
Investeringsnomineringar 2022 
Trafiknämnden

goteborg.se

Foto: Lo Birgersson Foto: Lo Birgersson

Foto: Patrik Van Meer

http://www.goteborg.se


Innehållsförteckning 
1 Investeringsvolymer ............................................................. 2 

1.1 Övergripande beskrivning av investeringsvolymer ............... 2 

1.2 Hållbarhetsdimensioner och prioriteringsgrunder ................. 4 

1.3 Beskrivning av investeringsvolymer utifrån 
investeringsområden ........................................................... 8 

1.4 Beskrivning av betydande projekt ...................................... 13 

2 Driftskonsekvenser ............................................................. 18 

2.1 Kapitalkostnadsutveckling .................................................. 18 

2.2 Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel) ......................... 20 

 

  



 

Investeringsnomineringar 2022  2 (21) 
Trafiknämnden  
  

1 Investeringsvolymer 

1.1 Övergripande beskrivning av 
investeringsvolymer 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 

2026-
2031 

Inkomster 769,0 561,8 384,7 663,4 440,8 544,3 2 595,0 3 755,0 

Utgifter -1 925,8 -2 018,0 -1 740,9 -2 519,6 -2 258,8 -2 314,7 -10 852,0 -14 588,0 

varav  
Re/Ersättnings-
investering 

-366,3 -524,8 -567,7 -553,0 -726,6 -637,7 -3 009,8 -3 997,3 

varav 
Nyinvestering 

-1 559,5 -1 493,2 -1 173,2 -1 966,6 -1 532,2 -1 677,0 -7 842,2 -10 590,7 

Investerings-
netto 

-1 156,8 -1 456,2 -1 356,2 -1 856,2 -1 818,0 -1 770,4 -8 257,0 -10 833,0 

Budget 2021-
2025 

 -2 030,0 -2 435,0 -1 893,0 -1 982,0 -1 887,0 -10 227,0  

De investeringar som trafiknämnden gör ska bidra till att det blir enklare, säkrare 
och mer tillförlitligt att transportera sig i Göteborg. Tyngdpunkterna ligger på att 
det hållbara resandet ska öka. Trafiknämnden kan bidra till att förändra resandet 
genom att förenkla för göteborgaren att hitta nya, bättre resandevanor. Den 
kommande tiden präglas av en stor byggverksamhet inom staden både när det 
gäller investering och exploatering. Det sker en stor stadsomvandling där många 
aktörer är involverade. Trafiknämndens investeringar syftar till att tillgodose behov 
samt åtgärda brister i stadens infrastruktur. Det innefattar även att reinvestera och 
omhändertaga de befintliga anläggningar som blivit utslitna. 

Det långsiktiga investeringsunderlag som låg till grund för förvaltningens 
investeringsplanering förra året har varit utgångspunkt för årets arbete med 
framtagande av investeringsnominering för perioden 2021-2031. Underlaget har 
uppdaterats utifrån aktuella tidplaner och prognoser. På summerade nivå framgår 
en differens mot föregående års underlag, vilken främst förklaras av förvaltningens 
hantering av budgetregleringspost, vilket beskrivs närmare i stycket nedan. På 
åtgärdsnivå förklaras förändringar mellan åren främst på uppkomna 
tidsförskjutningar. En förändring mot föregående år är att kommande skeden av det 
namngivna projekt Gamlestan etapp 2 inte ingår i det uppdaterade underlaget 
eftersom åtgärden klassas som en exploatering och ingår då istället i 
fastighetskontorets rapportering. 

Budgetregleringspost – ett schablonmässigt avdrag  
Målsättning är att samtliga angelägna och prioriterade åtgärder ska drivas i den takt 
som underlaget redovisar. Erfarenheter visar på att det i en så omfattande 
investerings- och exploateringsplan kommer några av åtgärderna att stöta på ännu 
ej identifierade senareläggningar, som exempelvis nödvändiga tillstånd, 
samordning med trafikavstängningar, stadengemensam prioritering mellan 
exploaterings- och investeringsprojekt, krockar i utförande, konkurrens om resurser 
inom såväl projektering som utförande. Det är oundvikligt i en så stor och 



 

Investeringsnomineringar 2022  3 (21) 
Trafiknämnden  
  

omfattande verksamhet som kontoret nu hanterar, det går dock inte att veta vilka 
projekt som drabbas. Genom budgetbeslutet för planperioden 2021-2025 fick 
trafiknämnden åter möjlighet att vid behov flytta medel mellan åren. För att inte 
låsa upp mer investeringsmedel än vad bedöms kunna upparbetas under kommande 
år görs ett schablonmässigt avdrag med 20 procent av den totala 
investeringsvolymen för åren 2022-2031. Genom detta avdrag blir den planerade 
investeringsvolymen mer realistisk. Detta innebär en viss differens mot föregående 
års investeringsunderlag, då det inte omfattade ett schablonmässigt avdrag för 
samtliga år eftersom möjligheten att flytta medel mellan år då saknades. 

Fördelning mellan investering och reinvestering 
Investeringsutgifterna rapporteras i investeringsnomineringen uppdelade på 
reinvestering respektive nyinvestering. Reinvestering sker med syfte att återställa 
anläggningar till dess ursprungliga tillstånd. På trafikkontoret innebär det bland 
annat beläggningsarbeten på gator och cykelvägar, upprustning av broar och 
tunnlar, belysningsåtgärder samt arbeten med spåranläggning. Föreslagen volym 
för reinvesteringar under perioden 2021-2031 uppgår till drygt 27 procent av de 
totala investeringsutgifterna. Att reinvesteringsåtgärder inte uppgår till en högre 
andel av trafiknämndens investeringsram förklaras genom att samtliga åtgärder 
inom Namngivna projekt klassas som nyinvesteringar. På sikt kommer den årliga 
volymen inom reinvestering att öka, med anledning av det omfattande arbetet med 
upprustning av kanalmurar. 

