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Information om de exploateringsprojekt som 
Trafikkontoret genomför och samordnar på 
uppdrag av Fastighetskontoret.  
 

Bakgrund: Fastighetsnämnden har från år 2020 budgetansvar för stadens totala 
exploateringsekonomi och därmed även hanteringen av skedesbeslut för 
exploateringsprojekt. Trafiknämnden förväntas ta höjd för ökade kostnader för drift av 
anläggningarna, i form av ränta och avskrivningar samt för skötsel och underhåll av 
densamma. Enligt tidigare skriftlig information till trafiknämnden 2020-02-06 så kommer 
trafiknämnden fortsättningsvis skriftligen informeras om de exploateringsprojekt 
trafikkontoret genomför och samordnar på uppdrag av fastighetskontoret. Följande tre 
beställningar har inkommit till trafikkontoret från fastighetskontoret under perioden 
2020-02-16 till den 2021-03-22.  

 

• Beställning nr 1 - Västra Masthuggskajen  
Utbyggnad av kommunaltekniska gatuanläggningar vid Järnvågsgatan m fl., 
IB186 - delområde Första Långgatan och Masthamnsgatan.  

För att genomföra laga kraftvunnen Detaljplan får trafikkontoret uppdraget att beställa 
utbyggnad av kommunaltekniska gatuanläggningar inom delområde Västra 
Masthuggskajen i enlighet med upphandlingsstrategi daterad 2020-11-26.  

Till grund för uppdraget ligger trafikkontorets genomförda GFS samt Detaljplanen. 
Beställningen omfattar beställning och genomförande av utbyggnad av kommunala 
gatuanläggningar inklusive förberedande arbeten på och vid Masthamnsgatan, samt att 
svara för den kommunaltekniska samordningen mellan berörda förvaltningar och bolag 
samt Trafikverket.  

Enligt framtagen kostnadsbedömning för utbyggnad av gatuanläggning uppgår 
totalkostnaden till ca 71 miljoner kronor, prisnivå 2017. I denna bedömning ingår medel 
avsatta för generella osäkerheter med 12 miljoner kronor samt trafikkontorets kostnader 
för projektstyrning.  
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•  Beställning nr 1 - Östra Masthuggskajen  
Utbyggnad av kommunaltekniska gatuanläggningar inom del av planområdet 
för Blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl, IB186, delområde Olof 
Palmes plats.  

För att genomföra laga kraftvunnen Detaljplan får trafikkontoret uppdraget att beställa 
och genomföra tidskritisk utbyggnad av gatuanläggningar och kollektivtrafikkörfält kring 
Olof Palmes plats, inklusive förberedande arbeten i anslutning till Emigrantvägen, samt 
att svara för den kommunaltekniska samordningen mellan berörda förvaltningar, bolag 
och Trafikverket.  Enligt framtagen kostnadsbedömning för utbyggnad av gatuanläggning 
uppgår totalkostnaden till ca 63 miljoner kr, prisnivå 2017. I denna bedömning ingår 
medel avsatta för generella osäkerheter med 10,7 miljoner kr samt trafikkontorets 
kostnader för projektstyrning.  

 

• Tilläggsbeställning för pågående GFS inom Centralenområdet -  
Teknisk genomförbarhet och ekonomisk bedömning gällande ventilationstorn 
med tillhörande driftutrymme inom planområdet för Norr om Nordstan, IB 
1002.  

Fastighetskontoret beställde GFS och projektering av gatuanläggningar 2018-11-05 för 
Centralenområdet innefattande Detaljplan för Station Centralen Västlänken och 
Detaljplan för Norr om Nordstan, tilläggsbeställning till GFS gjordes 2021-01-20 för att 
prognosen ökat sedan första beställningen. Inom detaljplan Norr om Nordstan pågår 
utredningar och framtagande av beslutsunderlag för att möjliggöra den stadsutveckling 
inom området med hänsyn taget till den dåliga luftkvaliteten. Denna tilläggsbeställning 
avser att utreda ett tekniskt genomförande och en ekonomisk bedömning av ett 
ventilationstorn med tillhörande driftutrymme inom planområdet Norr om Nordstan.  

Läget för placeringen av ventilationstorn med tillhörande driftutrymme bestämdes i 
samband med byggnationen av Götatunneln. Därefter har det inom området tillkommit 
anläggningar såsom Hisingsbron med tillhörande ramper som är under färdigställande 
och Västlänkstunneln som avses färdigställas 2026.  Den tekniska genomförbarheten ska 
ta hänsyn till dessa anläggningar, men även se möjligheter att undvika befintliga 
konstruktioner i den mån det är möjligt, men utan att frångå det bestämda läget inom 
planområdet Norr om Nordstan.  

Denna tilläggsbeställning avser kostnader om 635 000 kr. Beloppen är redovisade i 
projektets ekonomiska prognos.  
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