikromobilitet. (KF 2020-06-16 §19, punkt 2)

Cykelprogrammets intention är att exempelvis det framtida pendlingscykelnätet
ska erbjuda god och säker framkomlighet för elcyklar och lastcyklar.
Utbyggnad av pendlingscykelnätet är prioriterat. Under hösten har en
kartläggning av behov och möjligheter kopplat till friflytande delningstjänster
såsom elsparkcyklar gjorts för att kunna identifiera framtida åtgärder. Åtgärder
för att minska negativa aspekter av elsparkcyklar i staden pågår löpande.

Ej påbörjad

Trafiknämnden får i uppdrag att, inom given budgetram, verka för
utveckling mot fler sommargågator i samråd och samverkan med
näringsliv och boende i berörda områden. (KF 2020-08-20 §8)

Pågående

Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika
klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020.
Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.
(KS 2020-08-20 §3, punkt 1)
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Ett verksamhetsspecifikt klimatmål för trafikkontoret kommer att införas i
samband med arbetet med miljöledningssystem. Till grund för
miljöledningssytemet kommer en miljöutredning att göras som kommer visa
vad som är trafikkontorets största miljö- och klimatpåverkan.
Trafikkontorets största påverkan på 1,5 graders målet är arbetet med att
minska det motoriserade vägtrafikarbetet. I samband med arbetet med det
kommande miljö- och klimatprogrammet gjordes en beräkning att detta måste
minska med ungefär 25% till 2030. Arbetet bedrivs idag bland annat genom att
realisera trafikstrategins mål med en ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik.
Vidare sker arbete med att underlätta för elektrifiering och ett minskat
klimattryck från den egna byggnationen.
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Pågående

Trafiknämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar
och bolag samt Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Mölndals stad
och Partille kommun leda stadens arbete i det fortsatta genomförandet av
handlingsplanen 2020-2024 för att nå Målbild Koll2035.
(KF 2020-09-10 §21, punkt 3)

Ej påbörjad

Göteborgs Stads Parkerings AB och trafiknämnden ges i uppdrag att i
samverkan med Västtrafik och Business Region Göteborg AB utreda
möjligheten till innovativa mobilitetsåtgärder - så kallade ”last-milelösningar” – i anslutning till det nya parkeringsgaraget söder om
Liseberg. (KF 2020-09-10 §22, punkt 2)

Pågående

Trafiknämnden får i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsen om
väsentliga förändringar i innehåll och dess eventuella konsekvenser i
förhållande till tidigare fattade beslut när reviderat medfinansierings- och
genomförandeavtal tecknats med Trafikverket.
(KF 2020-11-12 § 11, punkt 4)

Den av Stadstrafikforum beslutade handlingsplanen ligger till grund för de
arbeten som succesivt genomförs. Staden deltar också i de andra
intressenternas arbeten såsom ÅVS för Metrobuss. Utöver arbeten som
närmar sig genomförande kopplat till bland annat Sverigeförhandlingen
hanteras utredningar i tidiga skeden i samverkan med Västtrafik inom ett
samarbete kallat StadsKoll.

Beskrivning av uppdrag
§ 11 1255/20 Reviderat genomförandebeslut, Kvilleleden och gator i Backaplan
Ej påbörjad

Trafiknämnden får i uppdrag att besvara Trafikverkets förfrågan i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut samt avseende de specifika frågor som
framkommer i trafikkontorets tjänsteutlåtande.
(KF 2020-12-10 §16 punkt 2)
Beskrivning av uppdrag
§ 16 1250/20 Trafikverkets förfrågan samt trafiknämndens hemställan om att
göra undantag från Göteborgs Stads avgiftsutgiftsuttag för tillfällig upplåtelse av
allmän plats vid byggande av järnväg

Ej påbörjad

Trafiknämnden ges tillfälligt mandat att reducera avgift för upplåtelse av
offentlig plats helt eller delvis när yta behöver tas i anspråk vid byggande
av järnväg i enlighet med vad som framgår i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande. (KF 2020-12-10 § 16, punkt 3)
Beskrivning av uppdrag
§ 16 1250/20 Trafikverkets förfrågan samt trafiknämndens hemställan om att
göra undantag från Göteborgs Stads avgiftsutgiftsuttag för tillfällig upplåtelse av
allmän plats vid byggande av järnväg

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11
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Ej påbörjad

Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på aktualiserat
regelverk och ny konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för
gatumark och annan allmän platsmark. (KF 2020-12-10 § 16, punkt 4)
Beskrivning av uppdrag
§ 16 1250/20 Trafikverkets förfrågan samt trafiknämndens hemställan om att
göra undantag från Göteborgs Stads avgiftsutgiftsuttag för tillfällig upplåtelse av
allmän plats vid byggande av järnväg

Ej påbörjad

Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden samt
trafiknämnden får i uppdrag att föreslå en revidering av vägledningen för
trafikbuller i planeringen så att den också omfattar buller vid förskolor
och grundskolor i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande
(KF 2020-12-10 § 22, punkt 1)
Beskrivning av uppdrag
§ 22 0837/20 Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021

Ej påbörjad

Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för annonsering på
stadens annonsplatser. Riktlinjen ska tydliggöra kraven enligt ICC:s
regler för könsdiskriminerande reklam samt ställa krav på att annonser
inte får vara rasistiska. (KF 2020-12-10 §33, punkt 2)

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11
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Uppdrag från trafiknämnden
Status
Pågående

Uppdrag och beskrivning

Kommentar

Yrkande från (MP), (S), (V) om att utreda kommunal samordnad
varudistribution. (TN 2017-10-26 § 326)

Trafiknämndens sammanträde 2020-08-27
Svar på yrkande från (MP), (S) och (V) om att utreda kommunal samordnad
varudistribution
Trafiknämnden beslutar att återremittera ärendet för att ta in synpunkter från
Inköp- och upphandlingsnämnden.
Aktuell status 30 november: Inköp- och upphandlingsförvaltningens
tjänsteutlåtande (synpunkter på trafikkontorets förstudie) blev återremitterat av
inköp- och upphandlingsnämnden. Ärendet tas åter upp i decembernämnden.
Sannolikt får trafiknämnden synpunkter från inköp- och upphandlingsnämnden
efter den 17 december.

Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 4536/17
1.Trafikkontoret genomför en förstudie kring hur samordnad varudistribution
kan införas och hanteras i Göteborg med en handlingsplan där det framgår
vilka åtgärder som behöver vidtas.
2.Förstudien innehåller en tydlig kostnads-nyttoanalys som utgår från både
direkta kostnader för administration, fordon, logistik, terminal etc samt
beräkningar av direkta besparingar när leverantörer frigörs från transporten
samt de nyttor (samhällsvinster) såsom minskad miljöbelastning och ökad
effektivitet.
3.Förstudien belyser alla aspekter av samordnad varudistribution, förutom
logistikfrågan också vilka konsekvenser det får för upphandling och
inköpsprocessen i verksamheterna.
4.Förstudien presenteras för nämnden under andra kvartalet 2018.
Pågående

Arbete enligt fastslagen struktur för godstransporter på vattenvägar
(Följduppdrag TN 2018-12-10 § 485)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 7435/20 Arbete enligt fastslagen struktur för godstransporter på
vattenvägar

Trafiknämndens sammanträde 2020-11-19
Skriftlig information samt redogörelse antecknas till protokollet.
Arbetet med godstransporter på vattenvägar fortsätter enligt fastslagen
modellstruktur. Trafiknämnden informerades i november 2020 om hur arbetet
fortskrider med primärt fokus på arbetsområde 1 och 2: Ansvarsfrågan och
Infrastrukturens gränssnitt.

Följduppdrag efter TN 2018-12-10 §485 efter yrkande (S);(V); yttrande (MP)
Trafikkontoret får i uppdrag att arbeta vidare enligt förslag till modellstruktur.
Trafikkontoret får i uppdrag att inom ramen för modellstrukturen påbörja
inventering och identifiering av strategiska kaj/nodplatser längs älven.
TK Dnr: 5807/17
Uppdrag fullgjort TN 2018-12-10 §485

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11
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Pågående

Yrkande (MP), (V) och (S) Kvillestråkets gång- och cykelbana
(Uppdrag TN 2019-11-28 §433)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 8334/19
Uppdrag TN 2019-11-28 §433
Trafikkontoret får i uppdrag
- att tillsammans med övriga förvaltningar, snarast arbeta för att återskapa ett
grönt gång- och cykelvänligt stråk längs hela Kvillestråket.
- att dialog med boende samla in behov och synpunkter kring lösningar både för
det nu avstängda stråket och den alternativa väg som det nu arbetas med.
- att uppdraget återrapporteras löpande till nämnden.

Pågående

Yrkande från (S), (V), (MP) angående kollektivtrafik till Delsjön samt
bereda för gång- och cykelväg på Alfred Gärdes väg (TN 2019-12-12)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 2308/19
Trafiknämnden beslutar att genomföra den föreslagna cykelbanan utmed Alfred
Gärdes väg om andra cykelprojekt drabbas av förseningar

Pågående

Inriktningsbeslut för ny taxestruktur för färdtjänstresor (TN 2019-12-12)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 1658/19
Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att återkomma med förslag till ny
modell för taxa utifrån inriktningarna i trafikkontorets tjänsteutlåtande.

Pågående

Göteborgsförslag 970 - Färgade cykelbanor för ökad säkerhet och
trygghet (TN 2020-02-06 § 15)

Vägvisningen har uppdaterats efter nuvarande förutsättningar där delen av
stråket vid golfbanan har stängts av. En informationsskylt har satts upp för som
förklarar hur cyklister kan ta sig längs alternativa vägar i stället, och även
avråder exempelvis lådcyklister att välja en väg som går över en trång passage
över tågspåret. Dialog med trafikverket pågår kring att förbättra
framkomligheten över tågpassagerna med bibehållen säkerhet. Park- och
naturförvaltningen har åter monterat ett antal parksoffor längs stråket.
Trafikkontoret följer arbetet med att etablera ett grönt stråk, vilket är ett
uppdrag som lagts på fastighetskontoret.

Vid trafiknämndens sammanträde i mars 2019 fick trafikkontoret i uppdrag att
ta fram ett förslag för hur sträckan Alfred Gärdes väg, från Delsjökolonin till
Delsjön kan bereda plats för cykelväg (TN 2019-03-31 § 118).
Trafiknämnden beslutade vid sammanträdet i december 2019 att cykelbana
ska byggas om andra cykelprojekt blir försenade. Trafikkontoret kommer att
planera för åtgärden i kommande investeringsplan.
Inriktningsbeslut för ny taxestruktur togs av trafiknämnden i februari.
Förvaltningen arbetar nu på utformning av taxeförslaget och har haft dialog
med råd och utskott.

Arbetet kommer att redovisas under våren 2021.

Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 0482/20
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 970 Färgade cykelbanor för ökad säkerhet och trygghet.
Pågående

Göteborgsförslag 927 - En flexiblare Flexlinje (TN 2020-02-06 §16)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 8234/19
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 927
- En flexiblare Flexlinje.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde 2020-12-17
Svar på Göteborgsförslag 927 - En flexiblare Flexlinje
Göteborgsförslag 927 kan sammanfattas som att kollektivtrafiken ska anpassa
sig till resenären och inte tvärtom, och har en utgångspunkt i ett koncept som
benämns ”microtransit”. Trafikkontoret anser att detta koncept är av intresse att
titta vidare på inom kontorets ordinarie verksamhet för utveckling av flexlinjen.
Trafiknämnden beslutade att bordlägga ärendet.
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Pågående

3001/20 Stimulansåtgärder under Coronapandemin (TN 2020-04-23 §)
Beskrivning av uppdrag
- Parkeringstaxan för vissa utvalda parkeringsplatser för besökare i centrala
staden, justeras under perioden maj-juni i enlighet med trafikkontorets förslag.
- Trafikkontoret bemyndigas att justera villkoren för Styr & Ställ så att
användningen stimuleras, till exempel genom sänkt avgift eller fria tidsperioder.
- Trafikkontoret får i uppdrag att genomföra åtgärder för ökad framkomlighet
och attraktivitet för gång och cykel i linje med de förslag som redovisas i
tjänsteutlåtandet.
- Avgifter för avtal avseende verksamhet på vatten justeras i linje med
motsvarande reduktion för markupplåtelse för försäljningsändamål.
- Trafiknämnden använder 11,7 miljoner kronor för intäktsbortfall samt
kostnader under perioden maj-juni.

Ej påbörjad

Yrkande från (MP), (V), (M), (L), (C), (S) och (D) angående reglering av
trafiken runt Götaplatsen (TN 2020-06-23 § 265)
Beskrivning av uppdrag
Dnr: 4661/20
- Trafikkontoret får i uppdrag att ta fram förslag till trafiknämnden, på åtgärder
som begränsar biltrafiken vid Götaplatsen.
- Trafikkontoret får i uppdrag att återrapportera förslagen till trafiknämnden före
införandet.