Påverkan på driftverksamheten 
En ökad investeringsvolym är positiv eftersom den kan skapa en större nytta för 
boende, besökare och verksamma. Förutom en ökad investeringsram så innebär 
stadens ambitioner inom stadsutveckling även en påverkan på den årliga 
driftverksamheten. Förutom de investeringsrelaterade driftskostnader som enligt 
anvisning rapporteras i denna sammanställning vill förvaltningen också belysa 
investeringsverksamhetens påverkan inom andra delar, vilka rapporteras mer 
ingående i samband med verksamhetsnomineringen. 

Den föreslagna investeringsvolymen medför ökande driftskostnader i tidiga 
skeden, där arbete med utredningar och åtgärdsvalsstudier genomförs, men också i 
senare skeden då driftsbudgeten belastas med kostnader i samband med 
framtagande av detaljplaner, viss kommunikation samt kostnader för 
projektorganisation. Investeringsvolymens omfattning innebär också ökat fokus på 
framkomlighet, samordning och uppföljning. En direkt följd av det ökande antalet 
byggprojekt märks också genom att förvaltningen möter en ökad mängd med 
tillstånd.  

För att uppnå önskad investeringsvolym är det därför en förutsättning att 
trafiknämnden erhåller tillräckliga driftresurser. 
 
Indexkompensation - pengars värde minskar över tid 
Investeringsunderlaget är i år angivet i löpande pris, vilket innebär att åtgärderna 
beräknas till aktuellt värde det år då kostnaden uppstår. Trafikkontoret har valt en 
generell uppräkning om 2,0 procent per år. Flera av de namngivna projekten har 
finansiering från Västsvenska paketet. Eftersom indexkompensationen för 
kommande år utifrån Västsvenska paketets beräkningar uppgår till 2,0 procent per 
år så är det den nivån som läggs ut på de enskilda projekten. Undantag är åtgärder 
inom Sverige förhandlingen där indexuppräkning av kostnader sker med 3,0 
procent. 

  



 

Investeringsnomineringar 2022  4 (21) 
Trafiknämnden  
  

Enprocentregeln - konstnärlig utformning  
Inom investeringar finns enprocentregeln. För Göteborgs Stad är det beslutat att 
stadens förvaltningar och helägda bolag ska avsätta 1,0 procent av byggkostnaden 
för utpekade projekt för konstnärlig gestaltning när man bygger nytt, bygger till 
eller bygger om. Arbetet sker i samarbete med kulturförvaltningen. I 
trafiknämndens investeringsunderlag avsätts en särskild post som sedan används 
för de projekt som utses. 

1.2 Hållbarhetsdimensioner och 
prioriteringsgrunder 
Med en omfattande investeringsverksamhet krävs prioritering för att uppnå 
önskvärd nytta. Förvaltningen arbetar med urvalskriterier, men saknar i dagsläget 
ett förvaltningsgemensamt verktyg för att värdera åtgärder. Med uppdrag att 
erbjuda en hållbar mobilitet och god stadsmiljö, bildar målbilden tillsammans med 
de tre hållbarhetsperspektiven förvaltningens urvalskriterier för arbetet med att 
sammanställa investeringsplanen. 

Hållbar 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. 

Goda stadsmiljöer – med fokus på att gator, torg och ytor mellan husen är goda 
miljöer att leva, verka och vistas i, idag och i framtiden. 

Hållbarhetsperspektiv - de tre dimensionerna av hållbarhet, ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet bildar förutsättning för vad och hur trafiknämnden levererar i 
sitt uppdrag. En hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Ekonomisk hållbarhet 
För trafiknämndens verksamhet innebär ekonomisk hållbarhet att använda, vårda 
och underhålla resurser och anläggningar för att skapa långsiktigt hållbara värden. 
Det långsiktiga underhållet säkerställer att stadens anläggningar kommer att 
fungera med bibehållen funktion. Detta skapas genom analys och noggrann 
planering för att hitta kostnadsmässigt optimerade lösningar för respektive 
anläggning. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning krävs att ekonomiska 
resurser avsätts kontinuerligt för planerat underhåll istället för akuta reparationer 
och underhåll. En ekonomiskt hållbar stadsutveckling behöver ske i balans med 
erforderligt underhåll av befintliga anläggningar. Det är viktigt att drift och 
underhåll av stadens befintliga anläggningar prioriteras. 

Den omfattande investeringsverksamheten påverkar även nämndens 
driftverksamhet. Kostnader för kapitalkostnader kommer att öka i takt med att nya 
anläggningar tas i bruk. Dessutom innebär stadsutvecklingstakten att allt fler ytor 
och anläggningar ska driftas och underhållas för att bibehålla sin funktion över tid. 
Detta är kostnader som belastar förvaltningens driftverksamhet. 

Social hållbarhet 
Trafiknämnden har, tillsammans med andra samhällsbyggande nämnder, ansvar för 
att planera och bygga ut den framtida staden. Planeringen sker på strategisk 
systemnivå i bland annat, översiktsplaner och åtgärdsvalsstudier. Lokal geografisk 
planering sker i trafikförslag kopplat till detaljplaner, genomförandestudier och 
projekteringar som kontoret tar fram, själva och tillsammans med andra. 
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Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla individer får sina 
rättigheter respekterade. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika 
möjlighet till en livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha 
förutsättningar för en god hälsa. 

