
 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 1 (3) 
  

   

Framtagande av långsiktigt 
investeringsunderlag 2021-2031  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden översänder det långsiktiga investeringsunderlaget för 2021–2031 version 
2021, till den centrala budgetberedningen inför investeringsnominering 2022. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret har i enlighet med stadens anvisning för budget och uppföljning av 
investeringar sammanställt ett långsiktigt investeringsunderlag för åren 2021–2031. 
Investeringsunderlaget beslutas av trafiknämnden och är ett underlag i den fortsatta 
politiska beredningen om framtida investeringar i staden inför Göteborgs Stads budget 
2022. Motsvarande underlag behandlas i nämnden årligen. 
Förslag till investeringsunderlag 
Den föreslagna nettovolymen för investeringar för perioden 2021-2031 uppgår till 19 090 
miljoner kronor. Inom den aktuella planperioden för år 2021-2025 uppgår nettovolymen 
till 8 257 miljoner kronor. Investeringsunderlaget omfattar pågående projekt och 
planerade åtgärder. Uppföljning av investeringsverksamheten sker kontinuerligt vid ett 
flertal tillfällen per år, vilket innebär att investeringsplaneringen löpande uppdateras 
utifrån aktuella tidplaner och förutsättningar. 

Trafiknämndens investeringsverksamhet är indelad i olika investeringsområden. Inom 
Hållbar mobilitet och Goda stadsmiljöer finns investeringsområden Resor till fots, Resor 
med cykel, Resor med kollektivtrafik, Resor med bil, Näringslivets transporter, KomFram 
Göteborg samt Goda stadsmiljöer. Inom Reinvestering/upprustning finns 
investeringsområden Reinvestering Spårvägsbana, Reinvestering Byggnadsverk, 
Reinvestering Belysning och energieffektivisering samt Reinvestering Gator och vägar.   
Inom Namngivna projekt återfinns de åtgärder som är av större karaktär med en 
investeringsvolym som överstiger 250 miljoner kronor eller är av principiell karaktär.  

I underlaget framgår även de investeringsrelaterade driftskostnader som blir en följd av 
färdigställda, pågående och planerade investeringar. Det avser kapitalkostnader, icke 
aktiveringsbara projektkostnader såsom sanering av mark samt rivning av anläggning, 
samt kostnader för drift och underhåll. Därtill görs en bedömning om framtida kostnader 
för utrangering och förgävesprojektering. Driftskostnaderna belastar trafiknämndens 
driftsbudget.  
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Exploateringsinvesteringar är en följd av den utbyggnad som sker i bostads- och 
verksamhetsområden. Budgetansvar för gatuanläggningarna på allmän platsmark finns 
sedan år 2020 hos fastighetsnämnden. Trafiknämnden har fortsatt ansvar för 
kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll för gatuanläggningar på allmän 
platsmark, vilket belastar trafiknämndens driftsbudget. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
En växande investeringsvolym medför ökade kapitalkostnader under många år framöver. 
Kapitalkostnaderna belastar trafiknämndens årliga driftsbudget. Förändrade 
redovisningsprinciper innebär en ökad nettokostnad för den del av kapitalkostnaderna 
som avser exploateringsverksamheten.   

En följd av den pågående stadsutvecklingen är att trafiknämnden genom ett ökat antal 
anläggningar och större ytor som ska skötas dessutom ser en årlig ökning av kostnader för 
drift och underhåll.  

Den föreslagna investeringsplanen innebär även ökade kostnader för personal och 
utredningar i både planerings- och genomförandeskedet.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Investeringar som främjar det hållbara resandet genomförs med förväntade positiva 
effekter på miljön. Investeringarna omfattar även energieffektiviseringsåtgärder samt 
åtgärder för att minska buller och vibrationer. Nämndens investeringar som syftar till att 
gynna en fossilfri hållbar mobilitet bidrar till stadens finansiering av investeringar via 
Gröna obligationer. 

Bedömning ur social dimension 
Trafiknämnden har, tillsammans med andra samhällsbyggande nämnder, ansvar för att 
planera och bygga ut den framtida staden. På strategisk nivå sker planering i form av 
översiktsplaner och åtgärdsvalsstudier. Lokal geografisk planering sker i trafikförslag 
kopplat till detaljplaner, genomförandestudier och projekteringar. Arbetet med att ta fram 
investeringsplanen innefattar analys om spridning av projekt inom staden. 
Kunskapsunderlag så som Jämlik Stad vägleder. I underlaget framgår i vilka stadsdelar 
åtgärder planeras att genomföras.  

En jämställdhetsberäkning av investeringsunderlaget har genomförts. Den visar på en 
något 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.  
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Bilagor 
 

1. Investeringsnomineringar 2022 Trafiknämnden 

 

2. Investeringsplan 2021–2031 

 

3. Åtgärdsbeskrivningar Namngivna projekt  
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