Ej påbörjad

Vid trafiknämndens sammanträde i oktober 2020 presenterades en rapport av
genomförda åtgärder inom ramen för trafiknämndens åtgärdspaket. En
effektutvärdering och slutgiltig ekonomisk redovisning kommer att presenteras
under första halvan av 2021.
Trafiknämndens sammanträde 2020-06-18 §256
Fortsatta stimulansåtgärder under coronapandemin.
Beslut:
1. Trafiknämnden förlänger avgiftsreduktionen för upplåtelse av offentlig plats
för försäljningsändamål samt avgiftsreduktionen för avtal för verksamma på
vatten till noll (0) kronor till och med 31 oktober 2020, under förutsättning av
kommunstyrelsens beslut om ekonomiskt utrymme.
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget till nämndens ordförande om att ansöka
om användning eget kapital eller utökad budget av kommunstyrelsens för
fortsatta näringslivsåtgärder utifrån trafikkontorets rekommendation (TN 202005-28 § 199) för fullgjort.
Arbetet med reglering av trafiken runt Götaplatsen kommer ingå i arbetet med
genomförandestudie för Götaplatsen som planeras påbörjas under 2021.
Under sommaren 2020 har en installation placerats på Götaplatsen för att
förhindra parkering och rundkörning, och denna ska utvärderas inför arbetet
med GFS.

Göteborgsförslag 3126 - Supercykelväg på Norra Älvstranden
(TN 2020-08-27)
Beskrivning av uppdrag
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 3126
- Supercykelväg på Norra Älvstranden.

Pågående

Göteborgsförslag 3141 - Förbjud lastbilar genom Olofstorp
(TN 2020-08-27)
Beskrivning av uppdrag
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 3141
- Förbjud lastbilar genom Olofstorp.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde 2020-12-17
Svar på Göteborgsförslag 3141 - Förbjud lastbilar genom Olofstorp
Lerumsvägen, som går genom centrala Olofstorp, är Trafikverkets väg.
Trafikverket gör för närvarande ett åtgärdsvalsstudie för att utreda möjliga
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Trafikkontoret i Göteborg har lyft frågan om
att förbjuda tung trafik på Lerumsvägen med Trafikverket och åtgärden har
diskuterats i arbetet med den pågående åtgärdsvalsstudien. Trafikverkets
bedömning är att det inte finns stöd i väglagen för att förbjuda tung trafik.
Däremot föreslås en rad trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom Olofstorp, vid
Stenared samt längs Lerumsvägens stäckning.
Trafiknämnden beslutade att bordlägga ärendet.
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Pågående

Yrkande från (D) angående P-hus Nordstan (TN 2020-09-24)

Arbete är påbörjat.

Beskrivning av uppdrag
7214/20
1. Trafikkontoret ges i uppdrag att redovisa vilken nivå av tillgänglighet till P-hus
Nordstan som kommer att upprätthållas under byggperioden (av större projekt i
närområdet), samt vilka möjligheter som finns för att skapa ökad tillgänglighet
på kort sikt.
2. Trafikkontoret ges i uppdrag att redovisa vilken nivå av tillgänglighet som nya
detaljplaner i området medför för P-hus Nordstan på längre sikt, samt vilka
möjligheter som finns för att skapa ökad tillgänglighet på längre sikt.
Pågående

Lägesrapport om elcyklar och krav på tillstånd enligt ordningslagen (TN
2020-09-24)

En fördjupad analys av trafiksäkerheten för elsparkcyklar kommer att redovisas
för trafiknämnden i början av 2021.

Beskrivning av uppdrag
2241/19
Trafikkontoret ges i uppdrag att redovisa fördjupad analys kring
trafiksäkerheten för elsparkcyklar samt ge förslag på åtgärder för att förhindra
eller minska olyckor och skador
Pågående

Yrkande från (S) angående hantering av felparkerade elsparkcyklar (TN
20-10-22 § 387 2241/19)

Arbetet kommer att rapporteras till trafiknämnden under första halvåret 2021.

Beskrivning av uppdrag
1.Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur staden med befintlig
personal skulle kunna flytta en el-sparkcykel som utgör en fara eller hinder för
framkomligheten.
2.Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man skulle kunna ta
ut en avgift, för att täcka kostnaderna för en flytt av en el-sparkcykel enligt ovan
att satts, från företaget som äger el-sparkcykel.
3.1. Förvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med relevanta förvaltningar
och myndigheter, genomföra en kartläggning av elsparkcyklarnas funktion i
trafiksystemet och elsparkcykelföretagens verksamhet. Kartläggningen ska
inkludera trafiksäkerhetsfrågor, miljö- och klimatpåverkan samt vilka
skatterättsliga, arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga förhållanden som råder
inom branschen.
Pågående

Yrkande från (D) angående alternativ till finansiering för färjeläget samt
studie av Koll2035 i samband med aktuella detaljplanen för
Masthuggskajen (TN 2020-11-19)

Beslutsunderlag för eventuellt tillförande av medel för att möjliggöra
utbyggnaden kommer att tas fram inom projekt Masthuggskajen.

Beskrivning av uppdrag
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att under fortsatta arbetet med
Masthuggskajen säkerställa att färjeläget finns med i planeringen och informera
nämnden kring förslag i samband med detta.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11
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Ej påbörjad

Investeringsplanering för utbyggnad av allmän plats inom detaljplanen för
vård och forskning vid Per Dubbsgatan. (TN 2020-11-19)

Arbetet med frågan kommer att ske inom ramen för banavgiftsavtalet.

Beskrivning av uppdrag
Trafikkontoret får i uppdrag att arbeta vidare med en överenskommelse med
Västtrafik om en kostnad om 20 miljoner kronor i förtida underhåll.
Ej påbörjad

Avveckling av ElectriCity linje 55 och linje EL16 (TN 2020-11-19)

Arbetet kommer att inledas under 2021.

Beskrivning av uppdrag
Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa hur stadens dialog med Västtrafik sett
ut gällande drivmedel i nya bussar på linje16.2. Trafiknämnden gav samtidigt
trafikkontoret i uppdrag att redovisa om alternativ med eldrivna bussar på linje
16 har valts bort i upphandlingen och i så fall varför.
Ej påbörjad

Översyn Enskilda vägar (TN 2020-12-17)
Beskrivning av uppdrag
1. Ta fram ett förslag på en handlingsplan för att lämna över skötseln av
enskilda vägar till vägföreningarna.
2. Ta fram ett förslag på kriterier för bidrag till vägföreningarna.

Ej påbörjad

Godkännande av genomförandestudie för pendlingscykelbana BackaplanBräckemotet (TN 2020-12-17)
Beskrivning av uppdrag
Trafikkontoret får i uppdrag att tillse att den del av pendlingscykelbanan som
ansluter till pendlingscykelbanan norr om Hjalmar Brantingsgatan, mellan
Backaplan och fästet för Hisingsbron, utformas på ett sådant sätt att den
tillgodoser en för pendlingcyklister attraktiv, trygg och gen väg.

Ej påbörjad

Förslag till styrande dokument för citylogistik inom Göteborgs Stad
(TN 2020-12-17)
Beskrivning av uppdrag
Trafiknämnden beslutade att ge trafikkontoret i uppdrag att ta fram en plan för
citylogistik.

Ej påbörjad

Göteborgsförslag 4209 - Styr & Ställ i Angered (TN 2020-12-17)
Beskrivning av uppdrag
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 4209
- Styr & Ställ i Angered.

Ej påbörjad

Göteborgsförslag 4218 – Översyn av säkerheten på gång- och cykelbana
på Sandarna – Kungssten (TN 2020-12-17)
Beskrivning av uppdrag
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 4218 –
Översyn av säkerheten på gång- och cykelbana på Sandarna – Kungssten

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11
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Avslutade uppdrag
Status
Avslutad

Uppdrag och beskrivning

Kommentar

Se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte stärka stadens
finansiering av kommande års investeringsprojekt (KF Budget 2020)

Trafiknämndens sammanträde 2020-04-23 - Delårsrapport mars 2020
Trafikkontoret har utvärderat uppdraget från kommunfullmäktige om försäljning
av tillgångar. Trafikkontorets bedömning är att det saknas möjligheter till
försäljning av tillgångar inom ramen för trafiknämndens uppdrag. De tillgångar
trafikkontoret äger avser trafikanläggningar och intäkter från dessa tillgångar
saknas. Därmed finns inte heller något marknadsvärde på tillgångarna.
Uppdraget förklaras därmed avslutat.

Beskrivning av uppdrag
Ekonomiskt uppdrag
TK Dnr 1553/20
Trafiknämnden ser inte förutsättningar för att realisera tillgångar inom
nämndens verksamhet
Avslutad

Sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där
så är möjligt (KF Budget 2020)
Beskrivning av uppdrag
Ekonomiskt uppdrag
TK Dnr 1554/20
En genomlysning av trafiknämndens avgiftsbelagda verksamheter kommer att
genomföras med avseende på kostnadstäckning.

Avslutad

Trafiknämnden får i uppdrag att, i dialog med kollektivtrafiknämnden och
övriga relevanta parter, verka för bättre kommunikationer i staden
(KF Budget 2020)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 1557/20
Under första halvåret kommer trafikkontoret arbeta med handlingsplanen för
Målbild Koll2035. När handlingsplanen är beslutad i respektive fullmäktige
(regionfullmäktige och kommunfullmäktige) kommer trafikkontoret tillsammans
med övriga aktörer påbörja genomförandet av beslutade aktiviteter.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 - Årsrapport 2020
Trafiknämnden har i huvudsak två avgiftsfinansierade verksamheter som inte
har full kostnadstäckning. Dessa är serviceresor (färdtjänst, resor till daglig
verksamhet, mm) samt frakttrafiken i södra skärgården. Avgifterna inom
serviceresor uppdateras årligen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. För
frakttrafiken i södra skärgården pågår översyn av såväl avgiftsnivå som
taxestruktur.
Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
Trafikkontoret samverkar löpande med andra förvaltningar och Trafikverket,
Västtrafik samt Västra Götalands regionen för att förbättra kommunikationer i
staden. Just nu pågår arbete med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan
centrala staden samt fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda. I dessa
arbeten har Stadsbyggnadskontoret huvudansvaret men trafikkontoret och
övriga parter deltar för att tillsammans utveckla staden och dess
kommunikationer på lång sikt.
Inom ramen för Målbild Koll2035 har en handlingsplan tagits fram tillsammans
med Västra Götalands regionen, Västtrafik, Mölndal stad och Partille kommun.
Här har gemensamma aktiviteter identifierats och några av dessa har också
påbörjats, t ex Älvutredning, Linjenätsutredning och teknisk förstudie i Allén.
Framdriften av handlingsplanen kommer att löpande rapporteras till
Stadstrafikforum.
Löpande så deltar också trafikkontoret i framtagandet av Västtrafiks
trafikförsörjningsprogram.
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Avslutad

Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och
styrelser, säkerställa och följa upp framkomligheten för all form av
transport och förflyttning inom staden så att handeln kan värnas
(KF Budget 2020)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 1558/20
Handeln och verksamheter är en av trafikkontorets målgrupper. Kontoret
arbetar kontinuerligt med att tillgodose framkomlighet för leveranser och
servicebilar men också för att skapa tillgänglighet för besökare och kunder till
verksamheterna.
Vi arbetar i befintliga forum, så som inom ramen för Citysamverkan och
godsnätverk, för att värna handeln inom staden. Framkomlighet är en aspekt av
att värna handelns intressen och kontoret arbetar även med att öka
attraktiviteten genom bland annat flexibel användning och tillfälliga insatser.
Denna typ av insatser görs i nära samverkan med näringslivet i området.

Avslutad

Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och
styrelser, göra en översyn av parkeringsmöjligheterna i centrala
Göteborg, med hänsyn till behoven för innerstadshandel, besöksnäringen
och de boende (KF Budget 2020)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 1560/20
Under 2019 gjordes en översyn av parkeringsmöjligheter i centrala Göteborg
(7222/18). Utredningen visade att antalet parkeringsplatser i centrala staden
ligger på samma nivå som 2018. Parkeringsmöjligheter för att tillgodose
behoven för innerstadshandeln, besöksnäringen och de boende tas omhand i
arbetet med framtagandet av en stadsmiljöplan och andra planeringsverktyg.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträd 2021-02-11 Årsrapport 2020
Vid trafiknämndens sammanträde i juni 2020 informerades nämnden om hur
arbetet med uppdraget fortlöper. Trafikkontoret avser koordinera arbetet med
andra närliggande uppdrag såsom arbetet med översyn av parkeringar
(1560/20) samt arbetet med Stadsmiljöplanen, Ett gångvänligt Göteborg och
andra utförda eller planerade arbeten. Arbetet kommer att planeras under
hösten 2020 men genomföras först då den särskilda situationen med
anledning av corona-virusets spridning har dämpats, med start som tidigast
2021. Undersökningarna ska resultera i en rapport som visar på hur
framkomligheten för olika typer av transporter och förflyttning inom staden kan
gynna olika typer av handelsverksamheter.