Den fysiska miljön har stor betydelse för människors välbefinnande, hälsa och 
vardagsliv. I trafiknämndens uppdrag ligger att tillhandahålla transportsystem och 
stadsrum som fungerar bra för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg. 
Trafiknämnden ska också aktivt verka för en planering som utjämnar skillnader i 
livsvillkor och bidrar till en mer jämlik stad. Detta görs genom att skapa trygga och 
säkra stadsmiljöer och genom att utveckla ett transportsystem som bidrar till en 
jämlik tillgång till stadens resurser så som arbete, skola, service och väl 
omhändertagna närmiljöer. Att utveckla en trygg, säker och jämlik stad innebär att 
sätta människor i fokus, hela vägen från målbild och större strukturer till 
genomförande och detaljer. 

Arbetet med att ta fram investeringsplanen innefattar analys av spridningen av 
projekt inom staden. Kunskapsunderlag så som Jämlikt Göteborg vägleder, och 
även i år redovisas i vilka stadsdelar åtgärder planeras att genomföras. Genom att 
aktivt arbeta med infrastruktur i utsatta områden kan trafiknämnden bidra till en 
jämlik stad. 

En jämställdhetsberäkning av investeringsunderlaget har genomförts. Den visar på 
en större nytta för kvinnor jämfört med män. Detta är framförallt kopplat till att 
investeringsunderlaget omfattar en rad stora investeringar i infrastruktur för 
kollektivtrafiken och kvinnor tenderar att nyttja kollektivtrafiken i högre 
utsträckning än män. 

Trafikkontoret utgår ifrån statistik som presenteras i Resvaneundersökningar 
(RVU) som gjorts inom ramen för Västsvenska paketet. Undersökningen beskriver 
könsuppdelade färdmedelsandelar för vardags(del)resor för boende i Göteborg 
2014 inom gång-, cykel-, kollektiv- och bil. Resvaneundersökningen är baserad på 
ett förstärkt underlag om cirka 18 600 urvalspersoner i åldern 15 till 84 år boende i 
Göteborgsregionen. Av dessa svarade nästan 7000 personer, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 37 procent. Utfallet från den senaste mätningen visas i tabellen 
nedan.

 
För att beräkna de olika investeringsområdena så har RVU-talen använts och den 
totala investeringsvolymen för respektive område. Om inget RVU-tal finns 
tillgängligt för investeringsområdet beräknas nyttan som könsneutral 50/50. 
Namngivna projekt har ofta effekter på fler investeringsområden och därför gör 
kontoret en procentuell bedömning av åtgärdens nytta i relation till 
investeringsområden inom Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer. Denna procent 
används sedan tillsammans med RVU-talen. 

I årets jämförelse är den totala investeringsvolymen fördelad på 56,8 procent för 
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kvinnor och 43,2 procent för män. Skillnaden i fördelningen mellan könen i RVU 
finns i Resor till fots, 62,0 procent för kvinnor och 38,0 procent för män, och i 
Resor med kollektivtrafik, 61,0 procent för kvinnor och 39,0 procent för män. 
Majoriteten av volymen inom Namngivna projekt går att relatera till 
kollektivtrafikåtgärder. Eftersom RVU-talen visar att kvinnor i högre utsträckning 
använder kollektivtrafik ger investeringsunderlaget ett högre fördelning för 
kvinnor. 

 
Ekologisk hållbarhet 
Investeringar med syfte att gynna det hållbara resandet förväntas ge positiva 
effekter på miljön. En utbyggnad av kollektivtrafiknätet samtidigt som gång- och 
cykelstråken förstärks, förbättrar möjligheten för stadens invånare att resa utan bil. 
Detta innebär positiva miljökonsekvenser i form av minskade utsläpp och trängsel. 
Om människor väljer att gå eller ta cykeln istället för bilen bidrar det till en renare 
luft vilket också påverkar folkhälsan positivt. Den generella utvecklingen av 
kollektivtrafikresor genererar också normalt sett fler korta gångresor i staden. 

Investeringar genomförs i energieffektiviseringsåtgärder samt åtgärder för att 
minska buller och vibrationer. Genom att möjliggöra laddplatser för bussar ges en 
förutsättning för en hög grad av elektrifiering. Nämndens investeringar som syftar 
till att gynna en fossilfri hållbar mobilitet bidrar till stadens finansiering av 
investeringar via Gröna obligationer. 

Prioriteringsgrunder 
Eftersom kontorets, stadens och marknadens genomförandekapacitet är begränsad 
har ambitionsnivån överstigit vad som varit möjligt att leverera. Det finns en hög 
investeringsvilja i staden och en stor förväntan bland stadens invånare. Arbetet med 
att sammanställa investeringsplanen sker med hjälp av urvalskriterier. 

Ingångna avtal 

Främst prioriteras de åtgärder för vilka staden har ingått avtal och 
överenskommelser om genomförande, exempelvis Västsvenska paketet och 
Sverigeförhandlingen. För att kunna fullgöra stadens åtaganden i dessa avtal krävs 
en stadenövergripande samordning, prioritering och utveckling av gemensamma 
arbetssätt.  Samordning sker även med andra parter. Trafikkontoret, Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen samverkar regelbundet kring frågor som rör parternas 
gemensamma frågor så som drift och underhåll av gator och spår samt planerade 
investeringar. Detta görs på flera olika tjänstemannanivåer och i flera olika forum. 
Arbetet har under de senaste åren strukturerats om en del och de nya formerna har 
givit en bättre insyn i varandras verksamheter vilket underlättar för alla parter och 
är något som ökar framdriften i arbetet med att förverkliga Målbild Koll2035. 
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Framkomlighet 

I arbetet med urval inom investeringsplanen prioriteras åtgärder i syfte att främja 
framkomlighet i staden under byggtid. 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. 