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
Trafikkontoret presenterade i trafiknämnden i juni 2020 hur kontoret avsåg
arbeta med uppdraget att göra en översyn av parkeringsmöjligheterna i
centrala Göteborg och meddelade då att arbetet skulle inledas först efter att
Corona-pandemin och dess restriktioner lagt sig.
Trafikkontoret bedömer nu att de föreslagna undersökningarna inte bör
genomföras. Pandemin har gjort att läget i staden inte är normaliserat förrän
tidigast hösten 2021, varken för handeln eller kunderna. För att genomföra
uppdraget föreslår vi istället att ta fram riktlinjer och en områdesplan för hur vi
ska möta den fortlöpande minskningen av parkeringsplatser på kvartersmark
och gator.
Trafiknämnden, byggnadsnämnden och fastighetsnämnden beslutar löpande
om projekt som baseras på att parkeringsplatser omvandlas till andra ändamål.
Det gäller stadsutvecklingsprojekt som förtätning av staden liksom utveckling
av gaturummen för att skapa plats för vistelse och transporter till fots och cykel.
Det har hittills inte byggts några parkeringsanläggningar för att ersätta
borttagna parkeringsplatser på gatumark vilket till stor del beror det på att det
saknas en plan för var staden kan ha nya parkeringsanläggningar.
Trafikkontoret avser därför att ta fram riktlinjer och en områdesplan
tillsammans med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och Göteborgs
stads Parkering AB som förankras i respektive nämnder och styrelse.
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Avslutad

Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och
styrelser, prioritera att färdigställa tvärförbindelsen i Torslanda
(KF Budget 2020)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 1561/20
Under 2020 kommer en genomförandestudie att genomföras och planarbetet
kommer att påbörjas tillsammans med stadsbyggnadskontoret.

Avslutad

Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och
styrelser, arbeta för att elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka
(KF Budget 2020)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 1562/20
Trafikkontoret medverkar i arbetet med att ta fram infrastruktur för fossilfria
drivmedel och för en elektrifiering av kollektivtrafik inom ramen för uppdragen
7211/18 och 7219/18. Arbetet kommer att redovisas i trafiknämnden i mars
2020.
Inom ramen för stadens serviceresor sker upphandling av utförare med högt
ställda miljökrav på fordonsflottan.

Avslutad

Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med Miljö- och
klimatnämnden, utreda effekterna av ett antal olika möjliga utformningar
av en miljözon klass 2-områden (KF Budget 2020)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 1564/20
Trafikkontoret kommer agera projektledare för den utredning som genomförs
tillsammans med miljöförvaltningen.
Stadsledningskontorets bedömning är att ärendet ska återrapporteras i eget
ärende, nämnd/styrelse bör besluta att översända ärendet med tillhörande
handlingar som ev. utredningar/rapporter till KS/KF.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
Åtgärden Torslanda tvärförbindelse är inne i genomförandestudiefasen (GFS).
Under GFS-arbetet identifierades tvenne olika möjliga exakta dragningar inom
tidigare beslutat övergripande område "Älvegårdsförbindelsen väst". Beslut
togs inom projektgruppen vilken exakt vägsträckning som ska arbetas vidare
med.
Stadsbyggnadskontoret (SBK) har startat upp sitt arbete med
detaljplaneframtagande och planavtal är undertecknat mellan SBK och TK.
Projektet planerar tillsammans med SBK att i mesta möjliga mån samutnyttja
framtagna utredningar samt forma dessa så att både detaljplanearbetet såväl
som GFS-arbetet kan nyttja dem, detta för optimalt resursutnyttjande.
Åtgärden angränsar till Volvo Torslanda och GFS-projektet har inlett dialog
med representanter från Volvo för att ha största möjliga intressentmedverkan.
Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
På trafiknämndens sammanträde i mars 2020 presenterades uppdraget från
kommunfullmäktiges budget 2019 som löd "Trafiknämnden ges i uppdrag att
arbeta för att elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka med målet att den på
sikt ska vara helt elektrifierad".
Under våren 2021 kommer kontoret att rapportera till trafiknämnden hur arbetet
med elektrifiering av kollektivtrafiken har fortskridit under 2020.

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
Redovisning av uppdraget att utreda effekter av möjliga utformningar av en
miljözon klass 2
Miljözon klass 2 omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att få
köra inom zonen måste bensin- och dieselfordon uppfylla utsläppskraven för
Euro 5 eller Euro 6. Från och med 1 juli 2022 skärps kraven för bilar med
dieselmotorer till att de ska uppfylla Euro 6.?
Trafikkontorets bedömning är att miljözon klass 2 är ett av flera styrmedel som
skulle kunna införas för att förbättra luftkvaliteten i Göteborg, men de
samhällsekonomiska kostnaderna är höga och hur bilister faktiskt kommer att
agera är svårt att förutse. En miljözon klass 2 bör därför i så fall införas i ett
område där den medför en så stor positiv påverkan på luftkvalitet som möjligt
och samtidigt små anpassningskostnader.
Trafiknämnden beslutade att bordlägga ärendet.
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Avslutad

Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och
styrelser, ändra kortaste parkeringstid inom staden från 10 till 30 minuter
(KF Budget 2020)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 1566/20
Trafikkontoret kommer att påbörja genomförandet med att ändra den kortaste
parkeringstiden inom staden från 10 till 30 minuter och återkommer till
nämnden i mars med mer information om hur genomförandet är planerat.

Avslutad

Trafiknämnden får i uppdrag att arbeta för ökad säkerhet för oskyddade
trafikanter, i synnerhet vid skolor, förskolor, olycksdrabbade gång- och
cykelstråk samt vid gatuarbeten (KF Budget 2020)

Trafiknämndens sammanträd 2021-02-11 Årsrapport 2020
Trafikkontoret har, i enlighet med informationen i trafiknämnden 2020-03-26,
ändrat den kortaste parkeringstiden från 10 till 30 minuter inom testområdena
kring Kungsportsavenyn samt Axel Dahlströms torg. Utvärdering av testerna
kommer att presenteras för trafiknämnden i början av 2021.
Inga nya regleringar för parkering i 10 minuter tas. Omreglering av befintliga
parkeringsplatser reglerade med fri parkering i 10 minuter fortsätter i takt med
ekonomiska förutsättningar.
Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
Arbetet pågår i brett samarbete inom trafikkontoret och kommer att
avrapporteras till trafiknämnden i februari 2021.

Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 1567/20
Att värna trafiksäkerheten är ett av trafikkontorets grunduppdrag. Vi arbetar
kontinuerligt med investeringar och informationsåtgärder för att öka
trafiksäkerheten vid skolor. Arbetet med trafiksäkerhet runt byggplatser
förstärks genom insatser för att skapa större synlighet för skyltar vid
byggplatser. Kontoret arbetar inom ramen för trafikplanering och trafikreglering
för att främja trafiksäkerheten där starttillstånd är ett av kontorets viktiga verktyg
i trafiksäkerhetsarbetet.
Avslutad

Trafiknämnden får i uppdrag att utforma samhällsplaneringen för att
gynna klimatsmart resande i form av kollektivtrafik, cykelbanor, och
transportsnåla resmönster (KF Budget 2020)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 1568/20
I pågående arbete med ny översiktsplan (ÖP) och fördjupade översiktsplaner
(FÖP) för Centrala staden och Frölunda Högsbo är utgångspunkten att utveckla
nära, robust och sammanhållen stad för att bland annat gynna klimatsmarta
och transportsnåla resmönster. I samband med olika stadsutvecklingsprojekt är
Trafikstrategin och Målbild Koll2035 utgångspunkt för trafikkontorets val av
utformning och prioritering av transportslag.
I val av kommande investeringsåtgärder så är utgångspunkten hållbar mobilitet
och goda stadsmiljöer.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
I all pågående samhällsplanering arbetar vi med detta, som är stommen i vårt
grunduppdrag. Exempelvis:
•

I pågående arbete med ny ÖP och FÖP Centrala staden och FÖP
Frölunda Högsbo är utgångspunkten att utveckla nära, robust och
sammanhållen stad för att bland annat gynna klimatsmarta och
transportsnåla resmönster.

•

I samband med olika stadsutvecklingsprojekt är Trafikstrategin och
Målbild Koll2035 utgångspunkt för trafikkontorets val av utformning
och prioritering av transportslag.

•

I detaljplaner utformar vi trafikförslag för att stödja denna inriktning

•

I val av kommande investeringsåtgärder så är utgångspunkten hållbar
mobilitet och goda stadsmiljöer.

•

I arbete med utveckling av den befintliga stadens infrastruktur så
utformas denna och stadens tjänster för att stötta det hållbara
resandet.
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Avslutad

Trafiknämnden ges i uppdrag att arbeta för att elektrifieringen av
kollektivtrafiken ska öka med målet att den på sikt ska vara helt
elektrifierad. (KF Budget 2019)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 7211/18
Tilldelat uppdrag Dnr: 7211/18 från kommunfullmäktige behandlas tillsammans
med uppdrag Dnr: 7219/18 från trafiknämnden då båda uppdragen i sitt innehåll
syftar till en elektrifiering av Göteborgs kollektivtrafik.

Avslutad

Trafiknämnden ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med
utvärdering och analys av målbilden för stadens trafikstrategi.
(KF Budget 2019)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr:7209/18
TN 2018-11-06 § 405 Skriftlig information
TN 2019-06-13 § 260 Redogörelse
Tilldelat uppdrag TK Dnr:7209/18 från kommunfullmäktige behandlas
tillsammans med uppdrag Dnr: 1035/18 från trafiknämndendå båda uppdragen i
sitt innehåll syftar på att utvärdera Göteborgs Trafikstrategi.

Avslutad

Göteborgs Stads Parkerings AB och trafiknämnden uppdras att - i nära
samverkan med Liseberg AB och övriga berörda aktörer i staden belysa
parkerings- och infrastrukturfrågan och återkomma med förslag till beslut
om fortsatt inriktning.
Beskrivning av uppdrag
Från 2017

Trafiknämndens sammanträde: 2020-03-26 §91
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara trafiknämndens
uppdrag att arbeta för att elektrifiering av kollektivtrafiken ska öka med målet
att den på sikt ska vara helt elektrifierad (KF 2018-11-22 §11) för fullgjort.

Trafiknämndens sammanträde 2020-10-22 1035/18
Svar på yrkande från (M), (L) och yttrande (KD) angående utvärdering av
trafikstrategin
1. Uppdraget att, enligt yrkande från (M), (L) och yttrande (KD),
utvärdera om målbilden i trafikstrategin är rimlig samt göra en tydlig
analys över vilka åtgärder som behöver prioriteras för att nå
trafikstrategins mål (TN 2018-03-13, § 69), förklaras för fullgjort.
2. Kommunfullmäktige föreslås förklara trafiknämndens uppdrag att
återkomma till kommunstyrelsen med utvärdering och analys av
målbilden för stadens trafikstrategi (KF budget 2019) för fullgjort.

Trafiknämndens sammanträde 2020-04-23 § 137
4453/18 Svar på uppdrag att belysa parkerings- och infrastrukturfrågan och
återkomma med förslag till beslut om fortsatt inriktning, avseende Lisebergs
Jubileumsprojekt
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget att belysa
parkerings- och infrastrukturfrågan och återkomma med förslag till beslut om
fortsatt inriktning (KF 2017-02-23, § 7) för fullgjort.

Riktas till klusterbolag Göteborg & Co, Trafiknämnden samt Higab AB
Avslutad

Higab AB tillsammans med Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och
Trafiknämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda intressenter, ta
fram ett förslag för Fiskhamnens framtida användning
Beskrivning av uppdrag
Riktas till Higab AB, Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och
Trafiknämnden

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
Förstudie är lämnad och därmed anser förvaltningen att uppdraget är avslutat.
Ny aktivitet i budgeten för 2021 att arbeta vidare med ett planprogram för
området.
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Avslutad

Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden får i uppdrag att, innan
utgången av 2020, ta fram förslag till styrande dokument att ersätta
befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet samt revidera dokument
för trafiksäkerhet i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande
och att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon. (KF
2020-03-19 §8)
Beskrivning av uppdrag
Stadsledningskontorets bedömning är att ärendet ska återrapporteras i eget
ärende, nämnd/styrelse bör besluta att översända ärendet med tillhörande
handlingar som ev. utredningar/rapporter till KS/KF.

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) leder arbetet. Trafikkontoret deltar med
kunskap om miljö och trafiksäkerhet samt med serviceresors perspektiv. GSL
har tillsammans med trafikkontoret under året haft arbetsmöten om frågor kring
trafiksäkerhet och hur elektrifiering av stadens egen fordonsflotta kan bidra till
att Göteborgs Stad har fossilfri fordonsflotta år 2023. Detta för att ersätta
befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet samt revidera dokument för
trafiksäkerhet. Oklarheter rörande hantering av ärendet samt vilken sorts
styrande dokument som ska tas fram har försenat arbetet. Förslag till
Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav förfordon har tagits
fram men ett par frågor kvarstår. Tjänstemannaremiss till utvalda förvaltningar
och bolag beräknas ske i januari. Uppdraget beräknas rapporteras i
trafiknämnden och GSLs styrelse i april 2021 för vidare hantering.

Avslutad

Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag
att utse en mobilitetsansvarig för sin verksamhet samt att tillse att den
mobilitetsansvarige får adekvat utbildning via Göteborgs Stads Leasing
AB. (KF 2020-03-19 §8)

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
Ansvaret har fördelats till Stadens användning/Trafikhantering. Michael
Selander har utsetts till mobilitetsansvarig.

Avslutad

Trafiknämnden får i uppdrag att, utifrån sin roll som planavtalspart,
begära avslut hos byggnadsnämnden för de sex pågående detaljplanerna
avseende linbanans sträckning, torn och stationer, som framgår av
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. (KF 2020-04-16 §20, punkt 3)

Trafiknämndens sammanträde 2020-09-24 Delårsrapport augusti
Anmälan av avslut av detaljplanerna lämnades från trafikkontoret till
stadsbyggnadskontoret i maj 2020.

Avslutad

Trafiknämnden får i uppdrag att hemställa till Västtrafiks styrelse om att
gemensamt genomföra en utredning om Gropegårdslänken.
(KF 2020-04-16 §20, punkt 7)

Trafiknämndens sammanträde 2020-09-24 Delårsrapport augusti
En hemställan sändes till Västtrafik i augusti.

Avslutad

Stadeninternt klimatväxlingssystem - Trafiknämnden får i uppdrag att
bygga upp och förvalta system för nämndernas ansökningar och
fördelning av medel till nämnderna. Trafiknämnden ska vid behov ge stöd
vid bedömning av nämnders och styrelsers åtgärdsval.
(KF 2020-09-10 §30, punkt 3 )

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
Trafiknämnden får i uppdrag att bygga upp och förvalta ett system för
nämndernas ansökningar och fördelning av medel och därmed bedöma
vilken/vilka åtgärder som klimatväxlingspengarna ska användas till respektive
år. Utveckling och beskrivning av ett sådant system pågår och det nya
systemet planeras att införas med start 2021.
Nämnden informeras om ärendets status och framdrift i december 2020.

Avslutad

Yrkande (L), (M), (S), (V), Henrik Munck (-), yttrande (KD), (MP)
Trängselstation på Karlavagnsgatan (TN 2018-11-29 § 440)

Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
Uppdraget ligger hos trafiknämndens ordförande.

Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 5694/18
Trafiknämnden ger trafiknämndens ordförande i uppdrag at lyfta frågan till
Västsvenska paketets styrgrupp för att tillfälligt kunna stänga av betalstationer
för trängselstationer.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11
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Avslutad

Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Leasing AB och
Trafiknämnden att i samverkan med stadsdelsnämnderna säkerställa
tillgång på adekvat färdmedel till personal inom äldreomsorg och hälsooch sjukvård.

Trafiknämndens sammanträde 2020-12-17
Svar på hemställan från kommunstyrelsen att säkerställa färdmedel till
personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård
Trafikkontorets avdelning Serviceresor har som en del av sitt tjänsteutbud till
stadens förvaltningar möjligheten att beställa tjänsteresor med serviceresors
upphandlade fordon. Sedan juni månad är samtliga fast upphandlade fordon
(de gröna fordonen) försedda med en ”skyddsbarriär” som ska minska risken
för spridning av Covid-19 för såväl resenär som förare. Trafikkontoret avser att
”gröna” på nytt informera stadens förvaltningar om möjligheten att boka
”smittsäkra” fordon för personalens tjänsteresor. Med stor sannolikhet är det ett
av de covid 19-anpassade ”gröna” fordonen som kommer vid en sådan
bokning.
Trafiknämnden beslutade enligt trafikkontorets förslag som innebär att
trafiknämnden förklarar uppdraget att säkerställa tillgång på adekvata
färdmedel till personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård (KS 202004-08, § 297) för fullgjort.

Avslutad

Modell för avgiftsfinansiering av cykelparkeringsanläggningar
(TN 2018-05-24 §178)

Trafiknämndens sammanträde 2020-02-06 §27
Trafiknämnden förklarar uppdraget (trafiknämnden 2018-05-24, §178) att ta
fram en modell för avgiftsfinansiering av cykelparkeringsanläggningar, för
fullgjort.

Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 2144/18
Yrkande från (M), (L) och yttrande (KD)i TN 2018-05-24 § 178
Ta fram en modell för avgiftsfinansiering av cykelparkeringsanläggningar.
Trafiknämnden förklarar uppdraget (trafiknämnden 2018-05-24 § 178) att ta
fram en modell fr avgiftsfinansiering ab cykelparkeringsanläggningar för fullgjort
på trafiknämndens möte 2020-02-06 § 27.
Avslutad

Trafikkontoret ska ta fram en strategisk plan för att åtgärda
underhållsbehovet i det kommunala vägnätet. (M&I 2019)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 7218/18

Avslutad

Trafikkontoret ska verka för att fler eldrivna bussar och hybridbussar i
Göteborg med målet att kollektivtrafiken på sikt ska vara helt elektrifierad.
(M&I 2019)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 7219/18
Tilldelat uppdrag Dnr: 7219/18 från trafiknämnden föreslås behandlas
tillsammans med uppdrag Dnr: 7211/18 från kommunfullmäktige då båda
uppdragen i sitt innehåll syftar till en elektrifiering av Göteborgs kollektivtrafik.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde 2020-03-26 §89
Trafiknämnden förklarar uppdraget att till trafiknämnden redovisa uppdraget att
ta fram en strategisk plan för att åtgärda underhållsbehovet i det kommunala
vägnätet (2019-01-17 §9) för fullgjort.
Trafiknämndens sammanträde 2020-03-26 §91
Trafiknämnden förklarar trafikkontorets uppdrag att verka för fler eldrivna
bussar och hybridbussar i Göteborg med målet att kollektivtrafiken på sikt ska
vara helt elektrifierad.
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Avslutad

Utreda en slinga för elbussar Angered-Lövgärdet-Gårdsten (TN Budget
2019)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 0724/19
Uppdrag TN 2019-01-17 efter tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S)

Trafiknämndens sammanträde: 2020-02-06 §26
Trafiknämnden förklarar uppdraget att utreda slinga för el-bussar AngeredLövgärdet-Gårdsten (TN 2019-01-17, §9) för fullgjort

Trafiknämnden förklarar uppdraget att utreda slina för el-bussar ANgeredLövgärdet-Gårdsten (TN 2019-01-17 §9) för fullgjort på trafiknämndens möte
2020-02-06 §26
Avslutad

Utreda en spårvagnstunnel Kortedala-Alelyckan för att ansluta till
snabbspåret Angeredsbanan. (TN Budget 2019)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 0726/19
Uppdrag TN 2019-01-17 efter tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S)

Avslutad

Medverka, i samverkan med BRG och andra relevanta aktörer, till att det
tas fram en strategi för trafikinnovationer med syfte att säkerställa att
Göteborgs Stad ligger i framkant i den omvälvande utveckling som sker
inom fordonssektorn när det gäller elektrifiering, automatisering och
digitalisering. (TN Budget 2019)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 0729/19
Uppdrag TN 2019-01-17 efter tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S)

Avslutad

Yrkande (M), (L), yttrande (KD) över trafiksituationen i Nya Hovås. (TN
2017-10-26 §345)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 0388/11
Uppdrag TN 2017-10-26 § 345:
Trafikkontoret ges i uppdrag att undersöka trafiksituationen i Nya Hovås samt
redovisa vilka möjliga åtgärder som finns för att komma till rätta med
trafiksituationen.

Trafiknämndens sammanträde 2020-03-26 § 67
Trafiknämnden förklarar uppdraget att utreda en spårvagnstunnel mellan
Kortedala-Alelyckan (TN 2019-01-17 §9) för fullgjort.

Trafiknämndens sammanträde 2020-04-23 §138
0729/19 Strategisk plan för trafikinnovationer 2020–2023 inom elektrifiering,
digitalisering och automatisering
Trafiknämnden förklarar uppdraget att ”Medverka, i samverkan med Business
Region Göteborg AB (BRG) och andra relevanta aktörer, till att det tas fram en
strategi för trafikinnovationer med syfte att säkerställa att Göteborgs stad ligger
i framkant i den omvälvande utveckling som nu sker inom fordonssektorn när
det gäller elektrifiering, automatisering och digitalisering” (TN 2019-01-17, § 9)
för fullgjort.
Trafiknämndens sammanträde 2020-08-27
Svar på yrkande (L), (M) samt svar på yrkande (M), (L) yttrande (KD)
angående trafiksituationen i nya Hovås
Trafiknämnden förklarar uppdraget angående trafiksituationen i Nya Hovås (TN
2017-10-26, § 345) samt komplettering till yrkandet (TN 2018-08-30, § 296) för
fullgjort.

Kompletterande uppdrag TN 2018-08-30 § 296:
Trafikkontoret ser över trafikflödet i befintliga bostadsområdet utefter
Årekärrsvägen, hastigheter, buskörning, mycket genomfartstrafik m m.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11
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Avslutad

Yrkande (MP) angående ny gång- och cykelbro i kombination med
kollektivtrafik över älven (TN 2018-02-08 § 3150/16)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 3150/16
Trafikkontoret ges i uppdrag att inom ramen för det fortsatta arbetet med en ny
gång- och cykelbro utvärdera möjligheten att koppla ihop kollektivtrafiken över
älven genom en ny busshållplats vid Cityvarvet, samt möjligheten att med
småskaliga el-skyttelfordon trafikera gång- och cykelbron för att helt koppla
ihop hållplatslägena över älven.

Trafiknämndens sammanträde 2020-04-23 § 135
3150/ Svar på uppdrag om ny gång- och cykelbro i kombination med
kollektivtrafik över älven
Trafiknämnden förklarar uppdraget att inom det fortsatta arbetet med en ny
gång- och cykelbro utvärdera möjligheten att koppla ihop kollektivtrafiken över
älven (TN 2018-02-08, §18) för fullgjort.

TN 2018-11-06 § 406 (Skriftlig information)
Avslutad

Yrkande från (M), (L) och yttrande (KD) angående utvärdering av
trafikstrategin (TN 2018-03-13 § 69)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 1035/18
Trafikkontoret får i uppdrag att utvärdera om målbilden i trafikstrategin är rimlig.
Trafikkontoret får i uppdrag att göra en tydlig analys över vilka åtgärder som
behöver prioriteras för att nå trafikstrategins mål.

Trafiknämndens sammanträde 2020-08-27
Trafiknämnden bordlägger ärendet på förslag från Toni Orsulic (M)
Tilldelat uppdrag Dnr: 1035/18 från trafiknämnden behandlas tillsammans med
uppdrag TK Dnr:7209/18 från kommunfullmäktige då båda uppdragen i sitt
innehåll syftar till att utvärdera Göteborgs Trafikstrategi.

TN 2018-11-06 § 405 Skriftlig information
TN 2019-06-13 § 260 Redogörelse
Tilldelat uppdrag Dnr: 1035/18 från trafiknämnden behandlas tillsammans med
uppdrag TK Dnr:7209/18 från kommunfullmäktige då båda uppdragen i sitt
innehåll syftar på att utvärdera Göteborgs Trafikstrategi.
Avslutad

Yrkande (S), (V) (MP) Lämplig utbyggnadstakt för Göteborg gällande
Koll2035 (TN 2018-08-30 § 298)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 1397/13
Trafikkontoret får i uppdrag att påbörja arbetet med en konkretiserad plan för
nödvändig utbyggnadstakt för Göteborg, som underlag till fortsatt samverkan i
Stadstrafikforum och genomförandet av Koll2035.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde 2020-04-23 §144
1397/13 Svar på yrkande angående lämplig utbyggnadstakt för Göteborg
gällande Koll2035
Trafiknämnden förklarar uppdraget att påbörja arbetet med en konkretiserad
plan för nödvändig utbyggnadstakt för Göteborg, som underlag till fortsatt
samverkan i Stadstrafikforum och genomförandet av Koll2035 (TN 2018-08-30,
§ 298) för fullgjort.
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Avslutad

Yrkande (S), (V), yttrande (MP) Framkomlighet i staden (TN 2018-11-06 §
412)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 6574/18
1.Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att återkomma med en
redovisning kring planerade investeringar och projekt med medelstor/stor
trafikstörande effekt, samt vilka av dessa som kan frysas under en period med
stora pågående trafikpåverkande projekt.
2.Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att redovisa ovanstående
sammanställning utifrån prioriteringsordning samt en konsekvensbeskrivning.