Trafikstrategin 

Göteborg planerar för att växa. För att kunna välkomna fler invånare, besökare och 
verksamheter i en tätare stad på ett hållbart sätt behöver trafiksystemet förändras. 
Trafikstrategi för en nära storstad ska vara vägledande för hur trafiksystemet och 
användandet av gatuutrymmet i Göteborg ska utvecklas för att uppnå fastslagna 
mål och möta de utmaningar som staden står inför. Ett konsekvent genomförande 
av trafikstrategin bidrar till mer attraktiva stadsmiljöer, enklare vardagsliv, mindre 
miljöpåverkan, förbättrad folkhälsa och högre ekonomisk aktivitet i Göteborg. 

Bostadsbyggandet 

Genom den infrastruktur som backar upp stadsutveckling får trafikkontoret en 
viktig roll i uppdraget att öka bostadsbyggandet. 

Reinvesteringar 

Genom att planera och prioritera ett långsiktigt arbete med reinvestering och 
upprustning av befintliga anläggningar. 
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1.3 Beskrivning av investeringsvolymer utifrån 
investeringsområden 

Belopp i 
mnkr  Utfall Prognos 

Investerings-
område  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021-

2025 2026-2031 

Resor till fots Ink         

 Utg -7,7 -21,6 -19,8 -19,1 -19,8 -22,4 -102,6 -134,5 

 Netto -7,7 -21,6 -19,8 -19,1 -19,8 -22,4 -102,6 -134,5 

Resor med 
cykel 

Ink 0,7 3,1 6,5 18,7 25,9 3,8 58,0 14,3 

 Utg -80,1 -134,2 -184,7 -151,0 -127,1 -119,9 -716,8 -745,5 

 Netto -79,4 -131,1 -178,2 -132,3 -101,2 -116,1 -658,8 -731,2 

Resor med 
kollektivtrafik 

Ink 14,0 19,2 31,5 18,7 13,5 6,0 88,9 7,5 

 Utg -53,2 -152,4 -148,6 -123,8 -85,4 -96,3 -606,5 -509,7 

 Netto -39,2 -133,2 -117,1 -105,1 -71,9 -90,3 -517,6 -502,2 

Resor med bil Ink  5,6     5,6  

 Utg -17,7 -51,9 -55,7 -55,0 -171,6 -41,7 -376,0 -333,7 

 Netto -17,7 -46,3 -55,7 -55,0 -171,6 -41,7 -370,4 -333,7 

Närings-livets 
transporter 

Ink         

 Utg -5,0 -17,7 -27,9 -45,8 -41,0 -24,8 -157,3 -159,3 

 Netto -5,0 -17,7 -27,9 -45,8 -41,0 -24,8 -157,3 -159,3 

KomFram 
Göteborg 

Ink 10,8 1,7     1,7  

 Utg -27,7 -6,1 -4,2 -4,2 -4,3 -4,4 -23,3 -28,3 

 Netto -17,0 -4,4 -4,2 -4,2 -4,3 -4,4 -21,6 -28,3 

Goda 
stadsmiljöer 

Ink         

 Utg -1,2 -21,4 -40,8 -31,1 -21,4 -23,0 -137,7 -147,3 

 Netto -1,2 -21,4 -40,8 -31,1 -21,4 -23,0 -137,7 -147,3 

Re-
investering 
spårvägs-
banan 

Ink         

 Utg -77,1 -68,9 -77,4 -39,1 -86,2 -59,0 -330,6 -513,4 

 Netto -77,1 -68,9 -77,4 -39,1 -86,2 -59,0 -330,6 -513,4 
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Re-
investering 
byggnads-
verk 

Ink         

 Utg -27,5 -110,8 -281,4 -253,7 -415,9 -324,3 -1 386,1 -1 826,0 

 Netto -27,5 -110,8 -281,4 -253,7 -415,9 -324,3 -1 386,1 -1 826,0 

Re-
investering 
Belysning 
och energi-
effektivi-
sering 

Ink         

 Utg -94,8 -93,7 -95,8 -97,6 -99,5 -101,4 -488,1 -650,2 

 Netto -94,8 -93,7 -95,8 -97,6 -99,5 -101,4 -488,1 -650,2 

Re-
investering 
Gator och 
vägar 

Ink -1,2        

 Utg -166,9 -251,4 -255,0 -300,8 -306,6 -312,5 -1 426,2 -2 006,9 

 Netto -168,2 -251,4 -255,0 -300,8 -306,6 -312,5 -1 426,2 -2 006,9 

Namngivna 
projekt 

Ink 744,7 532,2 442,8 791,9 511,5 -670,6 2 949,0 4 672,0 

 Utg -1 366,6 -1 077,1 -975,0 -2 017,4 -1 433,9 -1 752,7 -7 256,7 -11 109,3 

 Netto -621,9 -545,5 -532,2 -1 225,5 -922,4 -1 082,1 -4 307,7 -6 437,3 

Konst (1%) Ink         

 Utg  -10,2 -10,4 -10,6 -10,8 -11,0 -53,1 -70,9 

 Netto  -10,2 -10,4 -10,6 -10,8 -11,0 -53,1 -70,9 

Budget-
reglerings 
post 

Ink   -96,2 -165,9 -110,2 -136,1 -508,2 -938,8 

 Utg   435,8 629,9 564,8 578,7 2 209,1 3 647,0 

 Netto   339,6 464,0 454,6 442,6 1 700,8 2 708,2 

Netto 
investering 
Totalt 

-1 156,8 -1 456,2 -1 356,2 -1 856,2 - 1 818,0 -1 770,4 -8 257,0 -10 833,0 

 

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. 

Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer 
Trafiknämndens investeringar 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 
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investeringar kopplade till KomFram Göteborg. 

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 finns 
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. 

Resor med cykel omfattar åtgärder som syftar till att öka framkomligheten och 
trafiksäkerheten för cyklister såsom pendlingscykelvägar och övergripande 
cykelvägar. Det är önskvärt att cykelvägnätet är sammanhängande och utan 
ologiska avbrott varför exempelvis åtgärder kopplade till saknade, korta länkar 
återfinns inom investeringsområdet. Det ingår även ett antal åtgärder som sker 
löpande under året i takt med att behov identifieras såsom cykelparkeringar, 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder, till exempel hastighetssäkrade 
cykelpassager och cykelöverfarter, samt belysningsåtgärder. 

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 och det planeras även 
elektrifieringsåtgärder för busstrafiken. Ett antal åtgärder inom investeringsområdet 
utförs löpande under året i takt med att behov identifieras, såsom 
tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt reducering av färdvibrationer. 

Resor med bil innefattar främst åtgärder som syftar till att begränsa negativa 
effekter från biltrafiken. Exempel är trafiksäkerhetsåtgärder där trafikosäkra 
korsningar görs om till cirkulationsplatser samt åtgärder för att hantera 
bullerproblematik så som skärmar och vallar, kopplad till biltrafik. 

Näringslivets transporter omfattar åtgärder kopplade till frakttrafik i skärgården 
och transporter i innerstaden. 

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. Inom investeringsområdet KomFram Göteborg finns det 
investeringsmedel som nyttjas för åtgärder som syftar till att underlätta 
framkomligheten för göteborgarna under den kommande tidens 
stadsomvandlingsprojekt. 

Goda Stadsmiljöer är 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 längs stadens gator och torg, 
trygghetsskapande åtgärder samt gågator. 

Reinvestering 
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. 

Reinvestering av spårväg innefattar insatser som byten av spår, växlar, 
spårkomplex och tunganordningar. I investeringsområdet inryms även att förstärka 
överbyggnader i spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen 



 

Investeringsnomineringar 2022  11 (21) 
Trafiknämnden  
  

bussarna medför när de samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk. Västtrafik 
finansierar åtgärderna i investeringsområdet genom räntor och avskrivningar i 
banavgiften. 

Reinvestering av byggnadsverk omfattar åtgärder som görs för att ta hand om 
stadens byggnadsverk som består av bland annat broar, bullerskärmar, flytbryggor 
och stödmurar. En stor insats planeras för att rusta upp kanalmurarna, ett projekt 
som sträcker sig över många år framöver. Befintliga kanalmurar är sedan i början 
av 1800-talet och upprustningen är komplex då den består av flera delsträckor, 
varav flera har stor trafikpåverkan under byggtiden. En annan stor åtgärd i 
investeringsområdet är upprustning av Gullbergskulverten 

Reinvestering av belysning samt energieffektivisering omfattar åtgärder 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. 

Reinvestering av gator och vägar är åtgärder kopplade till upprustning av 
gatuanläggningar och underhållsbeläggningsarbeten. Åtgärderna handlar 
framförallt om beläggningsarbeten men också om upprustning av väganläggningar 
som till exempel farthinder, upphöjda övergångsställen och brunnar.  

Namngivna projekt 
De åtgärder som är av större karaktär med en budget över 250 miljoner kronor eller 
är åtgärder av principiell karaktär benämns Namngivna projekt. De är ofta 
komplexa utifrån en eller flera aspekter som till exempel ekonomi, geografi, 
omgivningspåverkan med mera. Varje projekt inom området namngivna projekt 
har en tilldelad budgetram. Generellt gäller för namngivna projekt att de genomförs 
i tre steg, genomförandestudie, projektering och byggnation. Projekten inom 
investeringsområdet Namngivna projekt sorteras under fem rubriker: 
Trafiknämnden, Koll2035, Sverigeförhandlingen, KomFram Göteborg samt 
Västsvenska paketet. Åtgärdsbeskrivningar för de namngivna projekten återfinns i 
bilaga 2. 

Fördelning mellan trafikslag 
Uppdelning av åtgärder utifrån de olika sätt som medborgare och näringsliv 
transporterar sig på kan även tillämpas inom de namngivna projekten. Diagrammet 
nedan visas hur den samlade investeringsvolymen för åtgärder inom Goda 
Stadsmiljöer och hållbar mobilitet samt Namngivna projekt fördelas mellan de 
olika trafikslagen för perioden 2021-2031. 
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Exploateringar 
Trafikkontoret planerar och genomför exploateringar på allmän platsmark på 
uppdrag från fastighetskontoret respektive Älvstranden utvecklings AB. 
Trafikkontoret har inte längre budgetansvar för den skattefinansierade 
exploateringsverksamheten, men har fortsatt kostnadsansvar för de färdigställda 
gatuanläggningarnas kapitalkostnader samt ansvarar för drift och underhåll av 
dessa. Detta är kostnader som belastar trafiknämndens driftsbudget. 
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1.4 Beskrivning av betydande projekt 
Belopp i mnkr Utfall t o m Prognos 

Pågående 
projekt -2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 2031- 

Skeppsbron 
etapp 2* 

        