Avslutad

Yrkande (S), (V), yttrande (MP) Serviceresors ekonomi (TN 2018-12-10 §
480)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 6577/18
Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med en detaljerad genomgång av
modellen för serviceresor samt en jämförelse av modellen med Stockholm och
Malmös innehållande bland annat vad gäller bruk a resor, tilldelning, ekonomi
samt tjänster.

Avslutad

Förslag till avgifter för reklamändamål på allmän platsmark. (TN
Återremiss 2018-09-27 § 335)
Beskrivning av uppdrag
Återremiss TN 2018-05-24 § 177
Kompletteras med förtydligande i frågor som uppkommit i samband med
inkomna skrivelser från JC Decaux, Clear Chanel och Landahl advokatbyrå.
Återremiss TN 2018-09-27 §335
1. Ge trafikkontoret i uppdrag att inhämta erfarenheter från Västtrafik gällande
deras avgiftsnivå.
2. Uppdrag åt en extern värderare att ge en second opinion på marknadsvärdet
av reklamytor på allmän plats enligt ärendet.
3. Utifrån erfarenheterna från Västtrafik och second opinion föreslå avgift för
upplåtelse av offentlig plats.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde 2020-04-23 §145
6574/18 Svar på yrkande från (S), (V) och (MP) gällande framkomlighet i
staden
Trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma med en redovisning kring
planerade investeringar och projekt med medelstor/stor trafikstörande effekt,
samt vilka av dessa som kan frysas under en period med stora pågående
trafikpåverkande projekt (TN 2018-11-06, § 412) för fullgjort.

Trafiknämndens sammanträde 2020-09-24 6577/18
Svar på yrkande (S), (V) yttrande (MP) gällande genomgång av modellen för
serviceresor
Trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma med en detaljerad
genomgång av modellen för serviceresor samt en jämförelse av modellen med
Stockholm och Malmös innehållande bland annat vad gäller bruk av resor,
tilldelning, ekonomi samt tjänster (TN 2018-12-10, § 480) för fullgjort.
Trafiknämndens sammanträde 2020-12-17
Svar på återremiss - Avgifter för upplåtelse av offentlig plats för reklamändamål
på allmän platsmark
Trafikkontoret föreslår en justering av modellen för uttag av avgift för reklam på
offentlig plats samt en höjning av avgiften för reklam på offentlig plats.
Trafikkontoret föreslår även en ny avgift för digitala reklamskyltar. Den
föreslagna avgiften innebär att trafiknämnden får högre intäkter för upplåtelser
på allmän platsmark för reklamändamål vid bibehållet antal upplåtelser.
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde i november att återremittera
ärendet med uppdrag till trafikkontoret att komplettera beslutsunderlaget med
redovisning av antalet reklamytor (och kvadratmeter) i olika kategorier av
reklampelare/hållplatser mm i Göteborg idag, samt med hänvisning till formella
beslut kring förändring av ansvar mellan staden och VGR för väderskydd vid
hållplatser. Trafikkontoret fick även i uppdrag att kommentera skrivningar som
kommit in till trafiknämnden från två olika företag.
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde i december enligt
trafikkontorets förslag. Trafiknämnden beslutade även att förklara uppdraget till
trafikkontoret från föregående sammanträde för fullgjort.
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Avslutad

Göteborgsförslag - 760 - Bygg gång och cykelbana längs
Kongahällavägen. (Uppdrag TN 2019-04-25 § 150)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 3385/19
Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att bereda Göteborgsförslag 760
- Bygg gång- och cykelbana längs Kongahällavägen.

Avslutad

Yrkande från (S), (D), (M), (V), (L), (C) gällande arbetsmiljön på
trafikkontoret (Uppdrag TN 2019-04-25 § 164)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 2257/19
1. Trafiknämnden beslutar att förvaltningen i samverkan med fackliga
organisationerna tar fram en kvalitativ kartläggning över de brister och
utvecklingsbehov som ligger bakom resultatet i medarbetarenkäten, för att ge
en tydlig bild av orsakerna till arbetsmiljöproblemen.
2. Trafiknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
handlingsplan utifrån resultaten i medarbetarenkäten. Planen skall vara målsatt
och med tydlig uppföljning. I planen skall framgå hur arbetsmiljöarbetet skall
genomföras strategiskt i organisationens alla led, detta avser både
förebyggande och främnjande arbetsmiljöarbete. Handlingsplanen skall vara
samverkad med de fackliga organisationerna på trafikkontoret.
3. Trafiknämnden beslutar att nämnden vid varje nämndsammanträde från och
med maj 2019 får en redovisning av de åtgärder, samverkan och arbete som
görs för att förbättra arbetsmiljön utifrån medarbetarenkätens innehåll och
besluten i detta yrkande.

Avslutad

Göteborgsförslag 659 för beslut - Cykelväg samt tillfartsväg till Bergum IF
(Uppdrag TN 2019-04-25 §201)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 2547/19
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 659
- Cykelväg till Bergum IF

Avslutad

Skyltning till Feskekôrka (Uppdrag TN 2019-05-16 §220)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 3701/19
Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret får i uppdrag att uppföra temporär
skyltning till Feskekôrka under byggnationstiden.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde 2020-05-28 §201 1604/19
1. Trafiknämnden beslutar att delvis genomföra Göteborgsförslag 760
- Bygg gång och cykelbanan längs Kongahällavägen inom ramen för
att möjliggöra en utbyggnad av en separerad gång- och cykelväg
längs Kongahällavägen delen Spänstvägen-Tuvevägen i samverkan
med Västra Götalandsregionen och Trafikverket.
2. Trafiknämnden förklarar arbetet med Göteborgsförslag 760 - Bygg
gång- och cykelbana längs Kongahällavägen för fullgjort.
Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
Redogörelse/information om aktuella aktiviteter och frågor inom
arbetsmiljöområdet sker på nämndsammanträden sedan april 2019. Inför 2021
tar förvaltningen fram en årsplanering med kontinuerlig uppföljning över året i
arbetsmiljöfrågor till nämnden. I samband med budgetbeslut 2021 kommer
förvaltningen föreslå att uppdraget från nämnden 2019-04-25 § 164 kan anses
fullgjort och ersättas med information enligt årshjul/årsplanering.

Trafiknämndens sammanträde 2020-04-23
2547/19 Göteborgsförslag 659 för beslut - Cykelväg samt tillfartsväg till
Bergum IF
1. Trafiknämnden beslutar att ej genomföra Göteborgsförslag 659.
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att utreda Göteborgsförslag 659 om en
ny cykelväg samt tillfartsväg till och från Bergumsvallen i Olofstorp (TN 201905-16 § 201) för fullgjort.
Trafiknämndens sammanträde 2020-03-26 §93
Trafiknämnden förklarar uppdraget att uppföra temporär skyltning till
Feskekôrka (TN 2019-05-16 §220) för fullgjort.
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Avslutad

Göteborgsförslag 834 - cykelservicestation med självservice på
Herkulesgatan (Uppdrag TN 2019-08-29 §294)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 4098/19
Uppdrag TN 2019-08-29 §294
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 834
- Cykelservicestation med självservice på Herkulesgatan.

Avslutad

Yrkande från (S) angående uppföljning av genomförda projekt
(Uppdrag TN 2019-10-24)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr 6556/19
Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med
förslag till nämnden på lämplig avgränsning vad gäller kostnad eller andra
parametrar som ska gälla för vilka projekt som återredovisas.

Trafiknämndens sammanträde 2020-03-26 §88
1. Trafiknämnden beslutar att ej genomföra Göteborgsförslag 834
- Cykelstation med självservice på Herkulesgatan.
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslag 834
- Cykelstation med självservice på Herkulesgatan (TN 2019-08-29 § 294) för
fullgjort.
Trafiknämndens sammanträde 2020-02-06
Trafiknämnden förklarar uppdraget angående lämplig avgränsning av
genomförda projekt (TN 2019-10-24, § 383) för fullgjort på sammanträdet
2020-02-06.

Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret får i uppdrag att enligt avgränsningen
ovan kontinuerligt återkomma till nämnden med redovisning av genomförda
projekt utifrån måluppfyllelse gällande tidsram, ekonomisk ram och
funktionalitet.
Trafiknämnden förklarar uppdraget angående lämplig avgränsning av
genomförda projekt (TN 2019-10-24 §383) för fullgjort på trafiknämndens möte
2020-02-06 §22
Avslutad

Etablering av linbana i Göteborg (TN 2019-12-12 )
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 2367/15
Trafikkontoret ges i uppdrag att inom kort redovisa preliminärt utredningsbehov,
kostnader och tidplan för genomförande av:
a. Utökad skytteltrafik med elhybridfärjor mellan Lindholmen/Lundbystrand
och Skeppsbron/Järntorget med erforderliga investeringar i färjelägen mm, i
samverkan med VGR/Västtrafik.
b. Utökad elbusstrafik till/mellan Lindholmen och Volvo Lundby, med
erforderliga investeringar i hållplatser mm, i samverkan med VGR/Västtrafik.
I detta förslag skall även alternativ för olika typer av trafikering av en ny
passage över Lundby leden samt hamnbanan finnas med.
c. Tidigareläggning av Lindholmsförbindelse.
d. Utformning av stadsbana i Lindholmsallén med utredningsalternativ som ger
prioritet och god framkomlighet för bussar.
e. Utredning av Gropegårdslänken för spårvagn och/eller buss inom ramen för
revidering av Målbild Koll2035 i samverkan med VGR/Västtrafik.
f. Ny gång- och cykelbro över älven,

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde 2020-04-23 § 134
8743/19 Svar på yrkande från (D), (S), (M), (L) och (C) angående
Linbaneprojektet och nya trafiklösningar för Lindholmen och Volvo
Lundbyområdet
Trafiknämnden förklarar uppdraget att redovisa utredningsbehov, kostnader
och tidplan för genomförande av trafiklösningar som ersättning för
linbaneförslaget (TN 2019-12-12, § 461) för fullgjort.
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Avslutad

Yrkande från (D) angående trafiksituationen i Torslanda
(Uppdrag TN 2019-12-12)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 7331/19
1. Trafikkontoret ges i uppdrag att redovisa aktuellt planeringsläge för
Torslanda
tvärförbindelse och övriga planerade trafikåtgärder för området samt vilka
möjligheter som finns för att tidigarelägga genomförandet.
2. Trafikkontoret ges i uppdrag att redovisa Trafikverkets utredningar kring väg
155
och hur identifierade åtgärdsförslag kan bidra till att förbättra trafiksituationen i
Torslanda.

Avslutad

Göteborgsförslag [915] för beslut - Gör Andra långgatan till gågata
(TN 2019-12-12)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 7986/19
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag [915] –
Gör
Andra långgatan till gågata.

Avslutad

Yrkande från (M), (L), (C), (S) och (D) gällande åtgärdsförslag utifrån
serviceresors ekonomi år 2020 (TN 2019-12-12)
Beskrivning av uppdrag
TK Dnr: 7738/19
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att vid trafiknämndens februarimöte
återkomma med åtgärdsförslag för att hantera den ekonomiska situationen för
år 2020 avseende verksamheten serviceresor.

Trafiknämndens sammanträde 2020-03-26 §94
Trafiknämnden förklarar uppdraget att redovisa aktuellt planeringsläge för
Torslanda tvärförbindelse och övriga planerade trafikåtgärder för området samt
vilka möjligheter som finns för att tidigarelägga genomförandet, samt redovisa
Trafikverkets utredningar kring väg 155 och identifierade åtgärdsförslag kan
bidra till att förbättra trafiksituationen i Torslanda (TN 2019-12-12 §463) för
fullgjort.

Trafiknämndens sammanträde 2020-11-19
Trafiknämnden beslutar att ej genomföra Göteborgsförslag 915 - Gör Andra
långgatan till gågata. 2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda
Göteborgsförslag 915 - Gör Andra långgatan till gågata (TN 2019-12-12 § 464)
för fullgjort.

Trafiknämndens sammanträde: 2020-03-26 §80
1. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra åtgärder fr
besparingar i enlighet med trafikkontorets förslag.
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att vid trafiknämndens februarimöte
återkomma med åtgärdsförslag för att hantera den ekonomiska situationen för
år 2020 avseende verksamheten Serviceresor 8TN 2019-12-12-, §476)) för
fullgjort.