Ink 17,5 3,1 47,7 81,7     

Utg -35,1 -6,3 -95,4 -193,5 -344,0 -350,8 -661,6  

Netto -17,5 -3,2 -47,7 -111,8 -344,0 -350,8 -661,6  

Station Haga*         

Ink 1,0        

Utg -22,8 -60,0 -75,2 -106,8 -140,0 -120,0 -267,0  

Netto -21,8 -60,0 -75,2 -106,8 -140,0 -120,0 -267,0  

Torslanda 
Tvärförbindelse 

        

Ink         

Utg -2,1 -5,0 -12,9 -122,0 -57,9    

Netto -2,1 -5,0 -12,9 -122,0 -57,9    

Citybuss 
Backastråket 

    

Ink 5,4 8,6 81,2 229,3 10,7    

Utg -6,6 -11,3 -47,4 -423,6     

Netto -1,2 -2,7 33,8 -194,3 10,7    

Citybuss Norra 
Älvstranden 
(västra och  
nordvästra delen) 

        

Ink 2,1 4,6 98,4 44,7   295,6 221,9 

Utg -1,8 -5,5 -131,6 -80,4   -462,2 -326,7 

Netto 0,3 -0,9 -33,2 -35,7   -166,6 -104,8 

Spårväg och 
Citybuss Norra 
Älvstranden  
(Brunnsbo-Linné) 

        

Ink 30,7 48,8 93,4 155,6 253,3 335,0 1 744,8 2 859,2 

Utg -35,3 -57,9 -54,8 -234,5 -442,2 -628,8 -3 061,4 -3 912,5 

Netto -4,6 -9,1 38,6 -78,9 -188,9 -293,8 -1316,6 -1 053,3 

Engelbrektslänk
en - ny 
spårvägslänk * 

        

Ink 3,9 4,9 3,8 108,0 27,3    

Utg -8,9 -9,3 -8,1 -205,3 -47,3    

Netto -5,0 -4,4 -4,3 -97,3 -20,0    
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Hisingsbron*         

Ink 1 557,0 342,7       

Utg -2 791,6 -480,4 -364,2 -355,6     

Netto -1 234,6 -437,7 -364,2 -355,6     

Initiala åtgärder 
kollektivtrafik 
och cykel 

        

Ink 312,0 6,3       

Utg -312,0 -6,3       

Netto 0,0 0,0       

Nedsänkning av 
E45 
Gullbergsvass 

        

Ink 94,37 74,6 21,1      

Utg -303,4 -78,1 -11,0      

Netto -208,7 -3,5 10,1      

Knutpunkt 
Korsvägen * 

        

Ink 26,1 15,7 48,0 100,0 150,0 253,0 300,5  

Utg -26,1 -15,7 -48,0 -100,0 -150,0 -253,0 -440,0  

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -143,5  

Kvilleleden *         

Ink 55,5 12,5 47,2 52,6 50,2 52,6 104,0  

Utg -86,3 -25,0 -94,4 -105,2 -100,5 -105,1 -207,9  

Netto -30,8 -12,5 -47,2 -52,6 -50,3 -52,5 -103,9  

Gamlestaden 
etapp 2 (GFS) 

        

Ink 41,8 10,4       

Utg -41,4 -10,4       

Netto 0,4 0,0       
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Planerade 
projekt 

-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031- 

Gång och 
cykelbro över 
Göta älv 

        

Ink         

Utg  -2,0 -5,0 -15,0 -15,0 -15,0 -715,0 -313,0 

Netto  -2,0 -5,0 -15,0 -15,0 -15,0 -715,0 -313,0 

Avenyn 
upprustning 

        

Ink         

Utg  -1,5 -10,0 -15,5 -15,0 -75,0 -143,0  

Netto  -1,5 -10,0 -15,5 -15,0 -75,0 -143,0  

Hjalmar 
Brantingstråket 

        

Ink         

Utg     -5,0 -5,0 -80,0 -40,0 

Netto     -5,0 -5,0 -80,0 -40,0 

Slakthusmotet 
- kommunala 
delar 

        

Ink         

Utg     -2,0 -5,0 -93,0  

Netto     -2,0 -5,0 -93,0  

Nylöse-
förbindelsen 

        

Ink         

Utg         

Netto         

Klimat-
anpassning 
- inre och yttre 
vattenvägar 

        

Ink         

Utg         

Netto         

Angöring 
busstrafik 
(tidigare 
benämning 
Metrobuss) 

        

Ink         

Utg     -10,0 -10,0 -480,0  

Netto     -10,0 -10,0 -480,0  
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Spårväg i 
Alléstråket; 
Haga-Nordstan* 

        

Ink         

Utg  -2,0 -10,0 -25,0 -25,0 -75,0 -750,0  

Netto  -2,0 -10,0 -25,0 -25,0 -75,0 -750,0  

Citybusstråk         

Ink         

Utg  -1,0 -5,0 -15,0 -50,0 -50,0 -379,0  

Netto  -1,0 -5,0 -15,0 -50,0 -50,0 -379,0  

Stadsbana, 
Kortedalatunnel; 
spårtunnel 
Kortedala-
Alelyckan 

        

Ink         

Utg       -135,0 -1400,0 

Netto       -135,0 -1400,0 

Bangårds-
förbindelsen 

        

Ink   2,0 20,0 20,0 30,0 1 020,0 402,4 

Utg   -2,0 -20,0 -30,0 -60,0 -1 300,0 -582,4 

Netto   0,0 0,0 -10,0 -30,0 -280,0 -180,0 

Politisk satsning -2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 2031- 

Utbyggnad av 
hållplatser enligt 
Målbild Koll2035 

        

Ink  6,0 12,0 11,0 7,5 6,0 7,5  

Utg  -12,0 -24,0 -22,0 -15,0 -12,0 -15,0  

Netto  -6,0 -12,0 -11,0 -7,5 -6,0 -7,5  

 

De åtgärder som omfattas i stadens definition Betydande projekt återfinns hos 
trafikkontoret inom investeringsområdet Namngivna projekt.  

I bilaga finns åtgärdsbeskrivningar för namngivna projekt som förvaltningen 
planerar för perioden 2021-2031 och i tabellen ovan samt i underlaget framgår 
aktuell prognos per åtgärd. Det finns åtgärder som saknar specificerad kostnad. Det 
beror på att de befinner sig i ett tidigt skede där det ännu inte finns tillräckliga 
beräkningsunderlag för att uppskatta en totalkostnad. Konsekvensen är att 
summeringen av investeringsmedel i underlaget inte motsvarar den totala 
investeringsvolymen för de kommande investeringarna. I takt med att underlaget 
uppdateras under kommande år kommer även kostnader för de investeringsåtgärder 
som i nuläget inte har en angiven kostnad att specificeras. Detta gäller bland annat 
åtgärden Klimatanpassning inre och yttre vattenvägar, där arbetet med 
högvattenskydd dessutom kommer innebära omfattande driftpåverkande kostnader.     

Enligt anvisning ska åtgärderna sorteras under rubrikerna pågående respektive 
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planerade åtgärder. Förvaltningen har gjort bedömningen att de åtgärder som är i 
investeringsfas sorteras under pågående medan åtgärder som ännu inte belastar 
investeringsverksamheten sorteras under planerade. 

I Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2021-2025 framgår en politisk satsning på 
utbyggnad av hållplatser enligt Målbild Koll2035. Detta projekt ingår i 
investeringsområde Resor med kollektivtrafik. Enligt anvisning visas åtgärden 
även specificerad på rad i ovan tabell för att tydliggöra omhändertagandet. 
Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet har budgeterats 
med 100 miljoner kronor brutto (50 miljoner kronor netto) i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige att ianspråkta medel från Västra Götalandsregionen och 
Stadens gemensamma pott för spårinvesteringar. Trafikkontoret har fördelat 
medlen över åren i enlighet med nu planerad utbyggnad. 
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2 Driftskonsekvenser 

2.1 Kapitalkostnadsutveckling 
Belopp i mnkr Utfall Prognos 

Kapitalkostnader 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Avskrivningar -107,8 -124,0 -163,0 -228,4 -366,2 -452,8 -539,4 -628,2 

Räntekostnader -32,3 -32,4 -39,8 -49,3 -72,1 -86,1 -99,4 -115,6 

Totala 
kapitalkostnader 

-140,1 -156,4 -202,8 -277,7 -438,3 -539,0 -638,8 -743,8 

Kapitalkostnader i 
nomineringar 2021 

   -285,6 -413,4 -452,2 - - 

Rad "Kapitalkostnader i nomineringar 2021" i tabellen ovan är det värde som nominerades föregående år. Förra 
årets siffror var utan hänsyn tagen till effekten av nya redovisningsprinciper. Årets underlag tar hänsyn till 
förändrade redovisningsprinciper från och med år 2022. 

Kapitalkostnader  
En ökad investeringsvolym innebär också ökade driftskostnader under många år 
framöver i form av kapitalkostnader. Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
ränta. Avskrivning är den årliga värdeminskningen av anläggningar från det år den 
tas i bruk. Kostnaden fördelas linjärt över de år då anläggningen beräknas vara i 
bruk, det vill säga beräknad nyttjandeperiod. De olika delarna (komponenterna) 
inom en anläggning kan ha olika lång nyttjandeperiod. Majoriteten av de 
tillkommande anläggningarna har en beräknad livslängd på cirka 70 år, medan 
beläggningsarbeten samt belysning har en kortare livslängd på cirka 10 år. 
Räntekostnaden beräknas utifrån stadens anvisningar och uppgår för närvarande till 
1,0 procent. Det är en minskning från tidigare 1,25 procent, vilket ger en lägre 
kostnad för förvaltningen i jämförelse med tidigare prognos. 

För att beräkna kommande kapitalkostnader görs sammanställningar av befintliga 
anläggningar, pågående projekt samt kommande planerade projekt som finns 
upptagna i det långsiktiga investeringsunderlaget. Från år 2022 anpassas 
förvaltningens kapitalkostnadsprognos efter de nya redovisningsprinciperna för 
upplösning av inkomst. Det innebär i korthet att trafiknämndens nettokostnad ökar 
från och med år 2022. 

Eftersom underlaget baseras på en uppskattning om när anläggningar tas i bruk 
kommer den årliga kapitalkostnaden att uppdateras efter att projekten slutförts. 
Erfarenheten visar att genomförandetakten inte är lika hög som ambitionsnivån. 
Förvaltningen har i beräkningen försökt att ta hänsyn till ännu ej identifierade 
tidsförskjutningar, men prognosen kommer kontinuerligt följas upp och anpassas 
efter förändrade tidplaner för färdigställande av projekt. 

Hisingsbron kommer succesivt att tas i drift under 2021 vilket innebär en väsentligt 
ökad kapitalkostnad för förvaltningen. I underlaget ingår den nettokostnad som 
anläggningen belastar kapitalkostnaderna med utan hänsyn tagen till kommande 
avtal med Västtrafik om kostnadsfördelning mellan parterna. 