Trafikkontorets åtgärdsförslag enligt tjänsteutlåtande, dnr. 7738/19
återremitteras, med uppdrag till förvaltningsdirektören att återkomma till
nästkommande trafiknämndmöte, med förslag på ytterligare alternativa
besparingsåtgärder som kan göras inom trafikkontorets olika verksamheter.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11
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Avslutad

Göteborgsförslag 1023 - Två nya stopp för Svart Express gör Hisingen
mindre (TN 2020-03-26)
Beskrivning av uppdrag
Sammanträdesdag 2020-03-26 § 70
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 1023
- Två nya stopp för Svart Express gör Hisingen mindre

Avslutad

Göteborgsförslag 977 - Riv inte Götaälvbron, gör om den till park (TN
2020-03-26)
Beskrivning av uppdrag
Sammanträdesdatum: 2020-03-26

Trafiknämndens sammanträde 2020-12-17
Svar på Göteborgsförslag 1023 - Två nya stopp för Svart Express gör Hisingen
mindre
Göteborgsförslag 1023 innebär att låta busslinje Svart Express stanna vid
hållplatserna Klare Mosse och Bjurslättsliden, och att trafiknämnden ska
påverka Västtrafik för att få till denna förändring. Trafikkontoret har i sin
medverkan i Västtrafiks förstudie inför kommande upphandling av busstrafik på
Hisingen, samt i stadens inspel till Västtrafiks trafikplan för 2022 framhållit
behovet av att låta Svart Express stanna vid Klare Mosse och Bjurslättsliden.
Trafiknämnden beslutade att förklara förslaget i Göteborgsförslag 1023 för
fullgjort inom ramen för trafiknämndens inspel till Västtrafiks trafikplan 2022
samt genom trafikkontorets medverkan i Västtrafiks förstudie inför kommande
upphandling av busstrafik på Hisingen.
Trafiknämndens sammanträde 2020-05-28 §202 0756/20
Trafiknämnden beslutar att ej genomföra Göteborgsförslag 977 - Riv inte
Götaälvbron, gör om den till park.

Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 977
- Riv inte Götaälvsbron, gör om den till park.
Avslutad

1298/20 Yrkande från (S), (D), (M), (L) och (C) angående extern granskning
av trafikkontorets ledningsarbete (TN 2020-04-23 §)
Beskrivning av uppdrag
Trafiknämnden beslutar att ge trafikdirektören i uppdrag att initiera en extern
granskning av ärendet där trafikkontoret frångått gällande rangordning vid
avrop, enligt punkt 2.1.1.1 Avsteg mot rangordning i ramavtal i
Stadsrevisionens granskning av Göteborgs trafiknämnd verksamhetsåret 2019.
Trafiknämnden beslutar att i den externa granskningen begära svar på
frågorna:
- Hur har avstegen från rangordningen uppstått.
- Hur har ärendet hanterats efter att avstegen framkommit.
- Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra att avsteg av denna sort sker igen.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde 2020-11-19
Trafiknämnden förklarar uppdraget att genomföra en extern granskning av ett
felaktigt utfört ärende där trafikkontoret frångått gällande rangordning vid avrop
från ramavtal (TN § 133, 1298/20) som fullgjort.
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Avslutad

3076/20 Yrkande från (S), (M), (L) och (C) gällande samordning mot
smittspridning inom serviceresor (TN 2020-04-23)
Beskrivning av uppdrag
Nämndens beslut om besparingar inom serviceresor som riskerar att öka
smittspridning, exempelvis aktivt flytta resor från färdtjänst till flexlinjen,
upphävs under 2020.

Trafiknämndens sammanträde 2020-05-28 §203 3076/20
Trafiknämnden förklarar uppdraget gällande samordning mot smittspridning
inom serviceresor (TN 2020-04-23 §153) för fullgjort.

Trafikkontoret får i uppdrag att stötta och följa upp samtliga utförares arbete
mot minskad smittspridning.
Åtgärder som behövs för att minska smittspridning inom serviceresor vidtas
genast, kostnader för dessa beräknas och redovisas på nästföljande
presidiemöte.
Avslutad

0586/20 Delårsrapport mars 2020 (TN 2020-04-23 §)
Beskrivning av uppdrag
Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att månadsvis återrapportera de
kostnader samt uteblivna intäkter som uppkommit med anledning av covid-19
till trafiknämnden.
Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att till nästkommande sammanträde
återkomma med ett åtgärdsförlag för att få budget i balans.

Avslutad

Yrkande (D) - angående Bangårdsförbindelsen. (TN 2020-04-23 §139)
Beskrivning av uppdrag
Trafikkontoret ges i uppdrag att innan sommaren 2020 redovisa:
1. Hur och i vilken omfattning som den nuvarande planeringen av
Bangårdsförbindelsen innefattar:
a) trafikering av citybuss- och metrobusslinjer, respektive regionala busslinjer,
samt om hållplats/bytespunkt är planerad på den nya bron.
b) att den nya bron ska utgöra en integrerad de av Centralstation gällande
tillgänglighet till och mellan perronger (spår).
2. Möjligheter och begränsningar för att utforma Bangårdsförbindelsens
dragning med närmare mer direkt koppling till kollektivtrafikstråket till från
Hisingsbron.
3. Vilka olika dragningsalternativ som tidigare förekommit i utredningsarbetet.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11

Trafiknämndens sammanträde: 2020-05-28 § 199 0586/20
1. Trafiknämnden godkänner förslag till åtgärder för att uppnå en
verksamhet i balans inom tillgängliga ekonomiska ramar i enlighet
med tjänsteutlåtandet.
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma med ett
åtgärdsförlag för att få budget i balans (TN 2020-04-23 §140), för
fullgjort.
3. Trafiknämndens ordförande ges i uppdrag att ansöka om användning
eget kapital eller utökad budget av kommunstyrelsen för fortsatta
näringslivsåtgärder utifrån trafikkontorets rekommendation.
Trafiknämndens sammanträde 2020-10-22 6651/20
Svar på yrkande från (D) gällande gen koppling för kollektivtrafik och cykeltrafik
mellan Hisingsbron och Bangårdsförbind
Beslut
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att föreslå stadsbyggnadskontoret
att en översiktlig beskrivning ska tas fram gällande hur en gen
koppling för kollektivtrafik och cykeltrafik mellan Hisingsbron och
Bangårdsförbindelsen kan säkerställas genom eller intill det aktuella
planområdet (TN 2020-06-18 § 246) för fullgjort.
Trafiknämndens sammanträde 2020-06-18 §252 3723/19
1. Redogörelse antecknas till protokollet
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att återkomma med en
redovisning av omfattningen av planeringen, möjligheten att utforma,
samt dragningsalternativ av Bangårdsförbindelsen (TN 2020-04-23
§139) för fullgjort.
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Avslutad

Yrkande - angående Detaljplan norr om Centralstationen (D)
(TN 2020-06-18)
Beskrivning av uppdrag
Trafikkontoret ges i uppdrag att föreslå Stadsbyggnadskontoret att en
översiktlig beskrivning ska tas fram gällande hur gen koppling för kollektivtrafik
och cykeltrafik mellan Hisingsbron och Bangårdsförbindelsen kan säkerställas
genom eller intill det aktuella planområdet.

Avslutad

Yrkande från (S), (M), (L) och (C) angående samåkning inom serviceresor
(TN 2020-08-27)
Beskrivning av uppdrag
Trafiknämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att redogöra för vilka
kostnader och andra konsekvenser som skulle uppkomma om trafiknämnden
skulle ta ett beslut om att samåkning inom serviceresor i så stor utsträckning
som möjligt undviks under den pågående pandemin.

Avslutad

Yrkande från (D) angående stärka stadskärnan (TN 2020-09-24)
Beskrivning av uppdrag
7213/20
Trafikkontoret ges i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att under
vintersäsongen 2020/2021 inte ta ut avgift för markupplåtelse för uteserveringar
eller dekorationer och varuvisningar.

Avslutad

Yrkande från (D) angående tillfällig boendeparkering kring Västra
Nordstan (TN 2020-10-22 § 396 8067/20)
Beskrivning av uppdrag
1.Trafikkontoret ges i uppdrag att översiktligt redovisa situationen för
boendeparkering i Västra Nordstaden.
2.Trafikkontoret ges i uppdrag att redovisa initial bedömning kring möjligheten
att tillfälligt hyra in p-platser i P-hus Nordstan eller annan parkeringsanläggning
för att hantera behov av boendeparkering under byggtiden kring Västra
Nordstan.
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Trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 Årsrapport 2020
Trafikkontoret har föreslagit stadsbyggnadskontoret att inom
Centralenområdets projektledningsgrupp ta fram en översiktlig beskrivning
gällande hur en gen koppling för kollektivtrafik och cykeltrafik mellan
Hisingsbron och Bangårdsförbindelsen kan säkerställas genom eller intill det
aktuella planområdet. Uppdraget återrapporteras i ett tjänsteutlåtande till TN i
oktober, med handläggare från trafikkontoret. SBK och FK är genom
projektgruppen för Centralenområdet delaktiga i underlaget till tjänstutlåtandet.
Trafiknämndens sammanträde 2020-09-24
6298/20 Yrkande från (S), (M), (L) och (C) angående samåkning inom
serviceresor
Trafiknämnden förklarar uppdraget att redogöra för vilka kostnader och andra
konsekvenser som skulle uppkomma om trafiknämnden skulle ta ett beslut om
att samåkning inom serviceresor i så stor utsträckning som möjligt undviks
under den pågående pandemin (TN 2020-08-27,§310) för fullgjort.

Trafiknämndens sammanträde 2020-10-22 § 391 7213/20
Svar på yrkande från (D) angående stärka stadskärnan
Trafiknämnden förklarar uppdraget att ta fram ett beslutsunderlag för att under
vintersäsongen 2020/2021 inte ta ut avgift för markupplåtelse för
uteserveringar eller för dekorationer och varuvisningar (TN 2020-09-24, § 345)
för fullgjort.
Trafiknämndens sammanträde 2020-12-17
Svar på yrkande från (D) angående tillfällig boendeparkering kring Västra
Nordstan
Inom området mellan Sankt Eriksgatan/Östra
Hamngatan/Packhusplatsen/Norra Hamngatan finns 64 platser med
boendeparkering dygnet runt och 66 platser med boendeparkering natt. Dessa
platser samnyttjas av boende och besökare samt arbetande inom området.
Inom samma område var 96 boendeparkeringstillstånd aktiva i oktober 2020.
Sammantaget får tillgången till boendeparkeringsplats på gatumark i området
ses som god, dock inte mycket god. Trafikkontoret bedömer att det inte är
möjligt för kommunen att hyra in sig på privat anläggning och sedan upplåta
dessa p-platser till stadens boendeparkeringskunder.
Trafiknämnden beslutade i och med svaret från trafikkontoret att förklara
uppdragen att översiktligt redovisa situationen för boendeparkering i Västra
Nordstan och uppdraget att redovisa initial bedömning kring möjligheten att
tillfälligt hyra in p-platser i P-hus Nordstan eller annan parkeringsanläggning för
att hantera behov av boendeparkering under byggtiden kring Västra Nordstan
(TN 2020-10-22 § 396) för fullgjorda.
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Avslutad

Västtrafiks Trafikplan 2021 (TN 2020-10-22 § 403 3350/19)

Trafiknämndens sammanträde 2020-12-17

Beskrivning av uppdrag
1. Trafiknämnden ger Trafikkontoret i uppdrag att tillskriva Västtrafik AB och
begära att indragningen av busslinje 18 till Backatorp omprövas.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2020 – 2021-02-11
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Bilaga 6.

Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2020
Trafiknämnden 2021-02-11

Trafiknämndens samlade riskbild 2020
Åtgärder

Uppföljning

Åtgärd: Använda, följa upp och gradvis förbättra
framtaget stöd och arbetssätt för att styra projekt och
program på trafikkontoret.
1. Risk för att trafikkontoret inte klarar sin del i det samlade
stadsutvecklingsuppdraget

Trafikkontoret har under många år arbetat med att systematisera ledningen och styrningen av uppdrag, projekt och
program och i samarbete med våra systerförvaltningar bidragit till stadens utveckling inom detta område. En stabil
plattform ligger nu inom förvaltningen för att leda och styra uppdrag, projekt och program och att i tidigt skede välja
rätt arbetsform. Dessa grundförutsättningar har gett förvaltningen möjlighet att lyfta blicken och i syfte att uppnå
fullskalig "projektdrift" ytterligare utveckla portföljstyrning, resursplanering och riskhantering. Det finns nu
etablerade arbetssätt för portföljstyrning inom kontoret och nästa steg blir att inom staden arbeta med att
synkronisera de portföljer som innehåller stadsutvecklingsprojekt som exempel.

Åtgärd: Utveckla och påbörja implementering av
portföljstyrning på trafikkontoret.
1. Risk för att trafikkontoret inte klarar sin del i det samlade
stadsutvecklingsuppdraget

Trafikkontoret har under många år arbetat med att systematisera ledningen och styrningen av uppdrag, projekt och
program och i samarbete med våra systerförvaltningar bidragit till stadens utveckling inom detta område. En stabil
plattform ligger nu inom förvaltningen för att leda och styra uppdrag, projekt och program och att i tidigt skede välja
rätt arbetsform. Dessa grundförutsättningar har gett förvaltningen möjlighet att lyfta blicken och i syfte att uppnå
fullskalig "projektdrift" ytterligare utveckla portföljstyrning, resursplanering och riskhantering. Det finns nu
etablerade arbetssätt för portföljstyrning inom kontoret och nästa steg blir att inom staden arbeta med att
synkronisera de portföljer som innehåller stadsutvecklingsprojekt som exempel.

Åtgärd: Fortsatt kalibrering av den gemensamma
stadsutvecklingsprocessen i staden
1. Risk för att trafikkontoret inte klarar sin del i det samlade
stadsutvecklingsuppdraget

Gemensamt förvaltningsövergripande arbete för framtagande av Startplan 2021 (d v s vilka detaljplanestarter som
ska ske under 2021) har genomförts. Startplanen beslutas i december i byggnadsnämnden och trafiknämnden fick
information i november. Startplanen har anpassats efter trafikkontorets kapacitet och förmåga.
Även fastighetskontorets exploateringsprocess har utvecklats under året och vi har anpassat våra processer
arbetssätt efter detta. Bland annat har vi ny rutin för hantering av exploateringsavtal.

Åtgärd: Pågående arbete med att ta fram nyckeltal och
strategier för att belysa och ta ställning till effekter,
konsekvenser och genomföra prioriteringar.
2. Risk för att trafikkontoret inte klarar att tillgodose
boende, besökare och verksammas behov av en god
stadsmiljö i Göteborg

Förvaltningen har etablerat "Forum för strategiska områden inriktat mot användare/trafikanter" för att möjliggöra
erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom kontorets olika strategiska områden.
Processen kring hantering av trafik under byggtid gällande trafikanordningsplaner och starttillstånd
kvalitetsutvecklas löpande. Under 2020 har en analys av processen genomförts och, till följd av den, en omfattande
konsultomvandling påbörjats. Förvaltningen arbetar, inom ramen för flera politiska uppdrag, med att se över såväl
framkomlighet och vistelsekvaliteter.

Åtgärd: Tydliggöra hur stadens arbete med
skyfallssäkring ska finansieras. Vem som ansvarar för
vad och hur arbetet ska prioriteras.
2. Risk för att trafikkontoret inte klarar att tillgodose
boende, besökare och verksammas behov av en god
stadsmiljö i Göteborg.

Kretslopp och vatten arbetar med ett förslag och avser remittera ett förslag till trafikkontoret under december.
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Åtgärd: Arbeta aktivt med att få flera att resa med
flexlinjen
3. Risk för att serviceresors kunder inte kan erbjudas
utlovad servicenivå.

Då det utifrån covid-19 är ett rådande läge med märkbart lägre resande för flera av trafikslagen i serviceresors
verksamhet är servicenivåerna höga och det är svårt att se effekter av åtgärder som vidtagits. Verksamheten
arbetar aktivt med att flytta över olika typer av resor som går till fasta adresser att genomföras med flexlinjen istället
för ett färdtjänstfordon. Vidare har det genomförts kompetenshöjande aktiviteter inom avdelningen för att se hur
verksamheten kan nå ut bättre till resenärer avseende möjlighet att resa med flexlinjen, exempelvis vid
tillståndsgivningen som brukar vara den första kontakten in när det gäller färdtjänst.
Eftersom flexlinjen är allmän kollektivtrafik omfattas även den av myndigheternas nuvarande uppmaning att inte
resa med kollektivtrafik och vi har även infört begränsningar i antalet tillåtna personer samtidigt i fordonet. Det
strukturerade arbetet för måluppfyllelse kommer därför att återupptas när pandemin är över.

Åtgärd: Påverka resmönster med bland annat ett nytt
taxesystem
3. Risk för att serviceresors kunder inte kan erbjudas
utlovad servicenivå.

Utifrån de system vi har idag optimeras trafiken och flödena och anpassas till restypen. Begränsning i flexibilitet blir
tydligt när parameterförändringar krävs på grund av nya beslut. Exempelvis så kan resor som ligger i HD systemet
inte ha en egenavgift. Då måste man göra manuella fakturor ut till kunder. Systemet vi arbetar med är inte
samspelta och detta skapar många manuella aktiviteter och extra kontroller. Åtgärd för att effektivisera detta är att
införa ett nytt system. Vi har också bett Planit att titta på en lösning på detta och återkomma med en offert.

Åtgärd: Utveckla bokningssystem och IT-stöd för att
kunna jobba effektivare
3. Risk för att serviceresors kunder inte kan erbjudas
utlovad servicenivå.

Generellt ligger servicenivåerna högt då det är låg belastning på trafiken utifrån covid-19, så risk att serviceresors
kunder inte kan erbjudas utlovad servicenivå är i rådande läge närmast obefintlig. Det pågår ett projekt för att
modernisera den självservicetjänst som trafikkontoret erbjuder för färdtjänst. Detta främst i form av en ny app för
bokning, vilken kommer ersätta nuvarande app som har en föråldrad teknik. Utvecklingen av ny app har tyvärr
försenats av olika skäl. Det finns nu en planering att kunna lanseras den nya appen under februari 2021. En ny
app kan på sikt minska belastning för bokningsverksamhet och framförallt underlätta för resenärer att boka, avboka
samt ha en tydlig överblick över sina bokade resor.

Åtgärd: Fortsatt arbete utifrån fastställd kontrollplan
för Götälvbron i samverkan med berörda parter
4. Risk för att trafikkontoret inte klarar av att tillgodose
transportbehovet för boende, besökare och verksamma i
Göteborg

Förvaltningen upprätthåller kontrollprogram för Göta Älvbron för att säkerställa livslängden tills ny Hisingsbro är på
plats. Tidplanen håller i dags läge och risken för att inte kunna trafikera Göta Älvbron fram till 2021 är låg om inget
oförutsett inträffar. Dock är kostnaden hög för att hålla bron trafikerad.

Åtgärd: Ett program för åtgärder på kanalmurarna
pågår, särskilda mätningar utförs
4. Risk för att trafikkontoret inte klarar av att tillgodose
transportbehovet för boende, besökare och verksamma i
Göteborg.

Programdefinitionsfasen är klar och det finns nu en programplan som beskriver övergripande åtgärder, utmaningar,
kostnad och etappindelning. Arbetet fortlöper, men programmet är mycket komplext och då framför allt i frågan om
framkomlighet under byggtid. Tills åtgärder är vidtagna pågår mätningar och besiktningar för att säkerställa
hållfastheten.
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Åtgärd: IT-utveckling av ruttplaneringssystemen för att
kunna effektivisera serviceresors trafik
4. Risk för att trafikkontoret inte klarar av att tillgodose
transportbehovet för boende, besökare och verksamma i
Göteborg

Då vi är i ett läge med covid-19 genomförs mycket färre resor i serviceresors verksamhet. Det är märkbart att
trafiksituationen ser annorlunda ut, vilket kan illustreras av att serviceresor knappt har några förseningar, något
som tidigare varit svårt att upprätthålla utifrån ombyggnationer och tät trafik. Risk att serviceresor inte kan
tillgodose transportbehov är därmed inte aktuellt för år 2020, men ser vi längre fram och om resandet återgår till de
nivåerna som gällde innan covid-19 är det viktigt att verksamheten har en beredskap. Serviceresor har exempelvis
upprättat arbetssätt för att hantera en stad i förändring, men arbetet har inte behövts bedrivas lika aktivt under år
2020 som tidigare år. Det finns även på sikt behov av ett nyare ruttplaneringssystem, då nuvarande bygger på en
teknik som på sikt är alltför svår att upprätthålla utifrån behov av kompetens och teknikkomponenter. Detta arbete
kommer troligen pågå ett antal år framöver.
Både arbete och åtgärder har startats upp främst utifrån ett pandemiperspektiv och för att begränsa de kostnader i
trafiken som uppstår vid lågt resande. Arbetet är framgångsrikt.

Åtgärd: Trafikkontoret samarbetar med berörda
aktörer inom trafikledning och kommunikation via
bland annat Trafik Göteborg och KomFram
4. Risk för att trafikkontoret inte klarar av att tillgodose
transportbehovet för boende, besökare och verksamma i
Göteborg

Arbetet inom KomFram och Samko fortgår och utvecklas. Förvaltningen har rekryterat en verksamhetsutvecklare
med fokus på KomFram och är i slutfasen av en rekrytering till en administratör för KomFram, en tjänst som
tidigare utförts av en konsult. Ett avtal för hanteringen av trafikledningen på Göta älv har ingåtts där spelreglerna
för hur olika trafikslag ska hanteras specificeras.

Åtgärd: För kritiska anläggningar finns
handlingsplaner för särskilda händelser.
Riskinventering på infrastrukturanläggningar i staden
genomförs årligen
4. Risk för att trafikkontoret inte klarar av att tillgodose
transportbehovet för boende, besökare och verksamma i
Göteborg

Ständigt pågående revidering och uppdatering av infrastrukturanläggningar och handlingsplaner kopplade till
kritiska anläggningar.

Åtgärd: En upphandlingstidplan är framtagen för att
förbereda marknaden på vilka upphandlingar som
kommer och därigenom ge dem möjligheter och
förbereda och planera sina anbud.
5. Risk för att projektstarter försenas.

Upphandlingstidplanen uppdateras i dagsläget 3-4 ggr per år och publiceras på trafikkontorets hemsida.
Upphandlingstidplanen fokuserar i dagsläget främst på att informera om upphandlingar för genomförandestudier
(GFS), projektering och produktion. Trafikkontoret har fått positiv återkoppling från våra leverantörer att
upphandlingstidplanen är uppskattad då den underlättar för dem att få en överblick över vilka upphandlingar/projekt
som är planerade. Upphandlingstidplanen möjliggör även för oss att internt få en överblick över kommande
upphandlingar och därigenom finns underlag för prioritering när behov uppstår.
Kommunikation av upphandlingstidplanen sker i dagsläget via trafikkontorets hemsida samt genom att berörda
verksamhetsavdelningar informerar leverantörerna när den uppdaterats. Planen är att arbetssätten och därmed
kommunikationskanalerna kring upphandlingstidplanen ska utvecklas löpande. T ex har Linked-in-inlägg prövats av
verksamheterna för några specifika upphandlingar. Trafikkontoret har fått positiv återkoppling från våra
leverantörer att upphandlingstidplanen är uppskattad då den underlättar för dem att få en överblick över vilka
upphandlingar/projekt som är planerade.
Förvaltningen har genomfört två rekryteringsprocesser där denna tjänst annonserats, utan att vi lyckats gå i mål.
Rollen är mycket svårrekryterad. Sannolikheten att lyckas bättre en tredje gång är låg, därför behöver vi se över
hur vi kan utveckla rollen genom utveckling av intresserade medarbetare.

Åtgärd: Tydligare kommunikation kring förvaltningens
upphandlingstidplan för att förbereda marknaden på
kommande upphandlingar
5. Risk för att projektstarter försenas.
Åtgärd: Pågående rekrytering av en specialist inom
kalkylering för att arbeta med en systematisk
kalkylprocess genom hela investeringen
5. Risk för att projektstarter försenas
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Åtgärd: Utveckla systematisk portföljstyrning och
anpassa projektportföljens storlek utifrån möjlig
resurstillgång
5. Risk för att projektstarter försenas

En anpassning av portföljens storlek med avseende på kontorets tillgängliga resurser är direkt avhängigt av
användandet av ett resursplaneringsverktyg samt kontinuerlig uppföljning av detsamma. Under hösten har ett
arbete inletts med att kapacitetsbedöma och resursplanera i projektstyrningsverktyget Antura.

Åtgärd: Pågående systematiskt arbetssätt i syfte att
anpassa tidplanerna utifrån tidigare projekts
erfarenheter
6. Risk för att projektgenomföranden försenas

I projektdirektivet tas en första grov tidsuppskattning fram som sedan förfinas i projektplanen. I samband med detta
arbete samlas erfarenheter från liknade projekt in. Därefter sker löpande uppdateringar i samband med
statusrapporteringarna, vilka sker minst 3 gånger per år. Alla projekt har unika förutsättningar och varför
standardtidplaneläggning inte kan fungera. Erfarenhetsmöten har genomförts av avdelning Investering.

Åtgärd: Använda systemstödet i Antura för
utvärdering och erfarenhetsåterföring.
6. Risk för att projektgenomföranden försenas

Möjligheten att använda systemstödet Antura för att förenkla erfarenhetsåterföring kommer att undersökas.