I bild 1 nedan visas den totala kapitalkostnadsutvecklingen i årets 
nomineringsunderlag i jämförelse med det material som lämnades föregående år. 
Från år 2022 framgår effekten av de förändrade redovisningsprinciperna.  Det finns 
också en förändring som är härledd till att aktiveringen av Hisingsbron kommer ske 
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succesivt, allt eftersom den tas i bruk, vilket innebär att den kraftiga ökning av 
kapitalkostnader som en så omfattande anläggning medför, förskjuts något i tid. 
Effekten kompenseras genom att en något högre avskrivningstakt har beräknats för 
majoriteten av reinvesteringarna. 

I bild 2 framgår hur kapitalkostnaderna är fördelade mellan befintliga 
anläggningar, pågående anläggningar och planerade anläggningar. 

  

 
(bild 1. Utfall och prognos, totala kapitalkostnader 2015-2031 samt jämförelse med 
prognos föregående år) 

 
(bild 2. Utfall och prognos, totala kapitalkostnader 2015-2031 samt fördelning på 
befintlig, pågående och planerad investeringsvolym) 
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2.2 Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel) 
Driftskostnader (nettoeffekter) 2022 2023 2024 2025 

Drift tillkommande anläggningar 7,7 8,3 10,4 9,1 

Medfinansiering statlig/regional 
infrastruktur 

 0,3   

Icke aktiveringsbara 
projektkostnader 

34,0 -39,0 5,0 5,0 

Förgäveskostnader/ 
Utrangeringar 

20,0    

Totala 
driftskostnadskonsekvenser 

61,7 -30,4 15,4 14,1 

Driftskostnader i underlag 2021 59,4 -45,7 14,3 6,5 

En växande investeringsbudget får påverkan även på investeringsrelaterade 
driftskostnader. Tabellen ovan visar på den årliga förändringen av 
investeringsrelaterade nettokostnader, vilka belastar trafiknämndens driftsbudget.  

Drift och underhåll 
Den ökade investeringstakten innebär på sikt ett ökat antal anläggningar som 
nämnden ansvarar för. Att ta hand om befintliga anläggningar är en viktig del av 
trafiknämndens verksamhet och kostnader för drift och underhåll belastar 
nämndens driftsbudget. Kostnaderna för drift- och underhåll av tillkommande ytor 
är beräknade och angivna som en schablonkostnad baserad på värdet av de 
exploateringsanläggningar som tas i bruk aktuellt år. Inom 
investeringsverksamheten kan nya anläggningar i vissa fall innebära en positiv 
effekt på drift- och underhållsbehovet genom att de äldre mer kostsamma 
anläggningarna ersätts med nya moderna. I andra fall omvandlas ytan och 
kostnader för drift och underhåll bedöms då bli konstant. 

Bidrag till annans anläggning/ medfinansiering statlig/regional infrastruktur 
Bidrag med finansiering till investering i annans anläggning omfattar cykelbanor 
som ägs av Trafikverket. Västra Götalandsregionen har genomfört en satsning på 
utbyggnad av cykelvägar längs regionala vägar i Västra Götaland där kommuner 
medfinansierar projektering och byggnation av aktuella cykelvägar med 50 
procent. Avropen samordnas av Göteborgsregionens kommunalförbund som gör ett 
samlat inspel till Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Trafikkontoret har 
nominerat fyra delsträckor enligt bifogat underlag. Beslut har ännu inte meddelats 
vilket innebär att det är oklart om någon eller några av de nominerade 
delsträckorna blir aktuella för utbyggnad. Eftersom det är Trafikverkets anläggning 
kan finansiering inte ske via trafiknämndens investeringsram utan kostnaden, som 
fördelas över 25 år, kommer att belasta driftsresultatet. 

Icke aktiveringsbara projektunika kostnader (rivning och sanering)  
Enligt gällande bokföringsprinciper får endast kostnader som tillför ett värde för 
anläggningen belasta investeringen. Rivning av en befintlig anläggning och 
sanering av mark är ibland nödvändig för att genomföra en åtgärd, men bidrar inte 
till den nya anläggningens värde. Kostnaden belastar därför driftsresultatet det år 
som den uppstår. 

När den nya Hisingsbron över Göta älv tas i bruk kommer den befintliga 
Götaälvbron att monteras ned och rivas. Kostnaden för rivningen ingår i beslutad 
projektkostnad för Hisingsbron, och beräknas uppgå till cirka 54 miljoner kronor. 
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Kostnaden för rivning belastar driftsresultatet de år kostnaden uppstår vilket 
beräknas ske under både år 2021 och år 2022. 

Saneringskostnader uppstår sannolikt inom flera projekt vid sanering av förorenad 
mark. Med den stora omfattning av projekt som planeras genomföras under 
kommande år är det svårt att i förväg ange hur omfattande sanering som kommer 
krävas samt vilket år som den kommer att uppstå. Förvaltningen har gjort en 
bedömning utifrån befintliga underlag samt tidigare erfarenheter, men beräkning av 
kostnader för sanering kommer behöva uppdateras löpande. Identifierade 
saneringskostnader finns bland annat inom projekt Kvilleleden samt inom 
Brunnsbo-Linné. Trafikkontoret har inte i underlaget inkluderat några icke 
aktiveringsbara projektunika kostnader för exploateringsprojekt eftersom 
Fastighetsnämnden har budgetansvar för exploateringsverksamheten. 

Förgäveskostnader/utrangering 
I takt med att trafiknämnden får ett ökande antal stora komplexa projekt ökar också 
riskerna för kostnader för förgävesprojektering, det vill säga kostnader för projekt 
och förstudier som inte kan fullföljas. Förvaltningen har ingen budgetering för 
förgäveskostnader, men gör en bedömning om att en genomsnittlig kostnad per år. 
Sannolikt kommer kostnaderna variera mellan åren. 
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