Åtgärd: Löpande information om projektens framdrift
till intressenter
6. Risk för att projektgenomföranden försenas

Under investerings och exploateringsprojektens genomförande bedöms löpande behovet att
kommunikationsinsatser med intressenter. I större projekt där många påverkas av en ombyggnad tas en
kommunikationsplan fram bestående av olika aktiviteter, t ex informationsblad till närboende. Projektägaren följer
löpande upp projektet genom statusrapporteringsmöten med projektledare och controller.
I exploateringsprojekten har vi ett nytt/uppdaterat arbetssätt som bygger på flera kostnadsavstämningar under
planeringsfasen (detaljplanens framtagande). På så sätt får man möjlighet att i tidigt skede styra innehållet mot
tänkt budget. I våra större investeringsprojekt arbetar vi med risk/osäkerhetsanalyser för att hantera frågan innan
inriktningsbeslut fattas. I våra mindre-medelstora projekt har vi för vissa börjat att ta fram kostnadskalkyler flera
gånger under projekteringen; i början, mitt i och när projekteringen är färdig. På så sätt får vi löpande koll på
kostnadsförändringen och kan styra innehåll och ambitionsnivå mot vår projektbudget.
Ett arbete har påbörjats för att mer systematiskt jobba med våra kalkyler genom investeringsprocessen. Det
innebär utveckling av mallar, rutiner och en kostnadsdatabas.

Åtgärd: Förtydliga osäkerheter i kalkylerna i tidiga
skeden.
7. Risk för att projekt blir dyrare än kalkylerat

Åtgärd: Utveckla en systematisk kalkylprocess genom
hela investeringen
7. Risk för att projekt blir dyrare än kalkylerat
Åtgärd: Förbättra kontrollfunktionen kopplat till
kalkylering
7. Risk för att projekt blir dyrare än kalkylerat
Åtgärd: Sätta realistiska tidplaner som hanterar
osäkerheter och som möjliggör en mer korrekt kalkyl.
7. Risk för att projekt blir dyrare än kalkylerat
Åtgärd: Pågående program för nuvarande och framtida
lokaler för trafikkontorets hela verksamhet
8. Risk för att inte kunna tillgodose ändamålsenliga lokaler

Förvaltningen har vid två tillfällen försökt att rekrytera denna funktion, men inte lyckats. Rollen är svårrekryterad då
den är mycket efterfrågad hos många aktörer i branschen samtidigt som att det finna en god marknad som
egenföretagare. De personer vi söker i rollen arbetar ofta hos entreprenörer och där har vi mycket svårt att
konkurrera med anställningsvillkor. Vi kommer därför att behöva göra ett omtag och utveckla funktionen utan att
rekrytera ny personal.
Idag finns det visst stöd i Antura för projektledaren för att bedöma tidsåtgången av projektens alla ingående
moment. En byggledare stödjer också tid och kostnadsplanering. Det ligger i projektens natur att förstå och hantera
osäkerheter och avvikelser och hela projektarbetssättet syftar till att hålla sig inom tid, kostnad, innehåll.
Erfarenhetsmöten inom avdelning investering samt löpande uppföljningar mellan projektägare och projektledare.
Beslut togs i februari månad att hela förvaltningen ska samlokaliseras i lokalerna på Köpmansgatan. Omfattande
kontakter med lokalförvaltningen där ett antal åtgärder vidtagits från fastighetsägaren och eftersatt underhåll i
fastigheten kommer tas om hand ligger till grund för beslutet. Arbetet i lokalprojekt Framtida lokaler har
intensifierats under våren i förändrad organisation avseende projektägare/projektstyrgrupp/projektgrupp med två
delprojekt/facklig beredningsgrupp. Beräknad inflyttning/samlokalisering sent 2021. Vi ser att risken att inte kunna
tillgodose ändamålsenliga lokaler är omhändertagen.
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Åtgärd: Pågående arbete med målbild för volym och
ambitionsnivå i relation till mängden resurser.
Identifiera effektiviseringsmöjligheter och avsätta
resurser för att implementera dessa
9. Risk för en för hög arbetsbelastning på kontoret

Det pågående arbetet inom ramen för kontorets budget- och planeringsarbete där prioriteringar och
effektiviseringsåtgärder tas fram och där ambition och målbilder får ställas i relation till de resurser vi har eller kan
tillskapa. I övrigt sker olika typer av verksamhetsutveckling inom olika avdelningar/enheter för att effektivisera,
förtydliga och förbättra, även i syfte att minska ohälsosam arbetsbelastning. På vissa håll sker rekrytering för att
skapa rätt nivå och numerär av kompetenser för att klara uppdragen.

Åtgärd: En handbok för personsäkerhet samt en
handlingsplan för de som arbetar med
investeringsprojekt kommer att tas fram.
10. Risk för kränkningar, hot och våld mot personal

Handbok för personsäkerhet är framtagen och senaste version är gällande från och med 2020-01-10. Handboken
återfinns under Styrande dokument/Säkerhet och lokaler/Personsäkerhet. Trafikkontorets rutin för hot och våld
inom avdelning Investering är framtagen och gällande från och med 2020-04-20. Rutinen återfinns under Styrande
dokument/Säkerhet och lokaler/Personsäkerhet. Rutinen inbegriper även verksamhet inom Stora Projekt.

Åtgärd: En handlingsplan för serviceresors
verksamhet
10. Risk för kränkningar, hot och våld mot personal

Handlingsplanen är ännu inte påbörjad och bedöms inte som akut vid ett lågt resande som under pandemin.
Kommer påbörjas under vintern 2020/2021.

Åtgärd: Informera samtliga chefer och medarbetare om
anvisning
12. Risk för oegentligheter på grund av brister i efterlevnad
av anvisning om mutor, jäv och otillåten bisyssla

Under 2020 har uppdatering anvisningen med ett antal tillhörande stödjande dokument genomförts. Därefter har ett
informationsinsatser gjorts både på chefsmöte och APT/avdelningsmöten för att sprida kunskap om trafikkontorets
förebyggande arbete mot oegentligheter och tillhörande anvisning samt tillhörande stödjande dokument. Ett
informationsbrev har även gått ut till trafikkontorets leverantörer i börjanav december månad där vi tackar för gott
samarbete samt i korthet informerade om vårt arbete om förebyggande arbete mot oegentligheter samt våra
förhållningssätt. En positiv effekt av genomförda informationsinsatser är att avdelning Juridik och upphandling får
en ökad volym av frågor kring mutor, jäv och förtroendeskadlig bisyssla. Chefer och medarbetare är mycket
angelägna om att förstå hur det ska agera på ett korrekt sätt. Detta möjliggör för tydliggörande eventuella
oklarheter samt lägger även grunden för att frågor diskuteras och på så sätt långsiktigt skapa en öppenhet och
transparens inom området. Under 2021 planeras för ytterligare informations och utbildningsinsatser.
Trafikkontorets process för "Beställa och upphandla tjänster och varor" fastställdes i maj månad 2020. I samband
med detta genomfördes work-shops samt informationsinsatser på APT/Avdelningsmöten och via förvaltningens
intranät för att sprida kunskap om processen med tillhörande aktiviteter och styrande dokument.

Åtgärd: Informera om process för upphandling av
konsulttjänster
13. Risk för inköp av konsulttjänster utan genomförd
behovsanalys
Åtgärd: Resurs avsätts för informationsinsats och
manuell hantering
14. Risk för felaktig ekonomisk uppföljning
Åtgärd: Fortsatt arbete med den strategiska
kompetensförsörjningsplanen
16. Risk för att vi inte har rätt kompetens och resurser för
vårt uppdrag
Åtgärd: Utveckla arbetssätt för prioritering av
digitaliseringsinsatser baserat på kartläggning av
behov och ekonomiska förutsättningar
17. Risk för att vi inte har ekonomisk och
kompetensmässig kraft för att klara det ökade kravet på
digitalisering
Åtgärd: Åtgärder och uppsättning för en mer
omfattande backup-hantering. Ett projekt är uppstartat
för uppgradering av driftmiljöer
18. Risk för driftsavbrott i systemstöd

Resurs har avsatts i fyra månader för att tillsammans med verksamhetsstyrning säkerställa flödet. Utvärdering har
skett och finns i den interna kontrollplanen.
Förslag till plan för strategisk kompetensförsörjning är framtagen. Nu får AC frågan om att sätta en ambition för
konsultanvändandet nästa år liksom frågan om identifierade, kritiska kompetensbehov 2021. Övergripande plan
bryts ner per avdelning i samband verksamhetsplanering.
IT-rådet har kommit igång och där finns utrymme för hantering av prioriteringar utifrån systemförvaltningsplanerna.
IT-rådet har också inventerat utvecklingsbehovet för kommande år och prioriterat. Prioriteringen är genomgången
och beslutad av IT ledningsutskott samt förvaltningsledningen. Stöd kommer att finnas ifrån arbetssätt som
utmynnar i uppdrag Digitalisering TK.
Aktiviteter för att migrera driften av Planetsystemen kommer starta hösten 2020 och driftmiljöerna hos leverantören
planeras att gå i produktion KV1 2021. Avtal för drift hos leverantören är klart. Samtliga system för Serviceresor
skall därefter vara uppgraderade och migrerade till driftsmiljöer med större tillgänglighet och säkerhet.
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Trafiknämndens interna kontrollplan 2020
Kontroll: Inköpsbeslut för antagna anbud
5. Risk för att projektstarter försenas om en upphandling
måste göras om för att inkomna anbud inte ligger inom
ramen för inköpsbeslutet.
Kontroll: Kontroll av dokumentation i
rekryteringsprocessen
11. Risk för att vi inte följer stadens rekryteringsprocess
och därmed inte genomför rekryteringarna på ett sakligt
och objektivt sätt.
Kontroll: Följa upp medarbetares kännedom om och
efterlevnad av trafikkontorets anvisning för mutor, jäv
och otillbörlig bisyssla.

För mer info se kontroll dnr 0589/20
Nio stycken stickprov genomfördes under året.
Samtliga projekts tilldelningsbeslut höll sig inom inköpsbeslutets tak
Då ingen avvikelse identifieras planeras ingen åtgärd.
För mer info se kontroll dnr 0589/20
Uppföljande revision av chefsrekryteringsprocessen har genomförts i november månad. HR har genomfört ett
förbättringsarbete och utvecklat rekryteringsrutinen i takt med stadens införande av kompetensbaserad rekrytering
(KBR). Stickprov av ett antal rekryteringar med dess dokumentation sker halvårsvis.

Aktiviteten följer med till 2021 års internkontrollplan
Utkast till frågeställningar är framtagen. Undersökning ska genomföras digitalt - applikation för utskick och frågesvar-hantering är ännu inte bestämd. Genomförandet av denna aktivitet synkroniseras med aktiviteten "Informera
samtliga chefer och medarbetare om anvisning". Tid för genomförandet har skjutits fram till feb 2021.

12. Risk för oegentligheter på grund av brister i efterlevnad
av anvisning om mutor, jäv och otillåten bisyssla
Kontroll: Kontrollera ordrar lagda mot konsultkonton
13. Risk för inköp av konsulttjänster utan genomförd
behovsanalys
Kontroll: Andel automatiskt matchade fakturor mot
ordrar gjorda i Proceedo
14. Risk för felaktig ekonomisk uppföljning på grund av

Kontroll: Kontroll av avrop på ramavtal
15. Risk för skada för leverantör som inte erbjuds jobb i
den rangordning som avtalats i ramavtal

För mer info se kontroll dnr 0589/20
Kontrollpunkten följer med till 2021års internkontrollplan
I 15 av 70 stickprov genomförda på ordrar lagda under 2020 fanns inköpsbeslut bifogat i Proceedo.
Åtgärd: Trots osäkerhet i resultatet konstateras vi att inköpsbeslut inte alltid bifogas. Fortsatta informations- och
utbildningsinsatser behöver genomföras under 2021.
För mer info se kontroll dnr 0589/20
Andelen ordermatchade fakturor har ökat från 17 procent till ca 35 procent vilket visar att vårens insatser med
information till leverantörer och internt samt ökade insatser har gett resultat. Under hösten har utbildningar
genomförts främst för de som har ett stort fakturaflöde för att öka kunskapen internt och öka andelen matchade
fakturor ytterligare. Förbättringskurvan har dock planat ut och analys av eventuellt fler möjliga åtgärder pågår där
hanteringen av abonnemangsfakturor sannolikt behöver ses över.
För mer info se kontroll dnr 0589/20
Tio stickprov har genomförts under året.
Av aktuella stickprov var det ingen som avvek från att följa rangordningen vid avrop
Trots att inga avvikelser noteras i stickproven följer denna kontroll med till 2021 års internkontrollplan. Detta
område är viktigt att kontrollera kontinuerligt.
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Kontakt
Göteborgs Stad, Trafiknämnden
Köpmansgatan 20, Box 2403, 403 16 Göteborg
Telefon 031-365 00 00
E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

www.goteborg.se/trafikkontoret

